
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της K+G Complex Public Company Ltd ενέκρινε τις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε συνεδρία του που έγινε στις 14 Απριλίου 
2009. 
 
Τα κέρδη του Συγκροτήματος όπως φαίνονται στους λογαριασμούς είναι 
μειωμένα κατά €19.000 από την ένδειξη αποτελέσματος που ανακοινώθηκε 
από το Συγκρότημα. Η διαφορά οφείλεται στη διαφοροποίηση των τελικών 
αποτελεσμάτων της συνδεδεμένης εταιρείας.   
  
Αντίγραφα των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων είναι διαθέσιμα στο 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 197, 3030 
Λεμεσός. 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 19η 
Ιουνίου 2009 στις 11.30, στο ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort. 
 
C.C.C. Secretarial Ltd 
Γραμματέας 
 
 
Λεμεσός, 14 Απριλίου 2009 
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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης(Εκτελεστικός Πρόεδρος)
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης
Βάσος Γ. Λαζαρίδης
Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης
Μιχάλης Χριστοφόρου
Τάσος Αναστασίου (διορίστηκε στις 11 Μαρτίου 2008)

ΓραμματέαςΕταιρείας

C.C.C. Secretarial Limited
Λεωφόρος Μακαρίου III αρ.197
Gala Tower
CY-3030 Λεμεσός
Κύπρος

Εγγεγραμμένο γραφείο

Λεωφόρος Μακαρίου III αρ.197
Gala Tower
CY-3030 Λεμεσός
Κύπρος

Noμικοί Σύμβουλοι 

Χρύσης Δημητριάδης & Σία
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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 ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας K+G Complex Public Company Limited για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2008 επιβεβαιώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:

(α) Oι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος οι οποίες 
παρουσιάζονται στις σελίδες 3 μέχρι 46:

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφια (4) του Νόμου και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών και της K+G
Complex Public Company Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο και 

(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και 
της απόδοσης καθώς και της θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, μαζί με 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή
Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης(Εκτελεστικός Πρόεδρος)
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης
Βάσος Γ. Λαζαρίδης
Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης
Μιχάλης Χριστοφόρου
Τάσος Αναστασίου (διορίστηκε στις 11 Μαρτίου 2008)

Υπεύθυνοι σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή
Έλενα Στυλιανού Οικονομικός Διευθυντής

Λεμεσός
14 Απριλίου 2009
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι οι ακόλουθες:

(α) ανέγερση και πώληση οικιστικών μονάδωνκαι καταστημάτων
(β) αξιοποίηση και πώληση γης στην περιοχή Αμαθούντας στη Λεμεσό
(γ) η κατοχή επενδύσεων

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος

3 Το κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν 
€154.555 (2007: κέρδος ύψους€37.016.712). Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €90.524.102 (2007: €90.061.423) και τα ίδια 
κεφάλαια ήταν €61.589.686 (2007: €62.392.144). H οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση 
του Συγκροτήματος όπως παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θεωρείται 
ικανοποιητική.  

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

4 Η γη του Συγκροτήματος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Αρχαία Αμαθούντα και 
υπάρχει η πιθανότητα για ανακάλυψη αρχαιοτήτων.  Σε μια τέτοια περίπτωση, μέρος της γης που 
ανήκει στοΣυγκρότημα θα πρέπει να απαλλοτριωθεί και το Συγκρότημα θα αποζημιωθεί ανάλογα 
με τις τρέχουσες αξίες της γης.

5 Το Συγκρότημα δεν διατρέχει οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς κινδύνους ή αβεβαιότητες 
πέραν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την Κυπριακή οικονομία, την αγορά ακινήτων και 
τους παράγοντες που αναφέρονται στις Σημειώσεις 3 και 27 των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

6 Οι εργασίες για διαχωρισμό μέρους της γης του Συγκροτήματος σε οικόπεδα έχουν 
ολοκληρωθεί και τα οικόπεδα είναι τώρα διαθέσιμα προς πώληση.  Το Συγκρότημα προχωρεί 
επίσης με τη μελέτη για την ανέγερση τεσσάρων νέων πολυτελών επαύλεων προς πώληση.

Αποτελέσματα

7 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος 
μεταφέρεται στα αποθεματικά.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μερίσματα

8 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την πληρωμή μερίσματος.

Μετοχικό κεφάλαιο

9 Η κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζεται 
στη Σημείωση 23 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

Διοικητικό Συμβούλιο

10 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και την ημερομηνία αυτής 
της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
ολόκληρο το έτος 2008 εκτός από τον κ. Τάσο Αναστασίου ο οποίος διορίστηκε στις 11 Μαρτίου 
2008.

11 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι εκ περιτροπής απερχόμενοι κ.κ. Mιχάλης 
Χριστοφόρου και ΒάσοςΓ. Λαζαρίδης αποχωρούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση, είναι όμως 
επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

12 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμμετοχή Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

13 Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κάθε Σύμβουλος, 
η σύζυγος και τα τέκνα του, καθώς και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστο 
20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση, στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 30 μέρες πριν την 
ημερομηνία ειδοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, είναι ως εξής:

Ποσοστό
συμμετοχής

30 μέρες πριν την
ημερομηνία 

ειδοποίησης 
της Γενικής
Συνέλευσης

2008
%

Ποσοστό
συμμετοχής

31 Δεκεμβρίου 
2008

%

Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης(1) 83,27 83,27
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης(1) - -
Βάσος Γ. Λαζαρίδης - -
Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης(1) - -
Μιχάλης Χριστοφόρου - -
Τάσος Αναστασίου - -

(1) Το συνολικό ποσοστό που κατείχε ο κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης συμπεριλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή που 
προκύπτει από οικογενειακές σχέσεις μεταξύ του ιδίου και των Σταύρου Γ. Στ. Γαλαταριώτη και Κώστα Στ.
Γαλαταριώτη και την έμμεση συμμετοχή τους στη C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν το 5% του μετοχικού κεφαλαίου

14 Οι μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 30 μέρες 
πριν την ημερομηνία ειδοποίησης της Γενικής Συνέλευσης ήταν οι εξής:

Ποσοστό
συμμετοχής

%

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited 83,27

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

15 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει μελετήσει τις διατάξεις του Κώδικα και στο 
παρόν στάδιο δεν προτίθεται να τις εφαρμόσει αλλά προτίθεται να τις επανεξετάσει στο μέλλον και 
να αποφασίσει αναλόγως.

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

16 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων των Συμβούλων και συνδεδεμένων
προσώπων που αναφέρονται στη Σημείωση 28 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με την Εταιρεία ή τις εξαρτημένες της στις 
31 Δεκεμβρίου 2008 στην οποία Σύμβουλοι ή συνδεδεμένα τους πρόσωπα είχαν ουσιώδες 
συμφέρον. Συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο και τα τέκνα του, καθώς και 
εταιρείες στις οποίες ο Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστο 20% του δικαιώματος 
ψήφου σε γενική συνέλευση.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

17 Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που 
να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα 

18 Το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

19 Στις 4 Ιουλίου 2008, οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της εταιρείας, κ.κ. KPMG, παραιτήθηκαν. 
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited
διορίστηκαν ως ελεγκτές στη θέση τους. 

20 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα για τον διορισμό τους 
και για την παροχή εξουσιοδότησης στους Συμβούλους να καθορίσουν την αμοιβή των 
ελεγκτών θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης
Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Λεμεσός, 14 Απριλίου 2009
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ΠροςταMέλητηςK + G Complex Public
Company Limited

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της K + G Complex Public
Company Limited  (η “Εταιρεία”) και των εξαρτημένων της (το “Συγκρότημα”) στις σελίδες 
10 μέχρι 46, που αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008,
και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση 
αλλαγών στα ίδια κεφάλαιακαι την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες 
επεξηγηματικές σημειώσεις. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος 
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ελέχθηκαν από άλλο ελεγκτή του οποίου η έκθεση ημερομηνίας 
28 Μαρτίου 2008 έκφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη για εκείνες τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 
113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου 
σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε 
λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών 
εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιημένες 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

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

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

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

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 3 μέχρι 6 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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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 οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου 
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λεμεσός, 14 Απριλίου2009



K + G Complex Public Company Limited

(10)

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€

Πωλήσεις 999.532 5.675.974
Κόστος πωλήσεων (870.050) (3.641.274)

___________ ___________
Μεικτό κέρδος 129.482 2.034.700
Άλλες(ζημιές)/κέρδη – καθαρά 6 (720.563) 2.703.700
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης (19.218) (16.703)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (504.847) (523.022)
Άλλα έσοδα 7 340.245 107.412

___________ ___________
Κέρδος εργασιών (774.901) 4.306.087
Χρηματοδοτικά έξοδα 10 (1.563.005) (801.707)
Mερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών 16 2.523.054 360.212
Αρνητική υπεραξία 12 - 33.268.163

___________ ___________
Κέρδος πριν τη φορολογία 185.148 37.132.755
Φορολογία 11 (30.593) (116.043)

___________ ___________
Κέρδος για το έτος που αναλογεί στους μετόχους 154.555 37.016.712

=========== ===========
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή):
- Βασικόκαι πλήρως κατανεμημένο  14 0,15 37,02

=========== ===========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένος ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 15 124.666 402
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 16 66.595.147 64.903.510
Εισπρακτέα 18 - 4.870

___________ ___________
66.719.813 64.908.782

___________ ___________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 19 11.740.857 11.405.888
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 20 2.227.880 2.969.413
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται 
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 21 4.040.621 4.761.184

Φορολογία εισπρακτέα 82.737 103.749
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 22 5.712.194 5.912.407

___________ ___________
23.804.289 25.152.641

___________ ___________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 90.524.102 90.061.423

=========== ===========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά 
Μετοχικό κεφάλαιο 23 17.000.000 17.086.014
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 23 1.757.006 1.757.006
Αποθεματικό δίκαιης αξίας (3.126.600) -
Αποθεματικό για την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου
  σε Ευρώ 86.014 -
Αποθεματικό παροχής μετοχικών δικαιωμάτωνπροαίρεσης 
συνδεδεμένης εταιρείας 8.861 68.219

Κέρδη που κρατήθηκαν 45.864.405 43.480.905
___________ ___________

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 61.589.686 62.392.144
___________ ___________

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 24 24.982.954 26.957.193
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 25 50.586 58.323

___________ ___________
25.033.540 27.015.516

___________ ___________
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Ενοποιημένος ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2008 (συνέχεια)

Σημ.
2008

€
2007

€

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 26 593.638 582.866
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 138.590 -
Δανεισμός 24 3.168.648 70.897

___________ ___________
3.900.876 653.763

___________ ___________
Σύνολο υποχρεώσεων 28.934.416 27.669.279

___________ ___________
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 90.524.102 90.061.423

=========== ===========

Στις 14 Απριλίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της K + G Complex Public Company Limited
ενέκρινε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Γιώργος Στ. Γαλαταριώτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Βάσος Γ. Λαζαρίδης, Οικονομικός Σύμβουλος 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεμα-
τικό υπέρ

το άρτιο
(2)

Αποθεματικό 
για την 

μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
Ευρώ

Αποθεματικό 
παροχής

μετοχικών
δικαιωμάτων
προαίρεσης

συνδεδεμένης
εταιρείας (2)

Aποθεματικό
δίκαιης

αξίας (2)

Κέρδη που
κρατήθηκαν

(1) Σύνολο
€ € € € € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2007

Όπως δηλώθηκε προηγουμένως 17.086.014 1.757.006 - - 3.972.533 5.737.427 28.552.982
Αναπροσαρμογή ποσών
 προηγούμενων ετών (Σημ. 13) - - - - (417.971) 417.971 -

_________ ________ ________ ________ ________ ________ _________
Όπως αναπροσαρμόστηκε 17.086.014 1.757.006 - - 3.554.562 6.155.398 28.552.980

_________ ________ ________ ________ ________ ________ _________
Αντιστροφή επανεκτίμησης
 μετοχών λόγω αύξησης
 συμμετοχής στην Κυπριακή 
 Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια 
 Λίμιτεδ - - - - (3.554.262) - (3.554.262)
Αντιστροφή μεριδίων ζημιών σε 
 συνδεδεμένη εταιρεία - - - - - 514 514
Μερίδιο στα αποθεματικά
 συνδεδεμένων εταιρειών - - - - - 308.281 308.281
Δίκαιη αξία αποζημίωσης σχεδίου 
παροχήςμετοχικών δικαιωμάτων

 συνδεδεμένης εταιρείας - - - 68.219 - - 68.219
Καθαρό κέρδος για το έτος - - - - - 37.012.712 37.012.712
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 
λόγω λογιζόμενης διανομής

 μερίσματος - - - - - (19) (19)
_________ ________ _________ ________ ________ _________ _________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 17.086.014 1.757.006 - 68.219 - 43.480.905 62.392.144
_________ ________ _________ ________ ________ _________ _________

Την 1 Ιανουαρίου 2008
Όπως δηλώθηκε προηγουμένως 17.086.014 1.757.006 - 68.219 3.432.746 40.048.159 62.392.144
Αναπροσαρμογή ποσών
 προηγούμενων ετών (Σημ. 13) - - - - (3.432.746) 3.432.746 -

_________ ________ _________ ________ ________ _________ _________
Όπως αναπροσαρμόστηκε 17.086.014 1.757.006 - 68.219 - 43.480.905 62.392.144
Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου 
 Σε Ευρώ (Σημ. 23) (86.014) - 86.014 - - - -
Επίδραση μεριδίου αποθεματικών
 σε συνδεδεμένες εταιρείες - - (59.358) (3.126.600) 2.354.541 (831.417)
Καθαρό κέρδος για το έτος - - - - 154.555 154.555
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα
 λόγω λογιζόμενης διανομής 
 μερίσματος - - - - - (125.596) (125.596)

_________ ________ _________ ________ ________ _________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 17.000.000 1.757.006 86.014 8.861 (3.126.600) 45.864.405 61.589.686

========= ======== ========= ======== ======== ========= =========

(1) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως 
προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των 
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν 
διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα.  Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή 
τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και  εταιρείες) κατά το τέλος της 
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό τής λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε 
πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αμυντική 
εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 

(2) Το αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, δίκαιης αξίας καιαποθεματικό παροχής μετοχικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης συνδεδεμένης εταιρείαςδεν είναι διαθέσιμα για διανομή υπό μορφή μερίσματος.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ.
2008

€
2007

€
Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 154.555 37.016.712
Αναπροσαρμογές για:
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων καιεξοπλισμού 15 21.679 142
Διαγραφή στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 15 402 152

Διαγραφή αρνητικής εμπορικής υπεραξίας - 33.268.163
Ζημιά/(κέρδος) από διάθεση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 6 720.563 (2.703.700)

Χρεωστικούς 10 1.563.005 748.347
Πιστωτικούς τόκους 7 (325.722) (86.336)
Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών 16 (2.523.054) (360.212)
Συναλλαγματικές ζημιές από δανεισμό 10 - 53.360

_________ _________
(388.572) 1.400.302

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αποθέματα (334.969) 2.578.703
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 746.359 426.374
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 36.370 34.673

_________ _________
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 59.188 4.440.052
Φορολογία που (πληρώθηκε)/επιστράφηκε (4.005) 12.625

_________ _________
Καθαρά μετρητά από εργασίες 565.183 4.452.677

_________ _________
Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15 (146.345) -
Αγορά μετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες - (20.680.767)
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που - -
  αποτιμούνται σε δίκαιη αξία - (1.313.091)
Τόκοι που εισπράχτηκαν 325.769 86.336

_________ __________
Καθαρά μετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 179.424 (21.907.522)

_________ __________
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

Εισπράξεις από μακροπρόθεσμο δανεισμό - 23.890.784
Αποπληρωμή ποσού πληρωτέου στην μητρική εταιρεία 28 (ε)) (406.500) (1.128.327)
Τόκοι που πληρώθηκαν (109.461) (184.561)
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς πάνω σε
  λογιζόμενη διανομή μερίσματος (19) (502)

_________ __________
Καθαρά μετρητά (για)/απόχρηματοδοτικές
Δραστηριότητες (515.980) 22.577.394

_________ __________
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά
Παρατραβήγματα (281.374) 5.122.549
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του
Έτους 5.841.510 789.858

_________ __________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του 
Έτους 22 5.560.137 5.912.407

========= ==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες15 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες 

Χώρα συστάσεως 

ΗΕταιρείαK + G Complex Public Company Limited συστάθηκε στην Κύπρο τον Ιούνιο του 
1980 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ.113, και το Μάϊο του 1981 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία.  Το εγγεγραμμένο 
γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου III, αρ.197, Gala Tower, 3030
Λεμεσός, Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι οι ακόλουθες:

(α) ανέγερση και πώληση οικιστικών μονάδων και καταστημάτων
(β) αξιοποίηση και πώληση γης στην περιοχή Αμαθούντας στη Λεμεσό
(γ) η κατοχή επενδύσεων

2 Περίληψησημαντικώνλογιστικών αρχών 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτηση αυτών των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια 
για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.  

Βάση ετοιμασίας 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της K + G Complex Public Company Limited
έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 
1 Ιανουαρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που 
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 
“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Aναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική 
αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου. Το ΕΔΔΠΧΠ 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 26 Μαρτίου 2009 και η ημερομηνία 
υποχρεωτικής εφαρμογής της διαφοροποιήθηκε στην έκδοση που εφαρμόστηκε από την ΕΕ 
, από ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008 όπως αναφέρεται 
στην ΕΔΔΠΧΠ 12, στην πρώτη ετήσια περίοδο της οντότητας που αρχίζει μετά τις 29 
Μαρτίου 2009. Εντούτοις επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία και των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
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Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

Η κατάρτιση των ενοποιημένων 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 του Συγκροτήματος.  Οι τομείς 
που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι 
παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ 
τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα πιο 
κάτω λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά 
πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν 
τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ – 2008 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 
“Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική 
Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 2 “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 
Μετοχών: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου2009).

 ΔΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί Τομείς” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

 ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2009).

 ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) “Κόστος Δανεισμού” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

 Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 “Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Υποκείμενα σε Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που 
προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ(συνέχεια)

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια)

 Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 29 Μαρτίου 
2009).

 ΕΔΔΠΧΠ 13 “Προγράμματα Πιστών Πελατών” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2008).

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 ΔΠΧΠ 1 (Αναθεωρημένο) “Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

 ΔΠΧΠ 7 “(Τροποποιήσεις) – Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις:
Βελτιώσεις γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά μέσα”(ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

 ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009). 

 ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) “Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Ιουλίου 2009).

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 “Διαθέσιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία” (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 “Επανακατηγοριοποίηση Χρηματοοικονομικών 
Περιουσιακών Στοιχείων: Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και Μετάβαση” (ισχύει
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 ΕΔΔΠΧΠ 15 “Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

 ΕΔΔΠΧΠ 16 “Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέσης σε Εκμετάλλευση στο 
Εξωτερικό” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Οκτωβρίου 2008).

 ΕΔΔΠΧΠ 17 “Διανομές Μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους 
Ιδιοκτήτες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Ιουλίου 2009).

 ΕΔΔΠΧΠ 18 “Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος εκτός από την εφαρμογή του ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) “Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων” το οποίο θα έχει σημαντική επίδραση στην παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 7 “Τροποποιήσεις –
Χρηματοοικονομικά Μέσα:  Γνωστοποιήσεις: Βελτιώσεις γνωστοποιήσεων για 
χρηματοοικονομικά μέσα” το οποίο θα βελτιώσει τις γνωστοποιήσεις για τις εκτιμήσεις 
δικαίων αξιών και του κινδύνου ρευστότητας.  

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
K + G Complex Public Company Limited (η “Εταιρεία”) της εξαρτημένης της εταιρείας και 
των συνδεδεμένων της εταιρειών που όλες μαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”.

(1) Εξαρτημένες εταιρείες

Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών 
ειδικού καθεστώτος) στις οποίες το Συγκρότημα άμεσα ή έμμεσα, κατέχει 
περισσότερες από το 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ή έχει τη δύναμη, με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές 
τους. Η ύπαρξη και επιρροή ενδεχομένων δικαιωμάτων ψήφου, τα οποία μπορούν 
στο παρόν στάδιο να εξασκηθούν ή να μετατραπούν σε δικαιώματα ψήφου 
λαμβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται κατά πόσο το Συγκρότημα ελέγχει μια άλλη 
εταιρεία.  Οι εξαρτημένες εταιρείες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταφέρεται στο 
Συγκρότημα μέχρι την ημερομηνία που παύει ο έλεγχος.  

Η εξαγορά των εξαρτημένων εταιρειών λογίζεται με βάση την λογιστική μέθοδο της 
αγοράς.  Το κόστος μιας εξαγοράς υπολογίζεται ως η δίκαιη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που παραχωρούνται, ίδια κεφάλαια που εκδόθηκαν και υποχρεώσεις που 
προέκυψαν ή αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής πλέον κόστα που 
σχετίζονται άμεσα με την εξαγορά.  Αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε συνένωση 
επιχειρήσεων υπολογίζονται αρχικά σε δίκαιες αξίες κατά την ημερομηνία εξαγοράς 
ασχέτως τυχών συμφερόντων μειοψηφίας.  Το πλεόνασμα του κόστους εξαγοράς 
πέραν της δίκαιης αξίας του μεριδίου του Συγκροτήματος στα αναγνωρίσιμα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία λογίζεται ως υπεραξία.  Εάν το κόστος της εξαγοράς είναι 
μικρότερο της δίκαιης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της εξαρτημένης 
που αποκτάται, η διαφορά αναγνωρίζεται κατευθείαν στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων.

Όλες οι συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος, καθώς 
επίσης και οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη πάνω σε αυτές τις 
συναλλαγές απαλείφονται.  Ζημιές που δεν πραγματοποιήθηκαν επίσης 
απαλείφονται αλλά θεωρείται σαν δείχτης απομείωσης στην αξία του περιουσιακού 
στοιχείου που μεταφέρθηκε.  Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των εξαρτημένων 
εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που 
εφαρμόζει το Συγκρότημα.  



K + G Complex Public Company Limited

(19)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

(2) Συνδεδεμένες εταιρείες

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί 
σημαντική επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% 
στα δικαιώματα ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες 
εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και μετέπειτα λογίζονται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης. Η επένδυση του Συγκροτήματος σε συνδεδεμένες εταιρείες 
περιλαμβάνει υπεραξία  που προέκυψε κατά την απόκτηση, μετά την αφαίρεση 
συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης. 

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημιά των συνδεδεμένων εταιρειών 
μετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και 
το μερίδιο του Συγκροτήματος στην κίνηση των αποθεματικών μετά την απόκτηση 
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά την απόκτηση 
αναπροσαρμόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το μερίδιο του 
Συγκροτήματος στη ζημιά της συνδεδεμένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του 
συμφέροντος στη συνδεδεμένη εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων άλλων μη 
εξασφαλισμένων εισπρακτέων, το Συγκρότημα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, 
εκτός εάν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωμές εκ μέρους της 
συνδεδεμένης εταιρείας. 

Κέρδη που δεν πραγματοποιήθηκαν σε συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και 
των συνδεδεμένων της απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος του 
Συγκροτήματος στις συνδεδεμένες εταιρείες. Ζημιές που δεν πραγματοποιήθηκαν 
επίσης απαλείφονται, εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει απομείωση στην αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που μεταφέρθηκε. Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των 
συνδεδεμένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν με τις λογιστικές 
αρχές που εφαρμόζει το Συγκρότημα.  

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράχτηκε ή είναι 
εισπρακτέα για την πώληση προϊόντων κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. Το 
εισόδημα παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και 
εκπτώσεων. Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις ακινήτων

Πωλήσεις ετοίμων ακινήτων αναγνωρίζονται με την παράδοση.  Πωλήσεις ακινήτων 
υπό κατασκευή αναγνωρίζονται με την συμπλήρωση και παράδοση.  Αυτό γίνεται 
συνήθως όταν το Συγκρότημα έχει παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει 
αποδεχθεί τα αγαθά και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι 
εύλογα εξασφαλισμένη.  

(β) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
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Ωφελήματα υπαλλήλων

Το Συγκρότημα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα το Συγκρότημα
λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου 
τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτροπών. Το σχέδιο χρηματοδοτείται με 
πληρωμές από τους υπαλλήλους και το Συγκρότημα.  Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος 
αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος 
προσωπικού.  Το Συγκρότημα δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι 
συνεισφορές.

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότημα (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ(€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και 
παρουσίασης του Συγκροτήματος.  

Λόγω της εισαγωγής του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος 
έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική 
κατάσταση του Συγκροτήματος την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με 
βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας €1= £0,585274 με εξαίρεση το μετοχικό 
κεφάλαιο που μετατράπηκε όπως εξηγείται στη Σημείωση 23. Οι συγκριτικές 
πληροφορίες μετατράπηκαν σε Ευρώ (€) με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 
€0,585274.

(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 τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους 
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Φορολογία

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

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.

Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους του Συγκροτήματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται 
από τους μετόχους του Συγκροτήματος.  

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Όλα τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό 
κόστος μείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται 
άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Οι αποσβέσεις για ταστοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το κόστος του κάθε στοιχείου, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους.

Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:

%

Οχήματα 20
Έπιπλα και γραφειακός εξοπλισμός 10

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.  

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται αμέσως 
στο ανακτήσιμο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το 
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην 
αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό 
στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο 
Συγκρότημα σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα.

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται 
με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.  
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Το Συγκρότημα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες 
κατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία από αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων και δάνεια και εισπρακτέα. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού. 

(i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων

Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
προς εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά 
την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται 
στην υποκατηγορία προς εμπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε 
βραχυπρόθεσμη βάση. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η 
απόδοση των οποίων αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, σύμφωνα με τη 
στοιχειοθετημένη επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας. Πληροφορίες με βάση τη 
δίκαιη αξία σχετικά με αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται 
εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.  Τα περιουσιακά στοιχεία 
στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι 
προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την 
ημερομηνία του ισολογισμού.

(ii) Δάνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή 
αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.  Τα 
δάνεια και εισπρακτέα περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 
εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
δάνεια και εισπρακτέα της Εταιρείας αποτελούνται απο 'εκπορικά και άλλα 
εισπρακτέα' και 'ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα' στον ισολογισμό.

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης 
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία το Συγκρότημα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό 
στοιχείο.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και τα έξοδα συναλλαγών 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και το Συγκρότημα 
έχει ουσιαστικά μεταφέρει σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι επενδύσεις 
διακρατούμενες μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία της κατηγορίας 
'χρηματοοικονομικα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων' παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στα 'άλλα 
κέρδη/(ζημιές) - καθαρά' στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσματα που
ειπράττονται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
ως μέρος των άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του Συγκροτήματος να 
εισπράξει.

Αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματικών τίτλων που παρουσιάζονται σε ένα ξένο νόμισμα 
και ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση αναλύονται ανάμεσα σε συναλλαγματικές 
διαφορές που προκύπτουν από αλλαγές στο αποσβεμένο κόστος του τίτλου και άλλες 
αλλαγές στη λογιστική αξία του τίτλου.  Οι συναλλαγματικές διαφορές σε χρηματικούς 
τίτλους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ενώ 
συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματικούς τίτλους αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  

Η δίκαιες αξίες των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζοται στη 
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές,  το Συγκρότημα 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  Οι μέθοδοι 
αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά 
εμπορική βάση, αναφορά σε παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών 
ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών 
δεδομένων του Συγκροτήματος.

Το Συγκρότημα αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει 
αντικειμενική απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.

Αρνητική υπεραξία 

Η αρνητική υπεραξία που προκύπτει από εξαγορά εξαρτημένων και συνδεδεμένων εταιρειών 
αντιπροσωπεύει την υπέρβαση της δίκαιης αξίας των καθαρών αναγνωρισμένων περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν από το κόστος αγοράς.  Η αρνητική εμπορική εύνοια που 
προκύπτει από εξαγορά αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

Αποθέματα

Τα αποθέματα εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από 
τις δύο είναι χαμηλότερη.  Η τιμή κόστους ετοίμων ακινήτων και ημιτελών εργασιών 
περιλαμβάνει πρώτες ύλες, άμεσα εργατικά, άλλα άμεσα έξοδα και σχετιζόμενες με την 
κατασκευή δαπάνες.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και οι υπολογιζόμενες 
δαπάνες που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η πώληση.
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Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται 
όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως το Συγκρότημα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα 
συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές οικονομικές 
δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή 
οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
του σχετικά με πληρωμές (περισσότερες από 90 μέρες καθυστέρηση) θεωρούνται ενδείξεις 
ότι το εμπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου, η οποία είναι η 
παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το 
πραγματικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση 
ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, στα 'έξοδα πωλήσεων και προώθησης'.  Όταν ένα εμπορικό 
εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά 
εισπρακτέα.  Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως διαγραφές 
πιστώνονται έναντι των 'εξόδων πωλήσεων και προώθησης' στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Το επιπρόσθετο κόστος που αφορά άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζεται στα 
ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, μετά τη φορολογία από τα έσοδα. Το επιπρόσθετο κόστος που 
αφορά άμεσα απόκτηση επιχείρησης περιλαμβάνεται στο κόστος της απόκτησης ως μέρος 
της τιμής αγοράς. 

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει 
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της 
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές 
ζημιές από δραστηριότητες.

Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να 
απαιτηθούν για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη 
φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος 
διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.  Η αύξηση στην 
πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζονται ως χρεωστικοί τόκοι.
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Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 
του δανείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότημα έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο 
δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Εμπορικοί πιστωτές

Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται 
σε αποσβεμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Συγκριτικές πληροφορίες

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

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένουκινδύνου επιτοκίου που αφορά τις 
ταμειακές ροές και κινδύνου τιμής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήματος επικεντρώνεται στη μη 
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος. Η διαχείριση 
κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος τιμής αγοράς

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγωδικαιωμάτων αγοράς 
μετοχών και επενδύσεων που κατέχονται από το Συγκρότημα και 
ταξινομούνται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

 Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Κίνδυνος τιμής αγοράς (συνέχεια)

Η επίδραση αλλαγών στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
παρουσιάζεται στη Σημείωση 4.  

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές 

Το Συγκρότημα έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν κυρίως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που 
φέρουν τόκο στο κυμαινόμενο επιτόκιο της αγοράς.

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήματος προέρχεται επίσης από 
μακροπρόθεσμο δανεισμό. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε κυμαινόμενα 
επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές 
ροές. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εάν τα επιτόκια σε υπόλοιπα που αποτιμούνται σε 
Ευρώ ήταν κατά 1% ψηλότερα/χαμηλότερα, με όλες τις άλλες μεταβλητές να 
παραμένουν σταθερές, η ζημιά για το έτος μετά τη φορολογία θα ήταν 
€302.005 ψηλότερη/χαμηλότερη (2007: το κέρδος για το έτος μετά τη 
φορολογία θα ήταν €335.630 χαμηλότερο/ψηλότερο), κυρίως ως αποτέλεσμα 
των ψηλότερων/χαμηλότερων χρεωστικών τόκων σε υπόλοιπα σε 
κυμαινόμενα επιτόκια.

 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
εκθέσεις σε πιστώσεις από πωλήσεις σε πελάτες, περιλαμβανομένων 
εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών. Για τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μόνο αξιόπιστοι οργανισμοί γίνονται αποδεκτοί. 
Εάν πελάτες είναι αξιολογημένοι από ανεξάρτητο μέρος, τότε το Συγκρότημα 
χρησιμοποιεί αυτές τις αξιολογήσεις. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα του 
πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες 
εμπειρίες και άλλους παράγοντες. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το υπόλοιπο των  σημαντικότερων 
συμβαλλόμενων μερών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

31 Δεκεμβρίου 
2008

31 Δεκεμβρίου 
2007

Συμβαλλόμενο μέρος Υπόλοιπο Υπόλοιπο

Tράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ - 5.510.071

Alpha Bank Cyprus Limited 2.636.594 402.336

Εurobank EFG 3.075.600 -
__________ __________
5.712.194 5.912.407

========== ==========

Κανένα πιστωτικό όριο δεν ξεπεράστηκε κατά τη λογιστική περίοδο και η 
Διεύθυνση δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη-απόδοση εκ μέρους 
αυτών των συμβαλλόμενων μερών

 Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγει τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων, τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης μέσω ενός ικανοποιητικού ποσού δεσμευμένων πιστωτικών 
διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην αγορά. 
Η Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηματοδότηση διατηρώντας 
διαθεσιμότητα εντός των δεσμευμένων πιστωτικών ορίων.

Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις κυμαινόμενες προβλέψεις του αποθεματικού 
ρευστότητας του Συγκροτήματος (περιλαμβάνει αχρησιμοποίητες 
δανειοληπτικές διευκολύνσεις (Σημ. 27) και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
(Σημ. 24) στη βάση των αναμενόμενων ταμειακών ροών.

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του 
Συγκροτήματος σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα 
περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης 
του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι 
συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 
μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της 
προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.  
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

 Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

Μέχρι 
6 μήνες

€

6 μήνες 
μέχρι 1 
χρόνο

€

1 μέχρι 2
χρόνια

€

2 μέχρι 5 
χρόνια

€

Πάνω από
5 χρόνια

€

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Δανεισμός 2.516.391 2.236.652 4.610.733 17.248.844 9.016.329
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 21.547 572.867 - - -

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Δανεισμός - 240.377 4.999.324 10.343.668 11.566.588
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 41.419 542.224 - - -

(β) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε 
ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης 
αξιών.  Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και κάνει υποθέσεις με 
βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το 
Συγκρότημα χρησιμοποιεί κυρίως εκτιμημένα μοντέλα προεξοφλημένων ταμειακών 
ροών για τον καθορισμό της δίκαιης αξίας για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορές.

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται 
ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιμο στο Συγκρότημα για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά 
με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα υπό τις περιστάσεις.

(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

Το Συγκρότημα κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως 
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά 
αποτελέσματα.  Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν 
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.

 Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται
σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.
H Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδωναποτίμησης και 
κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Η Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο 
Black-Scholes για παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.  Αν η δίκαιη αξία των υποκείμενων 
επενδύσεων των παραγώγων αυτών ήταν κατά 5% χαμηλότερη/ψηλότερη 
από τους υπολογισμούς της Διεύθυνσης τότε η αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων θα ήταν €341.605 χαμηλότερη ή €310.099 ψηλότερη.  

 Απομείωση εμπορικών εισπρακτέων

Το Συγκρότημα ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 36 σχετικά με την απομείωση 
των εμπορικών εισπρακτέων. Το Συγκρότημα εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό 
των εμπορικών εισπρακτέων, όταν υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Αυτή 
η απόφαση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης.  Στην άσκηση της κρίσης 
αυτής, η Εταιρεία εκτιμά, τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές εισροές από 
τα εμπορικά εισπρακτέα. Η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος 
πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζημιές από 
την είσπραξη των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας. 
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(ii) Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας

 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Το Συγκρότημα ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε 
μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση στην αξία.  Αυτή η απόφαση απαιτεί 
άσκηση σημαντικής κρίσης.  Στην άσκηση της κρίσης αυτής, το Συγκρότημα 
εκτιμά, μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η δίκαιη 
αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, και την 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό μέλλον 
της επένδυσης συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η επίδοση της 
βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και 
στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.

Αν οι παραδοχές που έγιναν σε σχέση με τη διάρκεια και την έκταση που η 
δίκαιη αξία είναι κάτω από το κόστος δεν επαληθευτούν το 2009, το 
Συγκρότημα θα υποστεί επιπρόσθετη ζημιά ύψους €4.040.621 στις 
οικονομικές καταστάσεις του 2009, που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά της 
συνολικής αξίας των επενδύσεων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.   

5 Ανάλυση κατά τομέα 

Ο κύκλος εργασιών αφορά εισοδήματα από πώληση οικιστικών μονάδων, διαμερισμάτων, 
καταστημάτων και γης.  Λόγω του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος 
έχουν τον ίδιο βαθμό κινδύνου και απόδοσης με βάση τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού 
Πρότυπου 14 “Ανάλυση κατά τομέα” (αναθεωρημένο 1998), το Διοικητικό Συμβούλιο δε
θεωρούν ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τομείς δραστηριότητας ή γεωγραφικοί τομείς για τους 
οποίους πρέπει να παρουσιαστούν πληροφορίες.

6 Άλλες (ζημιές)/κέρδη – καθαρά

2008
€

2007
€

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Σημ. 21):
Κέρδη δίκαιης αξίας (720.563) 2.703.700

========== ==========

7 Άλλα λειτουργικά έσοδα

2008
€

2007
€

Πιστωτικοί τόκοι:
   Τραπεζικά υπόλοιπα 297.563 16.056
   Χρεώστες 35.533 70.280
   Διαγραφή τόκων χρεωστών (7.374) -

_________ _________
325.722 86.336

Άλλα εισοδήματα 14.523 21.076
_________ _________

340.245 107.412
========= =========
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8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2008
€

2007
€

Κόστος πωλήσεων 870.050 3.641.274
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 15) 21.679 142
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (2.000) -
Φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας 25.150 21.104
Φόροι και άδειες 17.166 17.212
Ελεγκτικά δικαιώματα 28.204 17.086
Δικηγορικά και επαγγελματικά έξοδα 14.558 6.867
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 9.354 10.382
Διαχειριστικά δικαιώματα 256.162 284.567
Έξοδα αυτοκινήτων 3.476 5.034
Επιδιορθώσεις και συντήρησης 14.033 28.554
Δικαιώματα Συμβούλων 3.250 2.562
Μισθοί και σχετικά έξοδα (Σημ. 9) 51.258 51.958
Έξοδα φιλοξενίας 7.852 5.548
Άλλα έξοδα 13.923 89.409

__________ __________
Συνολικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας και άλλων λειτουργικών 
εξόδων 1.394.115 4.180.999

========== ==========

9 Κόστος προσωπικού

2008 2007
€ €

Μισθοί 42.715 42.715
Εργοδοτικές και άλλες εισφορές 4.271 4.271
Εισφορές στο ταμείο προνοίας  4.272 4.272

_________ _________
51.258 51.258

========= =========

10 Χρηματοδοτικά έξοδα

2008
€

2007
€

Χρεωστικοί τόκοι:
Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα 1.525.134 643.362
Πληρωτέα σε ιθύνουσα εταιρεία (Σημ. 28 (ε)) 37.871 74.363
Διαγραφή εισπρακτέων τόκων προηγούμενων ετών λόγω 
ακύρωσης συμβολαίων πώλησης - 30.622

__________ __________
1.563.005 748.347

__________ __________
Καθαρή συναλλαγματικήζημιά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - 53.360

__________ __________
1.563.005 801.707

========== ==========
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11 Φορολογία

2008 2007
€ €

Τρέχουσα φορολογία:
  Εταιρικός φόρος 8.472 113.203
  Αμυντική εισφορά 29.858 -
  Αμυντική εισφορά προηγούμενων ετών  - 802
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 25) (7.737) 2.038

_________ _________
30.593 116.043

========= =========

Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

2008 2007
€ €

Κέρδος πριν τη φορολογία 174.337 37.016.712
========== ==========

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής 
  φορολογίας ύψους 10% 17.434 3.701.671
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς (16.056) (3.621.602)

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
  υπόκεινται σε φορολογία 45.285 91.173
Επίδραση φορολογικών ζημιών που δεν αναγνωρίστηκε 
  αναβαλλόμενη φορολογία 24.997 -
Φορολογική επίδραση χρησιμοποίησης φορολογικών ζημιών (70.925) (56.001)
Ειδική εισφορά για την άμυνα 29.858 802

_________ _________
Χρέωση φορολογίας 30.593 116.043

========= =========

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για το Συγκρότημακαι την εξαρτημένη της εταιρείαείναι 
10%.

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 περίπου15%.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική 
εισφορά με ποσοστό 15%.

Οι φορολογικές ζημιές ορισμένων θυγατρικών εταιρειών συμψηφίζονται με τα φορολογικά 
κέρδη του Συγκροτήματος. 
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12 Αρνητική υπεραξία 

Κατά το έτος 2007 η Εταιρεία απέκτησε επιπρόσθετο ποσοστό  ύψους 18,73% στο μετοχικό 
κεφάλαιοτηςεταιρείαςThe Cyprus Cement Public Company Limited. Ως αποτέλεσμα η 
επένδυση στην εν λόγω εταιρεία αυξήθηκε σε 32,04% και ως εκ τούτου θεωρείται επένδυση 
σε συνδεδεμένη εταιρεία. Λόγω της πιο πάνω επιπρόσθετης αγοράς μετοχών δημιουργείται 
αρνητική υπεραξία ως ακολούθως :

€

Δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν (κατά την ημερομηνία απόκτησης) 64.489.797

Τιμή κτήσης (31.221.634)
___________

Αρνητική υπεραξία 33.268.163
===========

13 Αναπροσαρμογή ποσών προηγουμένων ετών

Η αναπροσαρμογή ποσών προηγουμένων ετών αφορά την επαναταξινόμηση δικαιωμάτων 
αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 “Χρηματοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και Αποτίμηση”. Τα δικαιώματα αγοράς μετοχών ταξινομήθηκαν στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών ως χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αντί σαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η επίδραση της 
αναπροσαρμογής παρουσιάζεται πιο κάτω:

Επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τo έτος 
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007:

Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων €2.703.700 αύξηση

Επίδραση στον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007: 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων €4.761.184 αύξηση

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση €4.761.184 μείωση

Έτος πριν το 2007:

Κέρδη που κρατήθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2007 €417.971 αύξηση

Αποθεματικό δίκαιης αξίας την 1 Ιανουαρίου 2007 €417.971 μείωση

Λόγω της αναπροσαρμογής σε ποσά προηγουμένων ετών το κέρδος ανά μετοχή αυξήθηκε 
από 34,30 σεντ ανά μετοχή (όπως δηλώθηκε προηγουμένως) σε 37,02 σεντ ανά μετοχή. 



K + G Complex Public Company Limited

(34)

14 Κέρδος ανά μετοχή

2008 2007

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας – (€) 154.555 37.016.712
============= =============

Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών που 
ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 100.000.000 100.000.000

============= =============
Κέρδος ανά μετοχή –  βασικό και πλήρως κατανεμημένο 
(σεντ ανά μετοχή) 0,15 37,02

============= =============

15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Έπιπλα και 
εξοπλισμός 

γραφείου
€

Οχήματα
€

Σύνολο
€

Την 1 Ιανουαρίου 2007
Κόστος 21.387 19.991 41.377
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (20.699) (19.991) (20.682)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 695 - 695

======== ======== =========
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου2007
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 695 - 695
Διαγραφή (152) - (152)
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (142) - (142)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 402 - 402

________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος 21.045 19.991 41.036
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (20.643) (19.991) (40.634)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 402 - 402

======== ======== =========

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου2008
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 402 - 402
Προσθήκες 76.345 70.000 146.345
Διαγραφή (402) - (402)
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (7.679) (14.000) (21.679)

_________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 68.666 56.000 124.666

_________ _________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008
Κόστος 76.345 70.000 146.345
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (7.679) (14.000) (21.679)

_________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 68.666 56.000 124.666

========= ========= =========
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15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Στην ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

2008 2007
€ €

Kαθαρή λογιστική αξία - -
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 8) 2.000 -

__________ __________
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 2.000 -

========== ==========

16 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

2008
€

2007
€

Στην αρχή του έτους 64.903.510 2.889
Προσθήκες - 34.605.062
Μερίδιο κέρδους μετά τη φορολογία 2.523.054 360.212
Μερίδιο κίνησης αποθεματικών (831.417) 50.611
Αρνητική υπεραξία - 33.268.163
Αναπροσαρμογή επανεκτίμησης προηγούμενων ετών - (3.383.427)

__________ __________
Στο τέλος του έτους 66.595.147 64.903.510

========== ==========

To εισόδημα, αποτελέσματα, περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων 
εταιρειών είναι ως εξής:

Όνομα
Χώρα 
σύστασης

Περιουσιακά
στοιχεία

€
Υποχρεώσεις

€
Εισοδήματα

€
Κέρδος

€
% Κατοχής

μετοχών

2008
C.C.C. Secretarial Limited Κύπρος 247.597 229.443 901.516 335 20,00

Κυπριακή Εταιρεία 
  Τσιμέντων Δημόσια 
  Λίμιτεδ (1) Κύπρος 389.597.428 118.056.684 23.207.357 7.892.089 31,97

2007
C.C.C. Secretarial Limited Κύπρος 180.628 165.636 727.010 (1.497) 20,00

Κυπριακή Εταιρεία 
  Τσιμέντων Δημόσια 
  Λίμιτεδ (1) Κύπρος 385.018.658 118.063.828 22.521.708 1.135.803 32,04

(1) Η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η Εταιρεία κατέχει επίσης συμφέρον 33,3% (2007: 33,33%) στην C.C.C. Amathusia
Services Limited η οποία είναι αδρανής μη εισηγμένη εταιρεία με εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 
€5.



K + G Complex Public Company Limited

(36)

17 (α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και
εισπρακτέα

€

Περιουσιακά
στοιχεία που

αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία
μέσω των

αποτελεσμάτων
€

Σύνολο
€

31 Δεκεμβρίου 2008
Περιουσιακά στοιχεία 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 2.227.860 - 2.227.880
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 

  αποτελεσμάτων - 4.040.621 4.040.621
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.712.194 - 5.712.194

___________ ___________ __________
Σύνολο 7.940.074 4.040.621 11.980.695

=========== =========== ==========

Άλλες χρηματοοικο-
νομικές υποχρεώσεις

€
Σύνολο

€

Υποχρεώσεις 
Δανεισμός 28.151.605 28.151.605
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 593.678 593.688

___________ ___________
Σύνολο 28.745.283 28.745.283

=========== ===========

Δάνεια και
εισπρακτέα

€

Περιουσιακά
στοιχεία που

αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία
μέσω των

αποτελεσμάτων
€

Σύνολο
€

31 Δεκεμβρίου 2007 όπως 
αναπροσαρμόστηκε
Περιουσιακά στοιχεία 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 2.969.416 - 2.969.416

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων - 4.761.184 4.761.184

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.912.407 - 5.912.407

___________ ___________ __________
Σύνολο 8.881.823 4.761.184 13.643.007

=========== =========== ==========



K + G Complex Public Company Limited

(37)

17 (α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

Άλλες χρηματοοικο-
νομικές υποχρεώσεις

€
Σύνολο

€

Υποχρεώσεις 
Δανεισμός 27.028.090 27.028.090

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 582.866 582.866

__________ __________
Σύνολο 27.610.556 27.610.956

========== ==========

17 (β) Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι 
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές 
πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά 
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

2008
€

2007
€

Άλλα εισπρακτέα 
Ομάδα 1 1.857 1.837
Ομάδα 2 109.811 163.916

__________ __________
111.668 165.753

========== ==========

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες 
  τραπεζικές καταθέσεις (1)
Α2 - 5.510.071
Α1 2.636.594 402.336
Αα3 3.075.600 -

__________ __________
5.712.194 5.912.407

========== ==========

(1) To υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο ταμείο και άλλες 
καταθέσεις χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση.

Ομάδα 1 – Εταιρείες εντός του ομίλου, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και συνδεδεμένες εταιρείες χωρίς 
αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Ομάδα 2 – Άλλα εισπρακτέα χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχουν τύχει επαναδιαπραγμάτευσης οι όροι τους κατά 
το τελευταίο έτος.

18 Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα 

2008 2007
€ €

Εισπρακτέα συμβολαίων - 4.870
======== =======

Η δίκαιη αξία των μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική 
τους αξία και είναι εισπρακτέα εντός δύο ετών.
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19 Αποθέματα 

2008 2007
€ €

Γη 6.812.401 6.812.401
Αναπτυξιακέςδαπάνες 4.586.743 4.210.337
Έτοιμα καταστήματα και οικιστικές μονάδες 341.713 383.150

___________ ___________
11.740.857 11.405.888

=========== ===========

20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2008 2007
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 2.116.212 2.803.663
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 28 (δ)) 1.857 1.837
Άλλα εισπρακτέα 109.811 163.913

__________ __________
2.227.880 2.969.413

========== ==========

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους 
είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Εμπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα εντός τριών μηνών δε θεωρούνται να 
έχουν υποστεί απομείωση.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, εμπορικά εισπρακτέα  ύψους 
€2.116.212 (2007: €2.803.663) ήταν ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση.  
Αυτά αποτελούνται από ένα αριθμό ανεξάρτητων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει 
πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων.  Η χρονολογική ανάλυση 
αυτών των εμπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής:

2008 2007
€ €

Πάνω από 3 μήνες 2.116.212 2.803.663
========== ==========

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήματος αναλύονται ανά 
νόμισμα ως εξής:

2008 2007
€ €

Eυρώ 2.227.880 2.969.416
========== ==========

Οι ομάδες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία 
τα οποία έχουν υποστεί απομοίωση.
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20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική 
αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. 

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πελάτες 
είναι περιορισμένοι λόγω του ότι ο τίτλος ιδιοκτησίας των ακινήτων που πωλήθηκαν 
μεταφέρεται στους πελάτες, μόνο με την πλήρη εξόφληση του υπολοίπου. Η ιστορική 
εμπειρία του Συγκροτήματος στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των 
πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των 
παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος 
πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζημιές από είσπραξη στα εισπρακτέα από 
πελάτες του Συγκροτήματος.

Οι εμπορικοί χρεώστες φέρουν μέσο επιτόκιο προς 9% ετησίως από την ημερομηνία που 
το ποσό γίνεται πληρωτέο σύμφωνα με τις συμφωνίες πώλησης.  

21 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2008
€

2007
€

Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών εισηγμέναστο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου – προς εμπορία 4.040.621 4.761.184

========== ==========

Αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται στιςάλλες (ζημιές)/
κέρδη - καθαρά στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 6) και αναλύονται ως 
εξής:

2008
€

2007
€

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Σημ. 6):
Kέρδη δίκαιης αξίας (720.563) 2.703.700

========== ==========

Λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια η κίνηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (“ΔΑΜ”) που 
κατέχει το Συγκρότημα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ήταν 
ελάχιστη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η τιμή των ΔΑΜ σύμφωνα με το 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν αντιπροσώπευε την δίκαιη αξία τους. Ως αποτέλεσμα η 
δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων έχει υπολογιστεί με βάση μεθόδους αποτίμησης και όχι με 
τις τιμές προσφοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Εάν εφαρμόζονταν οι τιμές προσφοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τότε τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, στο τέλος του έτους θα ανερχόταν σε €553.954.
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22 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2008
€

2007
€

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 180 424
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 5.712.014 5.911.983

__________ __________
5.712.194 5.912.407

========== ==========

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν6,37%
(2007: 6%).

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και τα τραπεζικά παρατραβήγματα 
περιλαμβάνουν:

2008
€

2007
€

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.712.194 5.912.407
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 24) (152.057) -

__________ __________
5.560.137 5.912.407

========== ==========

23 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Αριθμός μετοχών
Μετοχικό

 κεφάλαιο
€

Αποθεματικό
 υπέρ το άρτιο

€
Ολικό

€

Την 1 Ιανουαρίου 2007 100 000 000 17.086.014 1.757.006 18.843.020
___________ ___________ ___________ ___________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007/               
  1 Ιανουαρίου 2008 100 000 000 17.086.014 1.757.006 18.843.020
Μείωση απόμετατροπή
 μετοχικού κεφαλαίου - (86.014) - (86.014)

___________ ___________ ___________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 - 17.000.000 1.757.006 18.757.006

=========== ========== ========== ==========

Ο εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 500 000 000 μετοχές (2007: 500 000 000
μετοχές) με ονομαστική αξία €0,17 ανά μετοχή(2007: £0,10 ανά μετοχή).  Όλες οι 
εκδομένες μετοχές έχουν πληρωθεί εξολοκλήρου.  Όλες οι μετοχές έχουν ίσα δικαιώματα 
ψήφου.

Λόγω της εισαγωγής του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από την 1 Ιανουαρίου 2008, το εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
μετατράπηκε από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.  Η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής 
μετατράπηκε από £0,10 σε €0,17 μετά την στρογγυλοποίηση και ως αποτέλεσμα το 
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε από £10.000.000 σε€17.000.000. Η διαφορά 
που προέκυψε από την μετατροπή σε Ευρώ ύψους €86.014 μεταφέρθηκε στο “αποθεματικό 
για την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ”.
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24 Δανεισμός

2008
€

2007
€

Βραχυπρόθεσμος 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 22) 152.057 -
Τραπεζικός δανεισμός 3.016.591 70.897

__________ __________
3.168.648 70.897

__________ __________
Μη βραχυπρόθεσμος 
Τραπεζικός δανεισμός 24.471.487 26.077.098
Δανεισμός από ιθύνουσα εταιρεία (Σημ. 28 (ε)) 511.467 880.095

__________ __________
24.982.954 26.957.193
__________ __________

Σύνολο δανεισμού 28.151.602 27.028.090
========== ==========

Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού (εκτός από 
  υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) 
Από 1 μέχρι 2 έτη 3.154.524 3.021.356
Από 2 μέχρι 5 έτη 4.454.622 10.331.930
Μετά από 5 έτη 17.373.808 13.603.907

__________ __________
24.982.954 26.957.193
========== ==========

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα με τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες δόσεις μέχρι το 2017.
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως εξής:

(i) ΜεεγγυήσειςαπότηνιθύνουσαεταιρείαC.C.C. Holdings & Investments Public
Company Limited για απεριόριστο ποσό.  

(ii) Mε εγγύηση της Εταιρείας να μην προβεί σε υποθήκευση της γης που κατέχει.

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

2008
%

2007
%

Τραπεζικός δανεισμός 5,75 5,75
Τραπεζικά παρατραβήγματα 6,25 6,50

Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι διευθετημένα 
σε κυμαινόμενα επιτόκια.  Για δανεισμό σε κυμαινόμενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται 
μηνιαίως εκθέτοντας το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.

Το δάνειο από την ιθύνουσα εταιρεία φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο 1,2% πέραν του βασικού 
επιτοκίου.  Το μέσο ετήσιο επιτόκιο είναι 6,25% (2007: 5,7%) δεν είναι εξασφαλισμένο και 
είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. 
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24 Δανεισμός (συνέχεια)

Η έκθεση του δανεισμού της Εταιρείας σε αλλαγές στα επιτόκια και οι ημερομηνίες 
συμβατικής επανατίμησης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι ως εξής: 

2008
€

2007
€

6 μήνες ή λιγότερο 28.151.605 27.028.900
========== ==========

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών παρατραβηγμάτων και τραπεζικών 
δανείων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.

H λογιστική αξία του δανεισμού του Συγκροτήματος αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:

2008
€

2007
€

Ευρώ 28.151.605 27.028.090
========== ==========

Το Συγκρότημα έχει τις πιο κάτω αχρησιμοποίητες δανειοληπτικές διευκολύνσεις:

2008
€

2007
€

Κυμαινόμενο επιτόκιο:
Λήξηεντός ενός έτους 3.273.138 3.346.306

========== ==========

Οι διευκολύνσεις που λήγουν εντός ενός έτους είναι ετήσιες διευκολύνσεις που υπόκεινται 
σε αναθεώρηση σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά το2009.

25 Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού με 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την 
ίδια φορολογική αρχή.

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενου φόρου είναι ως εξής:

Διαφορά μεταξύ 
αποσβέσεων και 

εκπτώσεων φθοράς
€

Σύνολο
€

Την 1 Ιανουαρίου 2007 56.285 56.285
Χρέωση:
Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 11) 2.038 2.038

________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007/1 Ιανουαρίου 2008 58.323 58.323
Πίστωση: 
 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 11) (7.737) (7.737)

________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 50.586 50.586

======== ========



K + G Complex Public Company Limited

(43)

25 Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια)

Tα ποσά που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

2008 2007
€ €

Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχεώσεις που θα διακανονιστούν 
  μετά από δώδεκα μήνες 50.586 58.323

========== ==========

26 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
2008 2007

€ €

Εμπορικοί πιστωτές 326.391 348.699
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 68.772 69.596
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 28 (δ)) 110.539 70.893
Κρατήσεις πάνω σε τιμολογημένη εργασία εργολάβων 87.936 93.678

__________ __________
593.638 582.866

========== ==========

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

27 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

(i) Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος 

Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας που άρχισε στο μέσο του 2007 έχει 
οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης 
κεφαλαιαγορών, χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας σε όλο τον τραπεζικό τομέα, και 
υψηλότερα διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια. Οι αβεβαιότητες στην παγκόσμια 
χρηματοοικονομική αγορά έχουν οδηγήσει επίσης σε πτωχεύσεις τραπεζών και 
διασώσεις τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δυτική Ευρώπη. Τέτοιες 
περιστάσεις θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητα του Συγκροτήματος 
να λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα δανεισμό της με όρους 
παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόστηκαν στις προηγούμενες συναλλαγές. 

Οι χρεώστες ή οι οφειλέτες του Συγκροτήματος μπορούν επίσης να επηρεαστούν 
από τη χαμηλότερη κατάσταση ρευστότητας που θα μπορούσε στη συνέχεια να 
επηρεάσει τη δυνατότητά τους να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους. Οι επιδεινωμένες 
λειτουργικές συνθήκες για τους χρεώστες ή τους οφειλέτες μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν τις προβλέψεις ταμειακών ροών και τις αξιολογήσεις απομείωσης των 
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην έκταση που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει απεικονίσει τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των 
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών στις αξιολογήσεις απομείωσης. Η 
αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές, σε συνδυασμό με άλλους τοπικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια του 2008 έχει οδηγήσει στην πολύ ψηλή αστάθεια στα 
χρηματιστήρια και κατά περιόδους πολύ ψηλότερα από τα κανονικά διατραπεζικά 
χρεωστικά επιτόκια. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να υπολογίσει 
αξιόπιστα τις επιδράσεις πάνω στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος 
οποιασδήποτε περαιτέρω επιδείνωσης στη ρευστότητα των χρηματοοικονομικών 
αγορών και την αυξανόμενη αστάθεια στις αγορές μετοχών και συναλλάγματος. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη 
της διατηρησιμότητας της ρευστότητας του Συγκροτήματος υπό τις τρέχουσες 
περιστάσεις.
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27 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (συνέχεια)

(ii) Εκκρεμείς αγωγές 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκκρεμούσε αγωγή εναντίον του Συγκροτήματος σχετικά 
με εργασία εργολάβου που πιστοποιήθηκε για το ποσό των €146.400. Ποσό 
ύψους €87.936 συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικά με 
κρατήσεις από τιμολογημένη εργασία εργολάβων.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει την εν 
λόγω υποχρέωση αλλά διεκδικεί το ποσό των €192.195 αποζημίωση για 
παράβαση σύμβασης (καθυστερήσεις) και το ποσό των €7.195 για κακοτεχνίες.

28 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited,
εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 83,27% των μετοχών της Εταιρείας. Το 
υπόλοιπο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ευρέως διεσπαρμένο ανάμεσα στο 
κοινό.  Η τελική ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος είναι η George S. Galatariotis & Sons
Limited.

Οι συγγενικές εταιρείες είναι εταιρείες υπό κοινό έλεγχο και εταιρείες που ελέγχονται από τους 
Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) Αγορές υπηρεσιών

2008
€

2007
€

Υπηρεσίες διαχείρισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
ενοίκιο και δικαιώματα γραμματέα:
Συνδεδεμένες εταιρείες 256.162 281.492

========== ==========

Οι υπηρεσίες που χρεώνονται από τις συνδεδεμένες εταιρείες, βασίζονται στον 
χρόνο που αφιερώνεται από τους υπαλλήλους της και στο γραφειακό χώρο που 
παραχωρείται στην εταιρεία.  Τα σχετικά έξοδαεπαναχρεώνονται σε τιμή κόστους.  

(β) Τόκοι σε υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες

2008
€

2007
€

Τόκοιπληρωτέοι:
Ιθύνουσα εταιρεία 37.871 74.363

========= =========
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28 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(γ) Αμοιβή βασικών διευθυντικών στελεχών 

Η συνολική αμοιβή των βασικών διευθυντικών στελεχών ήταν ως ακολούθως:

2008
€

2007
€

Δικαιώματα 3.250 2.562
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 51.258 51.258

_______ _______
54.508 53.820

======= =======

(δ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους

2008
€

2007
€

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 20) 1.857 1.837
======== ========

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 26):
Συνδεδεμένες εταιρείες 110.239 70.893
Άλλα συγγενικά μέρη 300 -

_________ _________
110.539 70.893

======== ========

(ε) Δανεισμός από συγγενικά μέρη

2008
€

2007
€

Δανεισμός από ιθύνουσα εταιρεία:
Στην αρχή του έτους 880.096 1.934.060

  Αποπληρωμή δανείου (406.500) (1.128.327)
  Τόκοι πληρωτέοι 37.871 174.363

_________ _________
Στο τέλος του έτους (Σημ. 22) 511.467 880.096

========= =========

Τα δάνεια από την ιθύνουσα εταιρεία φέρουν μέσο ετήσιο επιτόκιο προς 6,25%
(2007: 5,7%), δεν είναι εξασφαλισμένα και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.

(ζ) Εγγυήσεις για δάνεια από συγγενικές εταιρείες

Η ιθύνουσα εταιρεία C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited,
εγγυήθηκε δάνειο που παραχωρήθηκε στο Συγκρότημα για απεριόριστο ποσό.  
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29 Eξαρτημένες εταιρείες 

Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι:

Ποσοστό
συμμετοχής

Χώρα
εγγραφής Δραστηριότητες

Galatex Tourist Enterprises Limited 100% Κύπρος Ανάπτυξη ακινήτων

30 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

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

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 7 μέχρι9.


