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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΛΗΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ θα γίνει στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας στην οδό 
Ανδρέα Χάλιου 1, Whitemoon Centre, 1ος Όροφος, Έγκωμη, Λευκωσία, την Τετάρτη, 14 Μαϊου
2008 και ώρα 1:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκείνων που αποχωρούν.

3. Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για 
καθορισμό της αμοιβής τους.

5. Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Aspis Secretarial Limited
                                                                        Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2008

Σημείωση:

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση,  δικαιούται να διορίσει 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους 
του.  Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας.  Το 
πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο 
της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη συνέλευση ώρα.
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο Κυριάκος Χαννίδης – Πρόεδρος 
(διορίστηκε στις 17 Οκτωβρίου 2007)

Γιώργος Κωνσταντίνου
(διορίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2007)

Κωνσταντίνος Τσαγγάρης
(διορίστηκε στις 16 Μαϊου 2007)

Λάμπρος Χριστοφή
(διορίστηκε στις 16 Μαϊου 2007)

Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
(διορίστηκε στις 29 Ιανουαρίου 2008)

Ευθύμιος Ευθυμίου
(διορίστηκε στις 16 Μαϊου 2007 και παραιτήθηκε στις 
 17 Οκτωβρίου 2007)

Αντώνης Πισσαρίδης – Πρόεδρος
(παραιτήθηκε στις 16 Μαϊου 2007) 

Γιώργος Παμπορίδης
(παραιτήθηκε στις 16 Μαϊου 2007)

Κωνσταντίνος Βελάνης
(παραιτήθηκε στις 16 Μαϊου 2007)

Γραμματέας Aspis Secretarial Limited
(διορίστηκε στις 16 Μαϊου 2007)

SFS Custodian & Trust Services Ltd
(παραιτήθηκε στις 16 Μαϊου 2007)

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG

Σύμβουλοι Επενδύσεων Sharelink Securities and Financial Services Ltd

Τράπεζες Εμπορική Τράπεζα 

Λαϊκή Τράπεζα 

Ελληνική Τράπεζα 

Εγγεγραμμένο Γραφείο Ανδρέα Χάλιου 1
Whitemoon Centre, 1ος Όροφος
2408 Έγκωμη
Λευκωσία
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

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 Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2007 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 12 μέχρι 46
(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και 

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

οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Λήδα Επενδυτική Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς ως σύνολο και

(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 
επιχείρησης καθώς και της θέσης της Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί 
με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικοί

………………………..
Γιώργος Κωνσταντίνου

…………………………..
Κωνσταντίνος Τσαγγάρης

Μη εκτελεστικοί 

…………………………………
Κυριάκος Χαννίδης – Πρόεδρος

…………………….
Λάμπρος Χριστοφή

………………………….
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης

Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

……………………………………………
Άκης Σταύρου – Οικονομικός διευθυντής 

Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2008
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η “Εταιρεία”) υποβάλλει 
στα μέλη την ετήσια έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισμού κλειστού τύπου με 
επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αξίες του 
Κυπριακού Δημοσίου, ιδιωτικές εταιρείες, άλλες μετοχικές επενδυτικές εταιρείες, αμοιβαία 
κεφάλαια, καθώς και σε άλλες αξίες που είναι εισηγμένες σε εγχώρια και ξένα χρηματιστήρια.

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία απέκτησε 12 εξαρτημένες εταιρείες που έχουν ως κύρια 
δραστηριότητα την προώθηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση γης και ακινήτων.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Για την περεταίρω διεύρυνση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους τομείς της 
προώθησης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης γης και ακινήτων, η  Εταιρεία  απέκτησε μέσα στο 
2007 τις πιο κάτω εταιρείες.

Ποσοστό
συμμετοχής

Χώρα άμεσα &
Όνομα Κύρια δραστηριότητα εγγραφής έμμεσα

%

Εξαρτημένες της Εταιρείας
White Moon Services Ltd Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 93,5
BS Property Limited Προώθηση ακινήτων Κύπρος 100
Scopeginsu Company Limited Αδρανής Κύπρος 100
Stonepanders Corporation Ltd Αδρανής Κύπρος 100
Poppbirst Limited Αδρανής Κύπρος 100
Venarem Holdings Limited Αδρανής Κύπρος 100
Exfinco Holdings Limited Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100
Rungmil Corporation Limited Αδράνης Κύπρος 100

Εξαρτημένη της Scopeginsu Company Limited
Tipistar Corporation Limited Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100

Εξαρτημένη της Stonepanders Corporation Limited
Almar Holdings Limited Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100

Εξαρτημένη της Poppbirst Limited
Panderook Enterprises Limited Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100

Εξαρτημένη της Venarem Holdings Limited
Larlecum Corporation Limited Αδρανής Κύπρος 100
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχεια)

Στις 28 Ιουνίου 2007 η Εταιρεία εξαγόρασε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της White Moon
Services Ltd  με την έκδοση 47.812.500 μετοχών και στις 8 Οκτωβρίου 2007 η Εταιρεία 
εξαγόρασε επιπλέον 42,5% του μετοχικού κεφαλαίου της White Moon Services Ltd με την 
έκδοση 23.000.000 μετοχών. Η πρώτη έκδοση μετοχών έγινε στην ονομαστική αξία της μετοχής 
των £0,08 η κάθε μία. Η δεύτερη έκδοση έγινε στην τιμή των £0,20 η κάθε μία δημιουργώντας 
αποθεματικό υπέρ το άρτιο ύψους £2.871.456. Κατά την εξαγορά της εταιρείας έχει προκύψει 
εμπορική εύνοια ύψους £1.261.796 η οποία έχει κεφαλαιοποιηθεί στον ενοποιημένο ισολογισμό.

Η White Moon Services Ltd ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στην ανέγερση και  
εκμετάλλευση γραφειακών και εκθεσιακών χώρων και χώρων στάθμευσης. Είναι ιδιοκτήτρια του 
εμπορικού κέντρου  White Moon Centre στην Έγκωμη, Λευκωσία.

Στις 30 Ιουνίου 2007 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της BS Property
Ltd  με την έκδοση 8.027.038 μετοχών στην ονομαστική αξία της μετοχής των £ 0,08 η κάθε μία.
Κατά την εξαγορά της BS Property Ltd έχει προκύψει εμπορική εύνοια ύψους £76.077 η οποία 
έχει κεφαλαιοποιηθεί στον ενοποιημένο ισολογισμό.

Η BS Property Ltd ιδρύθηκε το 2004 και λειτούργησε ως διαφημιστικό γραφείο ακινήτων. Κατά 
τη διάρκεια του 2007 η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε  στον τομέα προώθησης ακινήτων στην 
Κύπρο και Ελλάδα.

Στις 30 Ιουλίου 2007 η Scopeginsu Company Ltd εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Tipistar Corporation Ltd στην τιμή των £1.000 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 η Εταιρεία 
εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Scopeginsu Company Ltd στην τιμή των 
£1.000. Κατά την εξαγορά της Tipistar Corporaton Ltd από την Scopeginsu Ltd και της 
Scopeginsu από την Εταιρεία έχει προκύψει εμπορική εύνοια ύψους £451 και £363 αντίστοιχα. 
Το σύνολο της εμπορικής εύνοιας ποσό ύψους £814 έχει κεφαλαιοποιθεί στον ενοποιημένο 
ισολογισμό

Στις 8 και 10 Αυγούστου 2007 για σκοπούς επένδυσης και μελλοντικής ανάπτυξης, η Tipistar
Corporation Ltd υπέγραψε συμφωνίες για την αγορά ακινήτου, στην Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου 
στην περιοχή Μακεδονίτισσας στην Λευκωσία, στο οποίο υπάρχει  διώροφη οικοδομή. Το τίμημα 
για την αγορά του ακινήτου καθορίστηκε στην τιμή των £1.770.000. Η εν λόγω αγορά αποτελεί 
μέρος της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της Εταιρείας να δραστηριοποιηθεί στην 
προώθηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων.

Στις 2 Οκτωβρίου 2007 η Stonepanders Corporation Ltd εξαγόρασε το 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Almar Holdings Ltd στην τιμή των £1.000 και στις 3 Οκτωβρίου 2007 η Εταιρεία 
εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Stonepanders Corporation Ltd στην τιμή των 
£1.000. Κατά την εξαγορά της Almar Holdings Ltd από την Stonepanders Corporation Ltd δεν 
έχει προκύψει εμπορική εύνοια. Κατά την εξαγορά της Stonepanders Corporation Ltd από την 
Εταιρεία έχει προκύψει εμπορική εύνοια ύψους £363 η οποία έχει κεφαλαιοποιθεί στον 
ενοποιημένο ισολογισμό

Στις 12 Νοεμβρίου 2007 η Almar Holdings Ltd υπέγραψε συμφωνία για την αγορά τεμαχίου γης 
στο χωριό Πύλα στην επαρχία Λάρνακας, στην τιμή των £50.000.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχεια)

Στις 2 Οκτωβρίου 2007 η Poppbirst Ltd εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Panderook Enterprises Ltd στην τιμή των £1.000 και στις 3 Οκτωβρίου 2007 η Εταιρεία 
εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Poppbirst Ltd επίσης στην τιμή των £1.000. 
Κατά την εξαγορά της Panderook Enterprises Ltd από την Poppbirst Ltd και της Poppbirst Ltd
από την Εταιρεία έχει προκύψει εμπορική εύνοια ύψους £762 η οποία έχει κεφαλαιοποιθεί στον 
ενοποιημένο ισολογισμό.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2007 η Panderook Enterprises Ltd υπέγραψε συμφωνία μίσθωσης 
δασοαγροκτήματος που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Σίμιας στον Νομό Εύβοιας στην 
Ελλάδα, εκτάσεως 17.262 στρεμμάτων. Η συμφωνίας μίσθωσης είναι διάρκειας τριάντα (30) 
ετών, με πρόσθετη συμφωνία προαίρεσης αγοράς μέσα στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) 
πρώτων ετών από την έναρξη της μίσθωσης. Το μίσθωμα για την συνολική διάρκεια της 
μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των £20.923.546 (€35.750.000). Η συμφωνία μίσθωσης 
περιλαμβάνει επίσης την εκχώρηση τριών Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μίσθωσης με τρεις 
ανώνυμες εταιρείες με διακριτικό τίτλο , COSMOTE, VODAFONE και WIND με ετήσιο 
εισπρακτέο μίσθωμα £2.536, (€4.333), £2.920 (€4.989) και  £2.875 (€4.913) αντίστοιχα.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Exfinco
Ltd στην τιμή των £536.000. Κατά την εξαγορά έχει προκύψει εμπορική εύνοια ύψους £205.900 
η οποία έχει κεφαλαιοποιηθεί στον ενοποιημένο ισολογισμό.

Η Exfinco Holdings Ltd είναι ιδιοκτήτρια τεμαχίου γης στον Πρωταρά της επαρχίας Αμμοχώστου 
στο οποίο προβλέπεται η ανέγερση  εξοχικών κατοικιών προς εκμετάλλευση.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2007 η Venarem Holdings Ltd εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Larlecum Corproration Ltd στην τιμή των £1.000 και στις 3 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία 
εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Venarem Holdings Ltd επίσης στην τιμή των 
£1.000. Κατά την εξαγορά της Larlecum Corproration Ltd από την Venarem Holdings Ltd και της 
Venarem Holdings από την Εταιρεία έχει προκύψει εμπορική εύνοια ύψους £762 η οποία έχει 
κεφαλαιοποιθεί στον ενοποιημένο ισολογισμό.

Οι δύο πιο πάνω εξαρτημένες εταιρείες παρέμειναν αδρανής από την ημερομηνία απόκτησης τους
από την Εταιρεία μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Rungmil
Corporation Ltd στην τιμή των £1.000. Κατά την εξαγορά της Rungmil Corproration Ltd από την 
Εταιρεία έχει προκύψει εμπορική εύνοια ύψους £363 η οποία έχει κεφαλαιοποιθεί στον 
ενοποιημένο ισολογισμό.

Η πιο πάνω εξαρτημένη εταιρεία παρέμεινε αδρανής από την ημερομηνία απόκτησης της από την 
Εταιρεία μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Tα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος 2007 συμπεριλαμβάνουν τα 
αποτελέσματα των εξαρτημένων εταιρείων της, όπως αυτές αναγράφονται πιο πανω, για την 
περίοδο μετά την εξαγορά τους μεχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχεια)

Τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήματος για το έτος 2007 ανηλθαν στα £2.782.759 και 
περιλαμβάνουν κέρδος από επενδύσεις ύψους £155.774 σε σύγκριση με ζημία ύψους £23.141 για 
το 2006. Τα άλλα έσοδα ύψους £2.626.985 προέκυψαν από την επανεκτίμηση ακινήτων για 
επένδυση.

Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν από £80.049 μέσα στο 2006 σε  £415.181 το 2007 λόγω κυρίως 
της συμπερίληψης εξόδων διοίκησης των εξηρτημένων εταιρειών οι οποίες έχουν ενσωματωθεί 
στα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης μειώθηκαν από £20.807 το 2006 σε £11.284 το 2007 λόγω της 
αύξησης των εσόδων χρηματοδότησης μέσα στο 2007 σε £43.310 (2006: £1.573) σε σχέση με τα 
έξοδα χρηματοδότησης του 2007 £54.594 (2006: £22.380).

Η φορολογία του έτους αποτελείται κυρίως από χρέωση αναβαλλόμενου φόρου λόγω 
επανεκτίμησης ακινήτων για επένδυση.

Το κέρδος μετά τη φορολογία για το έτος 2007 και μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθε 
στα £1.647.897 σε σχέση με ζημία ύψους £124.154 το 2006.  

Το κέρδος ανά μετοχή το 2007 ανέρχεται στα £0,0407 σε σχέση με ζημία ανά μετοχή ύψους 
£0,0225 το 2006.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων στη σελίδα 12.

Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε £1.647.897 σε σύγκριση με ζημία ύψους £124.154 το 2006  και 
οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προτείνουν όπως μεταφερθούν στο αποθεματικό προσόδου.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει τη πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από αλλαγές στις χρηματιστηριακές τιμές και 
συγκεκριμένα σε τίτλους εισηγμένους στο Χρηματηστηριο Αξιών Κύπρου.

2) Οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται σημαντικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν, τόσο στη Κύπρο όσο και στις γειτονικές χώρες αλλά και παγκοσμίως.  Επιπλέον, 
η πιθανή πολιτική αστάθεια τόσο στη Κύπρο όσο και στη γύρω περιοχή μπορεί να επηρεάσει τις 
εργασίες της Εταιρείας άμεσα, αν οι δραστηριότητές της διακοπούν λόγω έντονης πολιτικής 
κρίσης, ή έμμεσα αν επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ(συνέχεια)

3) Μείωση στις τιμές γης και ακινήτων  
Σημαντικό ποσοστό των κεφαλαίων της Εταιρείας μέσω των εξαρτημένων της είναι επενδυμένο 
σε γη και ακίνητη περιουσία στη Κύπρο και στο εξωτερικό. Μείωση στις τιμές των ακινήτων 
πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τα μελλοντικά κέρδη της Εταιρείας. 

4) Κίνδυνοι αγοράς 

Πιθανή μείωση στο ρυθμό ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναμη του Κύπριου πολίτη καθώς επίσης και τους 
προϋπολογισμούς, τόσο των εταιρειών όσο και του δημοσίου με ανάλογη επίδραση  στο κύκλο 
εργασιών και στην επικερδότητα της Εταιρείας.  Παρόμοιες επιπτώσεις θα έχει τυχόν αύξηση της 
φορολογίας (άμεση και έμμεση) χωρίς ανάλογη αύξηση των εισοδημάτων που θα επηρεάσει 
αρνητικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη κατά το έτος 2008.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δεν έχουν δαπανηθεί οποιαδήποτε ποσά σχετικά με έρευνα και ανάπτυξη.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά την έκδοση μετοχών για την 
εξαγορά της White Moon Services Ltd και της BS Property Ltd και την παραχώρηση μετοχών για 
αποπληρωμή αγοράς τεμαχίου γης μέσω της Panderook Enterprises Ltd στο Νομο Εύβοιας στην 
Ελλάδα, ανήλθε στα £11.172.718 διαιρεμένο σε 139.658.970 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,08 
έκαστη μετοχή, έναντι £441.555 διαιρεμένο σε 5.519.432 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,08
έκαστη μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Κατά το 2007 εκδόθηκαν συνολικά 134.139.538 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,08.  Τα 
134.139.538 μετοχές εκδόθηκαν ως εξής: 55.839.538 μετοχές εκδόθηκαν στην ονομαστική τους 
αξία των £0,08, 300.000 μετοχές προς £0,02 έκαστη 23.000.000 μετοχές προς £0,205 έκαστη και 
55.000.000 προς £0,38 έκαστη, δημιουργώντας Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο ύψους £19.431.001.

Από το σύνολο των 139.658.970 μετοχών της Εταιρείας που ήταν εκδομένες στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 τα 5.519.432 μετοχές ήταν εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε υποκαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2007.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη 
σελίδα 2.  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα μέλη που διορίστηκαν κατά τη 
διάρκεια του έτους αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή.

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη κατανομή των αρμοδιοτήτων, ή στην αποζημίωση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Με την εισαγωγή του ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 
Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες 
σε ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του Συγκροτήματος την 1 
Ιανουαρίου 2008 έχουν μετατραπεί σε ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 
€1=£0,585274.

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού τα οποία να 
επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατέληξε σ’αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες του Ομίλου και 
έκρινε ότι η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης δε θα επέφερε οποιαδήποτε οφέλη 
προς τους μετόχους της Εταιρείας.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να 
καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με την εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Aspis Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2008
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΤΗΣ

ΛΗΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών  καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
(η «Εταιρεία») στις σελίδες 12 μέχρι 46, που αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 
Δεκεμβρίου 2007, και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη 
κατάσταση μεταβολών στο συμφέρον μετόχων και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές 
σημειώσεις.

Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 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.  Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη της Εταιρείας, ως σώμα, σύμφωνα με το 
Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  Η ελεγκτική μας εργασία έχει αναληφθεί έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να εκθέσουμε στα μέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέματα που απαιτούνται από εμάς σε μια 
έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν 
αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και των μελών της 
Εταιρείας ως σώμα, για την ελεγκτική μας εργασία, για την έκθεση αυτή, ή για τις γνώμες που έχουμε 
σχηματίσει.  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.  

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 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 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.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (συνέχ.)

ΤΗΣ

ΛΗΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης της Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
και 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 4 μέχρι 9 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα  και 
μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας 
αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

KPMG
Εγκεκριμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2008
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Σημ. £ £

ΕΣΟΔΑ

Κέρδος/(ζημία) από επενδύσεις 4 155.774 (23.141)
Άλλα έσοδα 5 2.626.985 --

2.782.759 (23.141)

ΕΞΟΔΑ

Διοίκησης (415.181) (80.049)

Κέρδος/(ζημία) από εργασίες πριν τα καθαρά
  έξοδα χρηματοδότησης 2.367.578 (103.190)

Έσοδα χρηματοδότησης 6 43.310 1.573
Έξοδα χρηματοδότησης 6 (54.594) (22.380)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 6 (11.284) (20.807)

Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία 7 2.356.294 (123.997)
Φορολογία 9 (485.324) (157)

Κέρδος/(ζημία) μετά τη φορολογία 1.870.970 (124.154)
Συμφέρον μειοψηφίας 21 (223.073) --

Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους μετόχους 1.647.897 (124.154)

Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 10 4,07 (2,25)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

2007 2006
Σημ. £ £

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 11 98.058 --
Επένδυση σε ακίνητα 12 34.909.545 --
Εμπορική εύνοια 13 1.546.764 --
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 14 1.967 --

36.556.334 --
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 15 118.468 --
Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία 16 77.500 134.355
Γραμμάτιο εισπρακτέο 17 593.076 --
Ποσά εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες 18 59.947 --
Επιστρεπτέα φορολογία 1.667 --
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2.584 178.941

853.242 313.296

Σύνολο ενεργητικού 37.409.576 313.296

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο και αποθεματικά 
Μετοχικό κεφάλαιο 19 11.172.718 441.555
Αποθεματικά 20 20.894.440 (184.458)

32.067.158 257.097
Συμφέρον μειοψηφίας 21 514.755 --

32.581.913 257.097

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις 
Έντοκος δανεισμός 27 837.143 --
Ενοικιαγορά 22 5.064 --
Αναβαλλόμενη φορολογία 23 1.241.629 --
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 24 2.131.000 --

4.214.836 --
Τρέχουσες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 24 526.544 56.199
Ποσό οφειλόμενο σε συνδεδεμένη εταιρεία 25 38.819 --
Τραπεζικά παρατραβήγματα 26 20.843 --
Ενοικιαγορά 22 8.083 --
Φορολογία 28 18.538 --

612.827 56.199

Σύνολο υποχρεώσεων 4.827.663 56.199

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 37.409.576 313.296

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαρτίου 2008.

Σύμβουλοι:    Γιώργος Κωνσταντίνου                         Κωνσταντίνος Τσαγγάρης

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007

Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό
Μετοχικό μετοχών υπέρ αγοράς ιδίων λογαριασμού
κεφάλαιο το άρτιο μετοχών αποτελεσμάτων Σύνολο 

£ £ £ £ £

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 441.555 100.000 (16.393) (268.065) 257.097
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 10.731.163 19.431.001 -- -- 30.162.164
Κέρδος έτους -- -- -- 1.647.897 1.647.897

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 11.172.718 19.531.001 (16.393) 1.379.832 32.067.158

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2006

Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό
Μετοχικό μετοχών υπέρ αγοράς ιδίων λογαριασμού
κεφάλαιο το άρτιο μετοχών αποτελεσμάτων Σύνολο 

£ £ £ £ £

Υπόλοιπο από 1 Ιανουαρίου 441.555 100.000 (98.651) (76.444) 366.460
Είσπραξη από πώληση ιδίων μετοχών -- -- 14.791 -- 14.791
Μεταφορά αποθεματικών -- -- 67.467 (67.467) --
Ζημία έτους -- -- -- (124.154) (124.154)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 441.555 100.000 (16.393) (268.065) 257.097

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Σημ. £ £

Ροή μετρητών (για)/από εργασίες
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία 2.356.294 (123.997)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις 12.222 --
Χρεώλυση άϋλου στοιχείου ενεργητικού 362 --
Τόκοι πληρωτέοι 54.594 22.380
Τόκοι εισπρακτέοι (41.192) (1.573)
Κέρδος από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση (2.626.985) --

Ζημία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (244.705) (103.190)
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους χρεώστες 373.480 --
Αύξηση/(μείωση) στους πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 2.353.444 (59.577)
Μείωση στα υπόλοιπα συγγενικών εταιρειών (21.615.909) --
Μείωση στις επενδύσεις 422.215 789.230
Αύξηση στο γραμμάτιο εισπρακτέο (43.932) --

Ροή μετρητών (για)/από εργασίες (18.755.407) 626.463
Φορολογία που πληρώθηκε (2.595) (181.577)

Καθαρή ροή μετρητών (για)/από εργασίες (18.758.002) 444.886

Ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (44.240) --
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα (1.823.015) --
Τόκοι που εισπράχθηκαν 41.192 1.573
Αγορές εξαρτημένων εταιρειών 29 (9.784.654) --

Καθαρή ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (11.610.717) 1.573

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
΄Εντοκος δανεισμός 63.949 --
Είσπραξη από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 30.162.164 14.791
Τόκοι που πληρώθηκαν (54.594) (22.380)

Καθαρή ροή μετρητών από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες 30.171.519 (7.589)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (197.200) 438.870
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 30 178.941 (259.929)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 30 (18.259) 178.941

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Σεπτεμβρίου 
1997 ως ιδιωτική εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.  Στις 14 
Οκτωβρίου 1997, μετά από Ειδικό Ψήφισμα, η Εταιρεία προχώρησε σε τροποιποίηση του 
Καταστατικού της και σαν αποτέλεσμα μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον 
περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 στην κατηγορία των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Εταιρειών.  
Η Εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 30 Δεκεμβρίου 1997.

Μετά από σχετική έγκριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, η Εταιρεία μετατάχθηκε 
από την κατηγορία των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών στην κατηγορία των 
Άλλων Εταιρειών στις 14 Μαρτίου 2001.  Με βάση τις νέες αγορές του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου, η Εταιρεία έχει καταταχθεί στην Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών.  Από τις 11 
Μαϊου 2006, οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας.

Από τις 17 Αυγούστου 2007 και κατόπιν αιτήσεως προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, 
το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε την μετάταξη των τίτλων της Εταιρείας από 
την Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών στη Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου και την 
διαπραγμάτευση των τίτλων της Εταιρείας στην αγορά αυτή.

Η Εταιρεία είναι Δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φορολογίας 
Εισοδήματος Νόμων.

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2007 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικού οργανισμού 
κλειστού τύπου με επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, αξίες του Κυπριακού Δημοσίου, ιδιωτικές εταιρείες, άλλες μετοχικές 
επενδυτικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και σε άλλες αξίες που είναι εισηγμένες σε 
εγχώρια και ξένα χρηματιστήρια.

Για περαταίρω διεύρυνση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους τομείς της 
προώθησης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης γης και ακινήτων, η Εταιρεία απέκτησε κατά τη 
διάρκεια του έτους 2007 τις εταιρείες που αναφέρονται στη σημείωση 31.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας και των εξαρτημένων της 
που μαζί αναφέρονται ως “Συγκρότημα” για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 
ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Επιπλέον, οι οικονομικές 
καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113 και 
του νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που  
κρίνονται σημαντικά για τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και 
για την παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)

Βάση ετοιμασίας 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους εκτός από τις επενδύσεις σε ακίνητα που παρουσιάζονται σε τιμή εκτίμησης και των 
επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία καθώς 
επίσης και των χρεωστών που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του 
οικονομικού έτους.  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να 
κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 
και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι 
εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους 
άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα 
αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με 
τις  λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανές από 
άλλες πηγές.  Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

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

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθούνται με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που κρίνονται 
σημαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσματα χρήσεως και για την παρουσίαση της 
οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος αναφέρονται πιο κάτω.

Βάση ενοποίησης

Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ενοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας εταιρείας και των εξαρτημένων της.  Η ενοποίηση των εξαρτημένων εταιρειών
έγινε με την μέθοδο της απόκτησης (acquisition method).

Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν η ιθύνουσα εταιρεία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν 
του 50% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της εξαρτημένης εταιρείας ή είναι σε 
θέση να ρυθμίζει τις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της εξαρτημένης εταιρείας, ή 
όταν ελέγχει το διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Όταν η εταιρεία ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους τα αποτελέσματα 
ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος υφίσταται με βάση τη μέθοδο της 
απόκτησης.

Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες πάνω σε αυτές τις συναλλαγές 
απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση.
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης

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 2007. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος.

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά 
δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007:

Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

ΔΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τομείς” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).  Η εφαρμογή του Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

ΕΔΔΠΧΠ (Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης) 11: “ΔΠΧΠ 2 – Συγκρότημα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών”,
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007).  Η 
εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
του Συγκροτήματος.

Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Αναθεωρημένη 
Παρουσίαση” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009).  Η εφαρμογή του Αναθεωρημένου Προτύπου δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση): “Κόστος Δανεισμού” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).  Η εφαρμογή του Αναθεωρημένου Προτύπου 
δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

ΕΔΔΠΧΠ 12: “Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης” (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας 
δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

ΕΔΔΠΧΠ 13: “Προγράμματα Διατήρησης Πελατών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν 
αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

ΕΔΔΠΧΠ 14 ΔΛΠ 19: “Η σχέση του ορίου πάνω σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν 
από σχέδια καθορισμένων ωφελημάτων και του κατώτατου ορίου χρηματοδότησης του 
σχεδίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος.
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Εισόδημα από ενοίκια

Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μίσθωσης.

Ενοίκια πληρωτέα

Τα ενοίκια πληρωτέα αναγνωρίζονται βάσει της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και 
εξόδων σύμφωνα με τη διάρκεια του ενοικιαστηρίου εγγράφου.

Προβλέψεις

Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόμενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από τις 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος και χρεώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Έξοδα χρηματοδότησης

Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε τραπεζικά 
παρατραβήγματα, στα μακροπρόθεσμα δάνεια και τόκους φορολογιών.

Οι τόκοι και έξοδα χρηματοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων την ημερομηνία που είναι οφειλόμενα.

Λειτουργική εκμίσθωση 

Η λειτουργική εκμίσθωση αφορά υποεκμίσθωση γης.  Το ετήσιο μίσθωμα χρεώνεται στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που αφορά.  

Ξένο συνάλλαγμα

Συναλλαγές που γίνονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες και 
καταχωρούνται με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία συναλλαγής.  
Τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 
παρουσιάζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες με βάση την τιμή 
συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία του ισολογισμού.  Οι συναλλαγματικές διαφορές 
που προκύπτουν μεταφέρονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σημαντικές.
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Φορολογία

Η φορολογία περιλαμβάνει πρόβλεψη πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους με βάση τη 
νομοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο.  Η φορολογία αναγνωρίζεται 
στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση ζημίας οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν και να συμψηφίσουν τη 
ζημία αυτή με τα κέρδη των επόμενων ετών χωρίς περιορισμό.

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών συγκροτήματος. Η Εταιρεία
θεωρείται ως μέλος συγκροτήματος εταιρειών στις περιπτώσεις όπου:

 Μια εταιρεία είναι εξαρτημένη της άλλης κατά εβδομήντα πέντε τις εκατόν (75%), ή

Οι δύο εταιρείες ή η καθεμιά ξεχωριστά είναι εξαρτημένες κατά εβδομήντα πέντε τις 
εκατόν (75%) τρίτης εταιρείας.

Ο συμψηφισμός ζημιών μπορεί να γίνει νοουμένου ότι οι εταιρείες είναι “κάτοικοι της 
Δημοκρατίας” και είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 
φορολογικού έτους.

Συμψηφισμός ζημιών εταιρειών με κέρδη ενός έτους μπορεί να γίνει μόνο για ζημίες που 
προκύπτουν στο ίδιο φορολογικό έτος με τα υπό αναφορά κέρδη. Δεν μπορούν να ληφθούν 
υπόψη για συμψηφισμό ζημίες από προηγούμενα έτη.

Οποιεσδήποτε πληρωμές γίνουν για συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος οποιασδήποτε από τις 
δύο εταιρείες και δε θα θεωρείται επίσης διανομή μερίσματος ή δαπάνη που επιτρέπεται.

Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμο, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος 
στην Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέμει 70% των κερδών της, μετά τη μείωση τους από 
τον εταιρικό φόρο, υπό μορφή μερισμάτων κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδεται έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα προς 15%.

Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα 
διανέμεται στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται. 

Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την παρέλευση των δύο ετών, 
οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του 
οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Η πιο πάνω λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζεται 
αναφορικά με κέρδη που αναλογούν στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στην Κύπρο.

Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος χρεώνεται στο αποθεματικό λογαριασμού 
αποτελεσμάτων όταν η λογιζόμενη διανομή λαμβάνει χώρα, δηλαδή στο τέλος της περιόδου 
των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.
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Αναβαλλόμενη φορολογία

Η Εταιρεία έχει προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία σε όλες τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού της Εταιρείας και της φορολογικής τους αξίας.  Η αναβαλλόμενη φορολογία 
υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν στο 
μέλλον.  Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας που προκύπτουν από 
αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που θεωρείται πιθανόν ότι 
στο μέλλον θα υπάρχουν επαρκή εταιρικά φορολογικά κέρδη προς συμψηφισμό.

Η αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς 
συντελεστές παρουσιάζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή 
στα αποθεματικά ανάλογα με το που συμπεριλαμβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για 
αναβαλλόμενη φορολογία.

Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίμηση στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού μεταφέρεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Η αναβαλλόμενη φορολογία που 
προκύπτει από την επανεκτίμηση επένδυσης σε ακίνητα αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους.  Η αναστροφή της πρόβλεψης για 
αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων ή στο αποθεματικό επανεκτίμησης ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η
αρχική πρόβλεψη.

Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και αποσβέσεις

Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις.

Οι αποσβέσεις των προσθηκών ενοικαζόμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική 
αξία τους σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της 
αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους.

Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα:
%

Ανακαινίσεις κτιρίων 10
Οχήματα 20
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά λογισμικά 
  προγράμματα 20
Έπιπλα και εξοπλισμός 10

Σε περίπτωση πώλησης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η διαφορά του προϊόντος 
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους κατά το οποίο έγινε η πώληση. Εάν η 
πώληση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιμημένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασμα 
επανεκτίμησης που βρίσκεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο 
αυτό, μεταφέρεται στο αποθεματικό προσόδου.
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Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και αποσβέσεις (συνέχ.)

Οι δαπάνες για βελτιώσεις και ανακαινίσεις των ενοικιαζόμενων κτιρίων του Συγκροτήματος
οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν μελλοντικά οφέλη πέραν αυτών που υπολογίσθηκαν 
αρχικά, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο 
πάνω.

Οι δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των ενοικιαζόμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού χρεώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο 
έτος κατά το οποίο προκύπτουν.

Μισθώσεις

Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό όπου ένα σημαντικό μέρος των 
κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στο Συγκρότημα ταξινομούνται ως 
χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της 
μίσθωσης στη δίκαιη αξία της περιουσίας που εκμισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των 
ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων όποια από τις δύο είναι η χαμηλότερη. Κάθε πληρωμή 
μίσθωσης κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηματοδότησης έτσι που να 
επιτυγχάνεται μια σταθερή απόδοση σε σχέση με το υπόλοιπο της χρηματοδότησης που 
εκκρεμεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση ενοικίου, μετά την αφαίρεση του κόστους 
χρηματοδότησης, περιλαμβάνεται στο δανεισμό.  Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης που 
αφορά τόκο χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στο υπόλοιπο της υποχρέωσης 
για κάθε περίοδο. Στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που αποκτώνται με 
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται σε περίοδο που είναι η συντομότερη της ωφέλιμης 
ζωής τους ή της περιόδου μίσθωσης.

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν 
με τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που αφορούν 
λειτουργικές μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκμισθωτή) 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο 
στο διάστημα της περιόδου μίσθωσης.

Επένδυση σε ακίνητα

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.40 (ΔΛΠ 
40) “Επένδυση σε ακίνητα” και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.17 (ΔΛΠ 17)
“Εκμισθώσεις” και παρουσιάζει τις εκμισθώσεις γης κεφαλαιουχικές κάτω από τις 
Επενδύσεις σε ακίνητα. Επίσης οποιεσδήποτε αγορές ακινήτων γίνονται για επενδυτικούς 
σκοπούς παρουσιάζονται στις επενδύσεις σε ακίνητα.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)

Επένδυση σε ακίνητα (συνέχ.)

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δε 
χρησιμοποιούνται από το Συγκρότημα.  Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη 
αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από 
εξωτερικούς εκτιμητές.  Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής και δίκαιης αξίας των 
επενδύσεων σε ακίνητα μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και 
περιλαμβάνονται στα “άλλα έσοδα”.  Οι δαπάνες για έξοδα τα οποία είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με τις επενδύσεις σε ακίνητα συμπεριλαμβάνονται στις προσθήκες έτους.

Επενδύσεις

Η Εταιρεία κατέταξε τα πιο κάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία στις 
ακόλουθες κατηγορίες:

        (ί) Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία

Οι επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν με 
σκοπό την άμεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών ή 
περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσμη 
κερδοφορία.  Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό.  Οι 
επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει 
από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

(ii) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

Επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κατέχονται για μια αόριστη χρονική περίοδο και 
μπορεί να διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, 
αυξομείωσης επιτοκίων, ισοτιμιών συναλλάγματος ή αλλαγές στις τιμές αξιών,
κατατάσσονται ως διαθέσιμες προς πώληση.  Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
κατατάσσονται ως μη κυκλοφορούν ενεργητικό.

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 τους αξία μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων μόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν 
υποστούν μόνιμη μείωση στην αξία τους.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)

Επενδύσεις (συνέχ.)

(ii) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (συνέχ.)

Για εισηγμένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται η τιμή πλειοδότησης (bid price) των 
Χρηματιστηρίων στα οποία διαπραγματεύονται οι επενδύσεις.  Για τις μη εισηγμένες 
αξίες η δίκαιη αξία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει αναγνωρισμένων 
μοντέλων εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές όπως αναπροσαρμόζονται ανάλογα με 
τις ειδικές συνθήκες του κάθε εκδότη.  

Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται κατά την ημερομηνία 
κτήσης τους.  Η τιμή κτήσης περιλαμβάνει και τα έξοδα συναλλαγής.

Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 
εμπορικής συναλλαγής η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται 
να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση.

Κατά την εκποίηση επενδύσεων η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς μεταφέρεται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε άλλα εγγυημένα 
χρεόγραφα παρουσιάζονται στον ισολογισμό στη δίκαιη τους αξία η οποία καθορίζεται 
βάσει της παρούσας αξίας των αναμενόμενων ταμειακών ροών από την χρήση της 
επένδυσης.  

Η αξία των επενδύσεων σε “Γραμμάτια εισπρακτέα” καθορίζεται ως το ποσό του 
γραμματίου πλέον τους τόκους που αναλογούν για το έτος.  Τα Οικιστικά και 
Σπουδαστικά δάνεια παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία καθορίζεται από το 
κεφάλαιο, πλέον τόκους μείον αποπληρωμές.

Εμπορική εύνοια

Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση εξαρτημένων και συνδεδεμένων εταιρειών και 
που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της δίκαιης αξίας του μεριδίου 
του Συγκροτήματος στο καθαρό ενεργητικό που αποκτάται, παρουσιάζεται ως εμπορική 
εύνοια στον ισολογισμό.

Η εμπορική εύνοια ελέγχεται για απομείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιμή 
κόστους μείον συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.  Οποιαδήποτε ζημία απομείωσης 
χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού

Τα έξοδα τα οποία αφορούν την δημιουργία ιστοσελίδας θεωρούνται ως άϋλο ενεργητικό και 
κεφαλαιοποιούνται στον ισολογισμό.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)

Χρεώλυση

Το άϋλο στοιχείο ενεργητικό διαγράφεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής χρεώλυσης σε περίοδο πέντε ετών, η οποία 
θεωρείται η αναμενόμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.

Χρεώστες

Οι χρεώστες παρουσιάζονται σε τιμή κόστους πλέον δεδουλευμένους τόκους μείον την 
πρόβλεψη για ειδική και γενική πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες.  Χρεώστες ανεπίδεκτοι 
είσπραξης διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς 
χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο.  Γίνεται γενική και ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες με βάση την περίοδο οφειλής του χρέους και ικανότητα εισπραξιμότητας του 
χρέους αντίστοιχα.

Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών συμπεριλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, υπόλοιπα 
τραπεζών και άλλες καταθέσεις καθώς επίσης και τραπεζικά παρατραβήγματα.

Δάνεια

Τα δάνεια πληρωτέα παρουσιάζονται με βάση τις ονομαστικές αξίες που οφείλονται κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού και συμπεριλαμβάνουν δεδουλευμένους τόκους.

Πιστωτές

Οι πιστωτές παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία.

Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας και των εξαρτημένων της 
εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη 
μείωσης στην αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για 
μείωση εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιμη αξία ενός 
στοιχείου ενεργητικού είναι η μεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιμης τιμής στα πλαίσια μιας 
συνήθους εμπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής του.  Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους.

Συγκριτικά ποσά

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση του τρέχοντος οικονομικού έτους.
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4. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2007 2006
£ £

Ζημία από πώληση επενδύσεων (11.072) (1.257.435)
Μερίσματα εισπρακτέα 14 13.218
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων 14.021 1.221.076
Ενοίκια εισπρακτέα 152.811 --

155.774 (23.141)

5. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

2007 2006
£ £

Κέρδος από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση 2.626.985 --

6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2007 2006
£ £

Έσοδα χρηματοδότησης:
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι 41.192 1.573
Συναλλαγματικό κέρδος 2.118 --

43.310 1.573

Έξοδα χρηματοδότησης:
Τόκοι και έξοδα χρηματοδότησης 53.725 13.170
Τόκοι φορολογιών και εισφορών στις Κοινωνικές

Ασφαλίσεις 869 9.210

54.594 22.380

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (11.284) (20.807)
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7. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία αναφέρεται μετά την χρέωση/(πίστωση) των πιο κάτω:

2007 2006
£ £

Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού 18.388 --
Αμοιβές διοικητικών συμβούλων:

-Εκτελεστικοί σύμβουλοι 11.130 --
-Μη εκτελεστικοί σύμβουλοι 9.000 --

Αμοιβή ελεγκτών 17.428 3.450
Αποσβέσεις 14.029 --
Έξοδα χρηματοδότησης 54.594 22.380
Έσοδα χρηματοδότησης (43.310) (1.573)
Ενοίκια πληρωτέα 96.148 --

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2007 2006
£ £

Μεικτοί μισθοί, ωφελήματα προσωπικού 
  και συναφή έξοδα 16.246 --
Κοινωνικές ασφαλίσεις εργοδότη 1.912 --
Άλλες συνεισφορές εργοδότη 230 --

18.388 --

Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότημα κατά το έτος 2007
ήταν 2 (2006: 0).

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

2007 2006
£ £

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 9.927 157
Αναβαλλόμενη φορολογία 475.397 --

485.324 157
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9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.)

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο προς 10% του φορολογητέου εισοδήματος.

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

2007 2006
£ £

Λογιστικό κέρδος/(ζημία) έτους πριν τη φορολογία 2.356.294 (123.997)

Φορολογία σύμφωνα με τους ισχύοντες 
συντελεστές εταιρικού φόρου 235.630 (12.400)

Αναπροσαρμογή στη φορολογία λόγω:
Εξόδων που δεν εκπίπτουν 28.471 127.474
Εσόδων που δεν φορολογούνται (264.101) (123.465)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 9.927 157
Αναβαλλόμενη φορολογία 475.397 --
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών προς
μεταφορά -- 8.391

Φορολογία ως η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
  αποτελεσμάτων 485.324 157

10. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

2007 2006

Καθαρό κέρδος/(ζημία) έτους (£) 1.647.897 (124.154)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν
 εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 40.484.856 5.519.432

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 4,07 (2,25)



30
ΛΗΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

Προσθήκες και λειτουργικά Έπιπλα
ενοικιαζόμενων λογισμικά και

κτιρίων Οχήματα προγράμματα εξοπλισμός Ολικό
£ £ £ £ £

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -- -- 162 -- 162
Προσθήκες λόγω εξαγοράς 25.573 12.500 5.297 37.152 80.522
Προσθήκες -- 41.760 1.010 1.470 44.240

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 25.573 54.260 6.469 38.622 124.924

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -- -- 162 -- 162
Χρέωση λόγω εξαγοράς 6.394 1.876 2.406 3.806 14.482
Χρέωση έτους 1.279 8.976 738 1.229 12.222

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 7.673 10.852 3.306 5.035 26.866

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 17.900 43.408 3.163 33.587 98.058

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 -- -- -- -- --
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12. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
2007 2006

£ £

Προσθήκες έτους λόγω εξαγορών 30.459.545 --
Προσθήκες έτους 1.823.015 --
Επανεκτίμηση έτους 2.626.985 --

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 34.909.545 --

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους απέκτησε μέσω των πιο κάτω θυγατρικών της 
εταιρειών ακίνητα για επένδυση τα οποία παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους στις 31 
Δεκεμβριου 2007 .

Μέσω της White Moon Services Ltd, κτίριο γραφειακών και εκθεσιακών χώρων και χώρων 
στάθμευσης στην Έγκωμη, αξίας £9.000.000. Η εκτιμημένη αξία του ακινήτου στις 31 
Δεκεμβριου 2007 ανέρχεται στα £9.500.000.

Μέσω της Tipistar Corporation Ltd ακίνητο στην Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου στην περιοχή 
Μακεδονίτισσας στην Λευκωσία, στο οποίο υπάρχει  διώροφη οικοδομή, στην τιμή των 
£1.770.000 πλέον έξοδα χαρτοσήμανσης £3.015, του οποίου η εκτιμημένη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2007  ανέρχεται στα £3.900.000.  Η εξαρτημένη εταιρεία έχει προβεί στην 
πληρωμή ύψους £175.000 έναντι της τιμής αγοράς.  Οι συμφωνίες εξαγοράς του εν λόγω 
ακινήτου έχουν κατατεθεί στο επαρχιακό κτηματολόγιο Λευκωσίας.  Η κυριότητα του 
ακινήτου θα μεταφερθεί στην Tipistar Corporation Ltd με την εξόφληση του υπόλοιπου 
ποσού ύψους £1.595.000.

Μέσω της Almar Holdings Ltd τεμάχιο γης στο χωριό Πύλα στην επαρχία Λάρνακας, στην 
τιμή των £50.000. Η δίκαιη αξία της γης στις 31 Δεκεμβρίου 2007 παρέμεινε στις £50.000.
Η εξαρτημένη εταιρεία έχει προβεί στην πληρωμή ποσού ύψους £5.000 έναντι του 
συνολικού τιμήματος αγοράς των £50.000.  Η συμφωνία εξαγοράς του ακινήτου έχει 
κατατεθεί στο επαρχιακό κτηματολόγιο Λάρνακας.  Η κυριότητα του ακινήτου θα 
μεταφερθεί στην Almar Holdings Ltd με την εξόφληση του υπολοίπου ύψους £45.000.

Μέσω της Panderook Enterprises Ltd δασοαγρόκτημα που βρίσκεται στην κτηματική 
περιφέρεια Σίμιας στον Νομό Εύβοιας στην Ελλάδα, εκτάσεως 17.262 στρεμμάτων μέσω 
συμφωνίας μίσθωσης διάρκειας τριάντα (30) ετών, με πρόσθετη συμφωνία προαίρεσης 
αγοράς μέσα στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) πρώτων ετών από την έναρξη της 
μίσθωσης. Το μίσθωμα για την συνολική διάρκεια της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 
£20.923.545 (€35.750.000). Η συμφωνία μίσθωσης περιλαμβάνει επίσης την εκχώρηση 
τριών Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μίσθωσης με τρεις ανώνυμες εταιρείες με διακριτικό τίτλο , 
COSMOTE, VODAFONE και WIND με ετήσιο εισπρακτέο μίσθωμα £2.536, (€4.333),
£2.920 (€4.989) και  £2.875 (€4.913) αντίστοιχα. Η δίκαιη αξια του τεμαχίου στις 31
Δεκεμβριου 2007 παρέμεινε στα £20.923.546 (€35.750.000).

Μέσω της Exfinco Holdings Ltd τεμάχιο γης αξίας £536.000 στον Πρωταρά στην επαρχία 
Αμμοχώστου στο οποίο προβλέπεται η ανέγερση  εξοχικών κατοικιών προς εκμετάλλευση. Η 
δίκαιη αξία του τεμαχίου στις 31 Δεκεμβριου 2007 παρέμεινε στις £536.000.  Η εξαρτημένη 
εταιρεία Exfinco Holdings Ltd έχει προβεί στην πληρωμή ύψους £10.000 έναντι του 
τιμήματος αγοράς του ακινήτου.  Η κυριότητα του ακινήτου θα μεταφερθεί στην Exfinco
Holdings Ltd με την εξόφληση του υπολοίπου ύψους £170.000.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ

2007 2006
£ £

Αγορά εξαρτημένων εταιρειών 1.546.764 --

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 1.546.764 --

Η εμπορική εύνοια έχει δημιουργηθεί από την εξαγορά των πιο κάτω εταιρειών:

£

White Moon Services Limited 1.261.796
BS Property Limited 76.076
Scopeginsu Company Limited 363
Stonepanders Limited 363
Poppbirst Limited 363
Venarem Holdings Limited 363
Exfinco Holdings Limited 205.900
Rungmil Corporation Limited 363
Tipistar Corporation Limited 451
Almar Holdings Limited --
Panderook Enterprises Limited 363
Larlecum Corporation Limited 363

Σύνολο 1.546.764

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Αρ. 3 “Συνδυασμοί επιχειρήσεων” έχει αξιολογήσει την 
αξίας της εμπορικής εύνοιας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
δεν προκύπτει οποιαδήποτε μείωση στην αξία της εμπορικής εύνοιας.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

14. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2007 2006
£ £

Κόστος
1 Ιανουαρίου -- --
Προσθήκες έτους λόγω εξαγοράς 3.626 --

31 Δεκεμβρίου 3.626 --

Χρεώλυση
1 Ιανουαρίου -- --
Χρεώλυση έτους λόγω εξαγοράς 1.297 --
Χρέωλυση έτους 362 --

31 Δεκεμβρίου 1.659 --

Καθαρή λογιστική αξία 1.967 --

Η Εταιρεία υιοθετώντας τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 38 
παρουσιάζει τα έξοδα για την δημιουργία ιστοσελίδας ως άϋλο ενεργητικό.

Το άϋλο ενεργητικό θα διαγραφεί σε περίοδο πέντε ετών, η οποία θεωρείται ως η 
αναμενόμενη περίδος οφέλους εκτός αν υπάρχει μόνιμη μείωση στην αξία του, οπότε και 
διαγράφεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

15. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

2007 2006
£ £

Εμπορικοί χρεώστες 42.149 --
Άλλοι χρεώστες 9.871 --
Προπληρωμές 66.448 --

118.468 --

Οι πιο πάνω χρεώστες αναφέρονται στην δίκαιη αξία τους στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 
2007.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία 2007 2006
Κόστος Δίκαιη αξία Κόστος Δίκαιη αξία

£ £ £ £

Μετοχές σε δημόσιες εταιρείες
  εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο
  Αξιών Κύπρου

Χρηματοοικονομικός κλάδος -- -- 366.356 129.932
Βιομηχανικός κλάδος -- -- 50.000 4.423
Ασφαλιστικός κλάδος 82.052 77.348 -- --
Επενδυτικός κλάδος 579 152 -- --

82.631 77.500 416.356 134.355

17. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

2007 2006
£ £

Γραμμάτιο εισπρακτέο 593.076 --

Το γραμμάτιο είναι εισπρακτέο από την Jupiwind Ltd. Είναι εισπρακτέο εντός ενός έτους και 
φέρει τόκο προς 8% ετησίως.

18. ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

2007 2006
£ £

Laser Investments Public Company Limited 15.112 --
The Coffee Beanery Europe Limited 44.835 --

59.947 --

Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2007 2006
Εγκεκριμένο £ £

165.000.000/125.000.000 συνήθεις μετοχές των £0,08 η καθεμία 13.200.000 10.000.000

2007 2006
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο £ £

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
5.519.432 συνήθεις μετοχές των £0,08 η καθεμία 441.555 441.555

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 
134.139.538 συνήθεις μετοχές των £0,08 η καθεμία 10.731.163 --

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
139.658.970 / 5.519.432 συνήθεις μετοχές των £0,08 η καθεμία 11.172.718 441.555

Το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά την έκδοση μετοχών 
για την εξαγορά της White Moon Services Ltd και της BS Property Ltd και την παραχώρηση 
μετοχών για αποπληρωμή αγοράς τεμαχίου γης μέσω της Panderook Enterprises Ltd στο 
Νομο Εύβοιας στην Ελλάδα, ανήλθε στα £11.172.718 διαιρεμένο σε 139.658.970 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £0,08 έκαστη μετοχή, έναντι £441.555 διαιρεμένο σε 5.519.432 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £0,08 έκαστη μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Κατά τη διάρκεια του 2007 εκδόθηκαν συνολικά 134.139.538 μετοχές ονομαστικής αξίας 
£0,08 έκαστη.  Τα 134.139.538 μετοχές εκδόθηκαν ως εξής: 55.839.538 μετοχές εκδόθηκαν 
στην ονομαστική τους αξία των £0,08 έκαστη, 300.000 μετοχές προς £0,02 έκαστη,
23.000.000 μετοχές προς £0,205 έκαστη και 55.000.000 προς £0,38 έκαστη, δημιουργώντας 
Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο ύψους £19.431.001.

Από το σύνολο των 139.658.970 μετοχών της Εταιρείας που ήταν εκδομένες στις 31 
Δεκεμβρίου 2007 τα 5.519.432 μετοχές ήταν εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
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20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

2007 2006
£ £

Αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 100.000 100.000
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 19.431.001 --

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 19.531.001 100.000

Αποθεματικό αγοράς ιδίων μετοχών

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (16.393) (98.651)
Είσπραξη από πώληση ιδίων μετοχών -- 14.791
Μεταφορά αποθεματικών -- 67.467

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (16.393) (16.393)

Αποθεματικό λογαριασμού αποτελεσμάτων (Προσόδου)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (268.065) (76.444)
Μεταφορά αποθεματικών -- (67.467)
Κέρδος έτους 1.647.897 (124.154)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.379.832 (268.065)

Σύνολο αποθεματικών 20.894.440 (184.458)

21. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

2007 2006
£ £

Εξαγορά εξαρτημένης (σημ. 29) 291.682 --
Μερίδιο κέρδους έτους 223.073 --

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 514.755 --
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22. ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑ

2007 2006
£ £

Ποσό ενοικιαγοράς 13.147 --
Μη τρέχουσες δόσεις (5.064) --

Τρέχουσες δόσεις 8.083 --

Η χρηματοδοτική μίσθωση έχει συναφθεί με τη Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Χρηματοδοτήσεις 
Λίμιτεδ για την αγορά οχήματος.  Η μίσθωση έχει διάρκεια 24 μηνών και το πραγματικό 
ετήσιο επιτόκιο δανεισμού είναι 7,6%.

23. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

2007 2006
£ £

Αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την 
  επανεκτίμηση  εκμισθωμένης γης 1.241.629 --

Υπόλοιπο από εξαρτημένη εταιρεία 766.232 --
Αναγνώριση στην ενοποιημένη κατάσταση
  λογαριασμού αποτελεσμάτων 475.397 --

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.241.629 --

24. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

2007 2006
£ £

Εμπορικοί πιστωτές 1.935.646 --
Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 185.898 56.199
Άλλες προβλέψεις 536.000 --

2.657.544 56.199
Ποσά πληρωτέα πέραν του ενός έτους (2.131.000) --

Ποσά πληρωτέα εντός ενός έτους 526.544 56.199

Στους εμπορικούς πιστωτές συμπεριλαμβάνονται τα οφειλόμενα ποσά για τις αγορές 
ακινήτων που αναφέρονται στην σημείωση 12 και εμφανίζονται στις εξαρτημένες εταιρείες 
ως εξής: Tipistar Corporation Ltd £1.595.000, Almar Holdings Ltd £45.000 και Exfinco
Holdings Ltd £170.000.
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24. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (συνέχ.)

Στους άλλους πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα συμπεριλαμβάνονται ποσά ύψους £60.580 που 
αφορούν εγγυήσεις ενοικίων στην εξαρτημένη εταιρεία White Moon Services Ltd και ποσό 
ύψους £51.166 που αφορούν μερίσματα τα οποία δεν έχουν διεκδικηθεί από τους μετόχους 
της Εταιρείας.

Οι άλλες προβλέψεις αφορούν ανελλειμένες υποχρεώσεις της Εταιρείας για την ανέγερση 
κατοικιών εκ μέρους της εξαρτημένης εταιρείας Exfinco Holdings Ltd.

25. ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007 2006

£ £

Aspis Holdings Public Company Limited 38.819 --

Το ποσό οφειλόμενο προς την Aspis Holdings Public Company Limited είναι πληρωτέο εντός 
ενός έτους και δεν φέρει τόκο.

26. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα με:

α) Εγγύηση της Aspis Holdings Public Company Limited για ποσό ύψους £75.000,
β) Κυμαινόμενη επιβάρυνση για ποσό ύψους £60.000 και
γ) Ενεχυρίαση 150.000 μετοχών της Aspis Holdings Public Company Limited.

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν τόκο προς 6% ετησίως.

27. ΕΝΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
2007 2006
£ £

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις 837.143 --

Τα τραπεζικά δάνεια στα οποία έχει υπολογισθεί τόκος προς 6% ετησίως είναι 
εξασφαλισμένα με υπόθηκη επί του ακίνητου της εξαρτημένης εταιρείας White Moon
Services Limited και εκχώρηση των δικαιωμάτων ενοικιαστηρίων συμβολαίων.  Για το πιο 
πάνω ποσό έχει κινηθεί αγωγή εναντίον της εξαρτημένης εταιρείας White Moon Services Ltd.

28. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2007 2006

£ £

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 18.538 --
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29. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια του 2007 η Εταιρεία εξαγόρασε τις πιο κάτω εξαρτημένες εταρείες οι οποίες είχαν τις ακόλουθες επιδράσεις πάνω στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του 
Συγκροτήματος.

White Moon Scopeginsu Stonepanders Venarem Exfinco Rungmil Tipistar Almar Panderook Larlecum
Services BS Property Company Corporation Poppbirst Holdings Holdings Corporation Corporation Holdings Enterprises Corporation
Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Σύνολο

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
Εγκαταστάσεις
και εξοπλισμός 39.726 26.314 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66.040
Άϋλο στοιχείο
ενεργητικού -- 2.329 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.329
Επένδυση σε
ακίνητα 9.000.000 -- -- -- -- -- 536.000 -- -- -- 20.923.545 -- 30.459.545
Εμπορικοί και
άλλοι χρεώστες 201.521 282.628 1.000 1.000 1.000 585 45 585 1.000 1.000 1.000 585 491.949
Ποσά 
εισπρακτέα από
συνδεδεμένες
εταιρείες 35.435 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35.435
Επενδύσεις για
εμπορία 653 364.707 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 365.360
Γραμμάτιο
εισπρακτέο 549.144 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 549.144
Μετρητά και
αντίστοιχα 
μετρητών 151 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 151
Αναβαλλόμενη
φορολογία (730.631) -- -- -- -- -- (35.600) -- -- -- -- -- (766.231)
Έντοκος 
δανεισμός (786.341) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (786.341)
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29. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχ.)

White Moon Scopeginsu Stonepanders Venarem Exfinco Rungmil Tipistar Almar Panderook Larlecum
Services BS Property Company Corporation Poppbirst Holdings Holdings Corporation Corporation Holdings Enterprises Corporation
Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Σύνολο

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

Τραπεζικά
παρατραβήγματα (1.587) (60.844) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (62.431)
Εμπορικοί και
άλλοι πιστωτές (35.404) (39.507) (363) (363) (363) (363) (170.000) (363) (450) -- (363) (363) (247.902)
Ποσά πληρωτέα
σε συνδεδεμένες
εταιρείες (706.327) -- -- -- -- -- (345) -- -- -- (20.923.545) -- (21.630.217)
Φορολογία -- (9.539) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (9.539)
Καθαρό
ενεργητικό 7.566.340 566.088 637 637 637 222 330.100 222 550 1.000 637 222 8.467.292
Συμφέρον
μειοψηφίας 291.682 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Εμπορική εύνοια 1.261.798 76.077 363 363 363 363 205.900 363 451 -- 363 363 1.546.767

Τίμημα εξαγοράς (8.536.456) (642.163) (1.000) (1.000) (1.000) (585) (536.000) (585) (1.000) (1.000) (1.000) (585) (9.722.374)
Μετρητά και 
αντίστοιχα 
μετρητών που
εξαγοράστηκαν (1.436) (60.844) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (62.280)

Καθαρά μετρητά
και αντίστοιχα
μετρητών που
εξαγοράστηκαν (8.537.892) (703.007) (1.000) (1.000) (1.000) (585) (536.000) (585) (1.000) (1.000) (1.000) (585) (9.784.654)
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

30. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο και τραπεζικά 
παρατραβήγματα.

2007 2006
£ £

Mετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2.584 178.941
Τραπεζικά παρατραβήγματα (20.843) --

(18.259) 178.941

31. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι λεπτομέρειες των κύριων εξαρτημένων εταιρειών της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω:

Ποσοστό
συμμετοχής

Χώρα άμεσα &
Όνομα Κύρια δραστηριότητα εγγραφής έμμεσα

%

Εξαρτημένες της Εταιρείας
White Moon Services Ltd Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 93,5
BS Property Limited Προώθηση ακινήτων Κύπρος 100
Scopeginsu Company Limited Αδρανής Κύπρος 100
Stonepanders Corporation Ltd Αδρανής Κύπρος 100
Poppbirst Limited Αδρανής Κύπρος 100
Venarem Holdings Limited Αδρανής Κύπρος 100
Exfinco Holdings Limited Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100
Rungmil Corporation Limited Αδράνης Κύπρος 100

Εξαρτημένη της Scopeginsu Company Limited
Tipistar Corporation Limited Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100

Εξαρτημένη της Stonepanders Corporation Limited
Almar Holdings Limited Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100

Εξαρτημένη της Poppbirst Limited
Panderook Enterprises Limited Εκμετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100

Εξαρτημένη της Venarem Holdings Limited
Larlecum Corporation Limited Αδρανής Κύπρος 100
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32. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το συνολικό εκδομένο (εισηγμένο και μη εισηγμένο) μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας  ανερχόταν στα 139.658.970 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,08 η 
καθεμία. Το εκδομένο και εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ανερχόταν στα 
5.519.432 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,08 η καθεμία και το εκδομένο μη εισηγμένο 
μετοχικό κεφάλαιο στα 134.139.538 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,08 η καθεμία. Στις 6 
Φεβρουαρίου 2008 με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 58(1) του Νόμου του 
Χρηματηστηρίου Αξιών Κύπρου ( ΧΑΚ), το Συμβούλιο του Χρηματηστηρίου απεδέχθει 
την εισαγωγή και των υπόλοιπων 134.139.538 μετοχών στο ΧΑΚ..

Το ποσοστό στο εκδομένο και εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν 
κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σε συνεννόηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 137(3) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων 
και Κανονισμών στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν από την ημερομηνία της 
ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

28/2/2008 31/12/2007
% %

Κυριάκος Χαννίδης 0,00 0,00
Γιώργος Κωνσταντίνου 0,00 0,00
Λάμπρος Χριστοφή 1,88 0,00
Κωνσταντίνος Τσαγγάρης 0,21 0,00
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 0,00 0,00

Το συμφέρον του κ. Λάμπρου Χριστοφή στο εκδομένο και εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας στις 28 Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει έμμεση συμμετοχή μέσω της 
συζύγου του κας. Ιωάννας Χριστοφή.

Το συμφέρον του κ. Κωνσταντίνου Τσαγγάρη στο εκδομένο και εισηγμένο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας στις 28 Φεβρουαριου 2008 περιλαμβάνει έμμεση συμμετοχή μέσω 
της συζύγου του κας. Ειρήνης Χατζηπαύλου.

Το ποσοστό στο εκδομένο εισηγμένο και μη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
που κατείχαν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σε συνεννόηση με τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν από την ημερομηνία της 
ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

32. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχ.)

28/2/2008 31/12/2007
% %

Κυριάκος Χαννίδης 0,00 0,00
Γιώργος Κωνσταντίνου 0,00 0,00
Λάμπρος Χριστοφή 1,88 0,00
Κωνσταντίνος Τσαγγάρης 0,21 0,21
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 0,00 0,00

Το συμφέρον των κ.κ. Λάμπρου Χριστοφή και Κωνσταντίνου Τσαγγάρη στο εκδομένο 
εισηγμένο και μη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνει έμμεση 
συμμετοχή μέσω των συζύγων τους όπως αναφέρεται πιο πάνω.

33. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Οι μέτοχοι που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδομένου και 
εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν 
από την ημερομηνία της ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 137(3) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών 
ήταν οι ακόλουθοι:

28/02/2008 31/12/2007
% %

Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. 64,19 --
Αspis Holdings Public Company Ltd -- 22,82
Commercial Value Asset Value (Εσωτερικό 
Μεταβλητό Κεφάλαιο) -- 20,91
Laser Investment Group Plc -- 7,25
Commercial Value A.A.E. -- 6,27

Οι μέτοχοι που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδομένου 
εισηγμένου και μη εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
και 30 μέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 137(3) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων 
και Κανονισμών ήταν οι ακόλουθοι:

28/02/2008 31/12/2007
% %

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ 64,19 64,19
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34. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των οργάνων 
διοίκησης κατά τη διάρκεια του έτους 2007.

35. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η εξαρτημένη εταιρεία Exfinco Holdings Limited οφείλει ποσό ύψους £170.000 στον κ. 
Γιώργο Κωνσταντίνου το οποίο αφορά το υπόλοιπο από το τίμημα πώλησης ακίνητης 
περιουσίας προς την εξαρτημένη εταιρεία.

Δεν υπήρχαν οποιεσδήοτε συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των οργάνων διοίκησης 
κατά τη διάρκεια του έτους 2007.

36. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΟΧΟ

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2007 η εξαρτημένη εταιρεία Panderook Enterprises Ltd υπέγραψε 
συμφωνία μίσθωσης με την Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., διάρκειας τριάντα (30) ετών, με 
πρόσθετη συμφωνία προαίρεσης αγοράς μέσα στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) πρώτων 
ετών από την έναρξη της μίσθωσης, δασοαγροκτήματος που βρίσκεται στην κτηματική 
περιφέρεια Σίμιας στον Νομό Εύβοιας,  εκτάσεως 17.262 στρεμμάτων. Το μίσθωμα για την 
συνολική διάρκεια της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των £20.923.546 (€35.750.000). Ο 
διακανονισμός του μισθώματος έγινε με την έκδοση 55.000.000 μετοχών από την εκ τρίτου 
συμβαλλόμενη στην συμφωνία Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, στις 22 Οκτωβρίου 
2007 στην τιμή των £0,38 (€0,65) έκαστη, δημιουργώντας αποθεματικό υπέρ το άρτιο ύψους 
£16.523.545.

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και κυρίων 
μετόχων της κατά τη διάρκεια του έτους 2007.

37. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Δεν υπήρχαν σημαντικές συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του έτους 
2007.

38. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η εξαρτημένη εταιρεία White Moon Services Ltd υπέγραψε μακροχρόνια εκμίσθωση γης με 
την Ιερά Μονή Κύκκου στην οποία προνοείται η πληρωμή ετήσιου μισθώματος με ισχύ από 
01/01/2001 μέχρι 31/12/2016 και με δικαίωμα αναναίωσης για άλλα 24 έτη. Τα πληρωτέα 
ποσά βάσει της εν λόγω εκμίσωσης είναι ως εξής:

£

Πληρωτέο εντός ενός έτους 193.758
Πληρωτέο μεταξύ ενός και πέντε ετών 876.876
Πληρωτέο πέραν των πέντε ετών 1.065.848

Σύνολο 2.136.482
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39. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα είναι οι μεταβολές στις 
τρέχουσες τιμές επενδύσεων και επιτοκίων, ο κίνδυνος ρευστότητας,  ο πιστωτικός κίνδυνος
και ο κίνδυνος στις μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των ακινήτων.  Οι κίνδυνοι αυτοί 
παρακολουθούνται από το Συγκρότημα σε συστηματική βάση ώστε να λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα για αποφυγή συσσώρευσης αρνητικών επιπτώσεων.

(i) Κίνδυνος από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των επενδύσεων

Το Συγκρότημα υπόκειται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των 
επενδύσεων που αναφέρονται στη σημείωση 17. Το Συγκρότημα προσπαθεί να 
περιορίσει τον κίνδυνο με τη δημιουργία Χαρτοφυλακίου μεγάλης διασποράς.

(ii) Κίνδυνος επιτοκίων

Ο κίνδυνος επιτοκίων που προκύπτει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των 
επιτοκίων σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού είναι σε συνεχή παρακολούθηση από 
το Συγκρότημα.

(iii) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων πελατών.  Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες και ελέγχους για 
περιορισμό του κινδύνου αυτού.  Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαμβάνουν 
αυστηρή αξιολόγηση των υπολοίπων των πελατών.  Δεν υπάρχει σημαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κίνδυνου στο τέλος του έτους.

(iv) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναμία του Συγκροτήματος να  
αντεπεξέλθει άμεσα στην κάλυψη των τρέχουσων ταμειακών υποχρεώσεων του από τα
διαθέσιμα μετρητά και ταυτόσημες αξίες.  Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι 
απαραίτητη η συνεχής ροή μετρητών η οποία παρακολουθείται στενά από τη Διεύθυνση 
του Συγκροτήματος.

(v) Κίνδυνος από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των ακινήτων

Το Συγκρότημα υπόκειται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των 
ακινήτων που αναφέρονται στη σημείωση 12.  Το Συγκρότημα προσπαθεί να 
περιορίσει τον κίνδυνο με τη άμεση εκμετάλευση των ακινήτων.

(vi) Δίκαιη αξία

Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού 
μπορεί να ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους 
εμπορικής συναλλαγής.

Η δίκαιη αξία των υπόλοιπων Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού του Συγκροτήματος, εκτός αυτών που αναφέρονται πιο πάνω, είναι περίπου οι 
ίδιες με τα ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

40. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2007
£

Κέρδος έτους ως τα προκαταρκτικά 1.544.182
Έξοδα διοίκησης (145.250)
Χρηματοδοτικά έξοδα (8.752)
Κέρδος από επανεκτίμηση ακινήτων 500.000
Φορολογία (57.427)
Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες 27.921
Συμφέρον μειονότητας (212.777)

Κέρδος έτους ως η ενοποιημένη κατάσταση  λογαριασμού
αποτελεσμάτων 1.647.897

41. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Με την εισαγωγή του ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 
Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος έχει αλλάξει από Κυπριακές 
λίρες σε ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του 
Συγκροτήματος την 1 Ιανουαρίου 2008 έχουν μετατραπεί σε ευρώ με βάση το οριστικό 
κλείδωμα της ισοτιμίας €1=£0,585274.

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηίας του 
ισολογισμού τα οποία να επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα του Συγκροτήματος στις 
31 Δεκεμβρίου 2007.

42. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

Όπου χρειαζόταν τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Αρ.1 («Αναθεωρημένο») 
«Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων».

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΧΑΚ αρ. 11-2006 και αρ. 12-2006 με την ανακοίνωση 
οικονομικών αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
περιλαμβάνουν την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και ενοποιημένη 
κατάσταση μεταβολών στο συμφέρον μετόχων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2007, τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς και την ενοποιημένη 
κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος είναι οι λίρες Κύπρου.  Η μετατροπή από Λίρες 
Κύπρου σε Ευρώ για σκοπούς απεικόνισης των συμπληρωματικών πληροφοριών έγινε με 
βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 1€=ΛΚ 0,585274.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Η Εταιρεία, ακολουθώντας την εγκύκλιο αρ. 11-2006 και αρ. 12-2006 του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου, προχώρησε σε παρουσίαση συμπληρωματικών πληροφοριών σε Ευρώ στις οικονομικές 
καταστάσεις.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίδα

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 48

Ενοποιημένος ισολογισμός 49

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στο συμφέρον μετόχων 50 & 51

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 52

Οι οικονομικές καταστάσεις σε Ευρώ παρουσιάζονται για σκοπούς ενημέρωσης μόνο.  Η ισοτιμία 
που χρησιμοποιήθηκε για όλα τα ποσά είναι αυτή του οριστικού κλειδώματος στις 31 Δεκεμβρίου 
2007, 1€=ΛΚ 0,585274.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
€ €

ΕΣΟΔΑ

Κέρδος/(ζημία) από επενδύσεις 266.156 (39.539)
Άλλα έσοδα 4.488.470 --

4.754.626 (39.539)

ΕΞΟΔΑ

Διοίκησης (709.379) (136.772)

Κέρδος/(ζημία) από εργασίες πριν τα καθαρά 
  έξοδα χρηματοδότησης 4.045.247 (176.311)

Έσοδα χρηματοδότησης 74.000 2.688
Έξοδα χρηματοδότησης (93.279) (38.239)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (19.279) (35.551)

Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία 4.025.968 (211.862)
Φορολογία (829.225) (268)

Κέρδος/(ζημία) μετά τη φορολογία 3.196.743 (212.130)
Συμφέρον μειοψηφίας (381.144) --

Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους μετόχους 2.815.599 (212.130)

Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 6,95 (3,84)
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

2007 2006
€ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 167.540 --
Επένδυση σε ακίνητα 59.646.499 --
Εμπορική εύνοια 2.642.803 --
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 3.361 --

62.460.203 --

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 202.416 --
Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία 132.417 229.559
Γραμμάτιο εισπρακτέο 1.013.331 --
Ποσά εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες 102.425 --
Επιστρεπτέα φορολογία 2.848 --
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 4.415 305.739

1.457.852 535.298

Σύνολο ενεργητικού 63.918.055 535.298

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο και αποθεματικά 
Μετοχικό κεφάλαιο 19.089.722 754.442
Αποθεματικά 35.700.270 (315.165)

54.789.992 439.277
Συμφέρον μειοψηφίας 879.511 --

55.669.503 439.277

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις 
Έντοκος δανεισμός 1.430.344 --
Ενοικιαγορά 8.652 --
Αναβαλλόμενη φορολογία 2.121.449 --
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 3.641.030 --

7.201.475 --
Τρέχουσες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 899.654 96.021
Ποσό οφειλόμενο σε συνδεδεμένη εταιρεία 66.326 --
Τραπεζικά παρατραβήγματα 35.612 --
Ενοικιαγορά 13.811 --
Φορολογία 31.674 --

1.047.077 96.021

Σύνολο υποχρεώσεων 8.248.552 96.021

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 63.918.055 535.298



ΛΗΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
50

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό

Μετοχικό μετοχών υπέρ αγοράς ιδίων λογαριασμού
κεφάλαιο το άρτιο μετοχών αποτελεσμάτων Σύνολο 

€ € € € €

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 754.442 170.860 (28.009) (458.016) 439.276
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 18.335.280 33.199.836 -- -- 51.535.117
Κέρδος έτους -- -- -- 2.815.599 2.815.599

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 19.089.722 33.370.696 (28.009) 2.357.583 54.789.992
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2006
Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό

Μετοχικό μετοχών υπέρ αγοράς ιδίων λογαριασμού
κεφάλαιο το άρτιο μετοχών αποτελεσμάτων Σύνολο 

€ € € € €

Υπόλοιπο από 1 Ιανουαρίου 754.442 170.860 (168.555) (130.612) 626.135
Είσπραξη από πώληση ιδίων μετοχών -- -- 25.272 -- 25.272
Μεταφορά αποθεματικών -- -- 115.274 (115.274) --
Ζημια έτους -- -- -- (212.130) (212.130)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 754.442 170.860 (28.009) (458.016) 439.277
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006

€ €
Ροή μετρητών από/(για) εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 4.025.968 (211.861)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις 20.883 --
Χρεώλυση άυλου στοιχείου ενεργητικού 619 --
Τόκοι πληρωτέοι 93.279 38.239
Τόκοι εισπρακτέοι (70.381) (2.688)
Κέρδος από επανεκτίιμηση ακινήτου για επένδυση (4.488.470) --

Ζημία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (418..102) 176.310
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους χρεώστες 638.127 --
Αύξηση/(μείωση) στους πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 4.021.098 (101.761)
Μείωση στις επενδύσεις 721.397 1.348.446
Αύξηση στο γραμμάτιο εισπρακτέο (75.062) --
Μείωση στα υπόλοιπα συνδεδεμένων εταιρειών (36.932.973) --

Ροή μετρητών (για)/από εργασίες (32.045.515) 1.070.375
Φορολογία που πληρώθηκε (4.434) (310.241)

Καθαρή ροή μετρητών (για)/από εργασίες (32.049.949) 760.134

Ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (75.589) --
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα (3.114.806) --
Τόκοι που εισπράχθηκαν 70.381 2.688
Αγορά εξαρτημένων εταιρειών (16.718.074) --

Καθαρή ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (19.838.088) 2.688

Ροή μετρητών από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες
΄Εντοκος δανεισμός 109.263 --
Είσπραξη από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 51.535.117 25.271
Τόκοι που πληρώθηκαν (93.279) 38.239

Καθαρή ροή μετρητών από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες 51.551.101 (12.968)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (336.936) 749.854
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 305.739 (444.115)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (31.197) 305.739
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007


