
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
 

 
 

 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 Σελίδα 
 
Ειδοποίηση σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  1 
 
Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 2 
 
∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων  
  της Εταιρείας για τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις   3 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 4 – 8 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών   9 & 10 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 11  
 
Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εταιρείας 12 
 
Ενοποιηµένος ισολογισµός 13 
 
Ισολογισµός εταιρείας 14 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια                                       15 
 
Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια εταιρείας 16 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 17 
 
Κατάσταση ταµειακών ροών εταιρείας 18 
 
Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις   19 – 62 
 
 

 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

 
 

1

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 

∆ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ θα πραγµατοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην 
οδό Ανδρέα Χάλιου 1, Whitemoon Centre, 1ος όροφος, Έγκωµη, Λευκωσία, την Τρίτη, 23 Ιουνίου 
2009 και ώρα 12:00 µ.µ. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων οικονοµικών 

καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
2. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
3. Καθορισµός της αµοιβής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4. Επαναδιορισµός της KPMG Limited ως ανεξάρτητοι ελεγκτές και εξουσιοδότηση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. 
 
5. ∆ιεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική 

Συνέλευση. 
 
 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
                                                                                                       Aspis Secretarial Limited 
                                                                                                                 Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 6 Μαΐου 2009 
 
 
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.  ∆εν 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 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Κυριάκος Χαννίδης – Πρόεδρος  
  
 Γιώργος Κωνσταντίνου 
  
 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
 
 Ανδρέας ∆ράκος 
 (διορίστηκε στις 4 Απριλίου 2008) 
 
 Χαράλαµπος Χριστοδούλου 
 (διορίστηκε στις 9 Μαρτίου 2009)  
 
 Λάµπρος Χριστοφή 
 (παραιτήθηκε στις 11 Σεπτεµβρίου 2008) 
  
 Κωνσταντίνος Τσαγγάρης 
 (παραιτήθηκε στις 9 Μαρτίου 2009) 
 
 
Γραµµατέας Aspis Secretarial Limited 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG 
 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι Καλλής & Καλλής 
 
 Αργυρού & ∆ηµοσθένους   
 
 
Σύµβουλοι Επενδύσεων Sharelink Securities and Financial Services Ltd 
 
 
Τράπεζες Εµπορική Τράπεζα  
 
 Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα  
 
 Ελληνική Τράπεζα  
 
 Eurobank 
 
 Universal Bank 
 
 
Εγγεγραµµένο Γραφείο Ανδρέα Χάλιου 1 
 Whitemoon Centre, 1ος Όροφος 
 2408 Έγκωµη 
 Λευκωσία 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 (“Νόµος”), εµείς 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιηµένες και 
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 11 µέχρι 62 : 

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

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 
οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία 
Λίµιτεδ και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως 
σύνολο και 

(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 
απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Λήδα Επενδυτική 
∆ηµόσια 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Εκτελεστικοί 
 
 
Γιώργος Κωνσταντίνου 
 
 
Χαράλαµπος Χριστοδούλου 
 
Μη εκτελεστικοί  
 
 
Κυριάκος Χαννίδης – Πρόεδρος 
 
 
Ανδρέας ∆ράκος 
 
 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Άκης Σταύρου – Οικονοµικός διευθυντής  
 
 
Λευκωσία, 6 Μαΐου 2009 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

 
 

4

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (η “Εταιρεία”) υποβάλλει 
στα µέλη την ετήσια έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και 
των θυγατρικών της (που µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”) για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια 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 τροποποίηση 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 ∆εκεµβρίου 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 Μαΐου 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 δραστηριοποιείται  στο τοµέα της προώθησης,  ανάπτυξης και εκµετάλλευσης γης και 
ακινήτων µέσω των πιο κάτω θυγατρικών της  εταιρειών που απέκτησε  κατά τη διάρκεια του 
2007. 
 
 
   Ποσοστό 
   συµµετοχής 
  Χώρα άµεσα & 
Όνοµα Κύρια δραστηριότητα εγγραφής έµµεσα 
   % 
    
Εξαρτηµένες της Εταιρείας    
Whitemoon Services Ltd Εκµετάλλευση ακινήτων Κύπρος 93,5 
BS Property Limited Προώθηση ακινήτων Κύπρος 100 
Stonepanders Corporation Ltd Εκµετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100 
Poppbirst Limited Εκµετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100 
Exfinco Holdings Limited Εκµετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100 
Rungmil 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 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Οι σηµαντικότερες εξελίξεις κατά την διάρκεια του έτους 2008 ήταν οι ακόλουθες:  
 
Τον Απρίλιο του 2008 η εξαρτηµένη εταιρεία  Rungmil Corporation Ltd συµφώνησε την εξαγορά 
του 75% του µετοχικού κεφαλαίου της Zircon Estates Ltd, εταιρείας εγγεγραµµένης στις 
Βρετανικές Παρθένες Νήσους.  Η Zircon Estates Ltd είναι ιθύνουσα εταιρεία της  Zircon Estates 
GTB Ltd εταιρείας εγγεγραµµένης στη Γεωργία και ιδιοκτήτρια ακινήτου (γης και κτιρίου) στο 
Μπατούµι της Γεωργίας. Στόχος της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη της γης µε την ανέγερση 
ξενοδοχείου, διαµερισµάτων, καταστηµάτων και καζίνου. Οι εν λόγω µετοχές µεταβιβάστηκαν 
στην Rungmil Corporation Ltd στις 4 Απριλίου 2009, και κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
παρουσιάζονται ως προπληρωµές.   
 
Τον Αύγουστο του 2008 η Εταιρεία πώλησε ολόκληρο το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό 
κεφάλαιο της  εταιρείας Venarem Holdings Ltd. Η Venarem Holdings Ltd είναι µητρική εταιρεία 
της Larlecum Corporation Ltd, ιδιοκτήτριας ακινήτου στην Καλαβασό της επαρχίας Λάρνακας.   
 
Τον Σεπτέµβριο του 2008 η Εταιρεία πώλησε ολόκληρο το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας Scopeginsu Company Ltd. Η Scopeginsu Company Ltd είναι µητρική 
εταιρεία της Tιpistar Corporation Ltd, ιδιοκτήτριας ακινήτου στην Λευκωσία.    
 
Μέσα στο 2008, η Εταιρεία µέσω της εξαρτηµένης εταιρείας Εxfinco Holdings Ltd, ξεκίνησε το 
έργο ανέγερσης εξοχικών κατοικιών στο Πρωταρά της επαρχίας Αµµοχώστου, το οποίο 
αναµένεται να συµπληρωθεί µέσα στο 2010. 
 
Μελέτες για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση και άλλων ακινήτων του Συγκροτήµατος βρίσκονται 
σε προχωρηµένα στάδια και αναµένεται σύντοµα να αρχίσει η υλοποίηση τους. 
 
Η θέση και οι επιδόσεις των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2008 ήταν οι 
ακόλουθες:  

 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
παρουσιάζουν ζηµία ύψους €2.016.404 (2007: κέρδος €2.815.599). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προτείνει όπως οι ζηµιές µεταφερθούν στο αποθεµατικό προσόδου. Το σύνολο ενεργητικού στις 
31 ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχεται στα €75.554.482 (2007: €63.918.056)  και η καθαρή θέση στα  
€69.613.314 (2007:  €55.669.504). 
 
Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2008 ανέρχονται στα €484.054 (2007: €4.754.626). Αυτά 
προέκυψαν κυρίως από την επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €500.000, την ζηµιά από 
επανεκτίµηση µετοχών ύψους €87.514, την ζηµιά από την αποµοίωση επενδύσεων στις 
εξαρτηµένες εταιρείες Whitemoon Services Ltd και BS Property Ltd ύψους €391.036, το κέρδος 
από την πώληση των εξαρτηµένων εταιρειών, Scopeginsu Company Ltd και Venarem Holdings 
Ltd ύψους €16.824 και τα εισοδήµατα από ενοίκια εισπρακτέα ύψους €445.772.   

 
Τα έξοδα διοίκησης ανέρχονται στα €2.306.512 (2007:  €709.379). 
 
Εν όψη της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης και του τοµέα δραστηριότητας της Εταιρείας στο 
τοµέα των ακινήτων και την πιο δίκαιη παρουσίαση της αξίας των ακινήτων στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό, η µίσθωση του ακινήτου στην Εύβοια έχει ταξινοµηθεί ως λειτουργική µίσθωση πάνω 
στην οποία έχει υπολογισθεί χρεόλυση για το έτος ύψους €774.593. Το ποσό αυτό περιλαµβάνεται 
στα έξοδα διοίκησης.  

 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχεια)  
 
Περαιτέρω, και σε σχέση µε ποσό το οποίο οφείλεται προς την εξαρτηµένη εταιρεία Whitemoon 
Services Ltd ύψους €1.013.331, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες 
είσπραξης του ποσού αυτού, θεώρησε ορθό να προβεί σε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 
ύψους €677.742. Το ποσό αυτό περιλαµβάνεται στα έξοδα διοίκησης.  
 
Μεγάλο µέρος των εξόδων διοίκησης αποτελούν επίσης τα πληρωτέα ενοίκια ύψους €330.936 σε 
σχέση µε το ακίνητο Whitemoon Center στην Έγκωµη Λευκωσίας, ιδιοκτησία της εταιρείας 
Whitemoon Services Ltd καθώς επίσης και µισθοί προσωπικού και διοικητικών συµβούλων ύψους 
€129.073.  
 
Αύξηση, από €19.279 το 2007 σε €196.291 το 2008, παρουσίασαν τα καθαρά χρηµατοδοτικά 
έξοδα λόγω των τραπεζικών διευκολύνσεων που παραχωρήθηκαν υπό µορφή δανείου σε 
εξαρτηµένες εταιρείες για την εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και επιπρόσθετα λόγω πρόβλεψης 
για τόκους ύψους €150.000 σε τραπεζικό δάνειο της εξαρτηµένης εταιρείας Whitemoon Services 
Ltd για το οποίο εκκρεµή δικαστική υπόθεση. 
 
Λόγω επανεκτίµησης των επενδύσεων σε ακίνητα προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογία για το 
έτος 2008 ύψους €50.000.  
 
Η ζηµιά ανά µετοχή για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχεται σε €0,0128 σε 
σύγκριση µε κέρδος €0,0695 για το 2007, και υπολογίστηκε µε βάση την ζηµιά και το κέρδος για 
δύο έτη αντίστοιχα, που αναλογεί στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας και τον µεσοσταθµικό 
αριθµό των µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Tα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος 2008 περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα 
των εξαρτηµένων εταιρειών της, όπως αυτές αναγράφονται πιο πάνω. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στη σελίδα 11.   
 
Η καθαρή ζηµιά για το έτος 2008 µετά την αφαίρεση της φορολογίας, ανέρχεται σε €2.016.404 σε 
σύγκριση µε κέρδος ύψους €2.815.599 το 2007.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως οι 
ζηµιές του έτους 2008 µεταφερθούν στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει τη πληρωµή µερίσµατος για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και οι ενέργειες που 
λαµβάνει για διαχείριση τους, αναφέρονται στη σηµείωση 41 των οικονοµικών καταστάσεων.  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   
 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω µέσα στο 2008 άρχισε το έργο ανέγερσης των εξοχικών κατοικιών στο 
Πρωταρά στην επαρχία Αµµοχώστου. Το έργο αναµένεται να συµπληρωθεί εντός του 2010. Η 
αποπεράτωση του έργου αναµένεται να φέρει  κέρδη και να βελτιώσει στη ρευστότητα του 
Συγκροτήµατος, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τις µελλοντικές επενδύσεις και  
αναπτυξιακά έργα. Μελέτες για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση και άλλων ακινήτων του 
Συγκροτήµατος βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο και αναµένεται σύντοµα να αρχίσει η 
υλοποίηση τους. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί 
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόµου του 2007, Νόµος 33(I)/2007.  
 
Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο 
πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε 
Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274 καθώς και οι πρόνοιες της 
νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση.  
 
Το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, µετά την έκδοση µετοχών για την 
αγορά µέσω της εξαρτηµένης εταιρείας Rungmil Corporation Ltd του 75% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Zircon Estates Ltd και την παραχώρηση µετοχών για αποπληρωµή αγοράς 
τεµαχίου γης µέσω της εξηρτηµένης εταιρείας Larlecum Corporation Ltd, ανήλθε στα €23.070.070 
διαιρεµένο σε 164.786.213 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,14 έκαστη, έναντι €19.089.722 
διαιρεµένο σε 139.658.970 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,136688 στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
Κατά το 2008 εκδόθηκαν συνολικά 25.127.243 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,14 έκαστη. Τα 
23.076.923 µετοχές εκδόθηκαν προς €0,65 έκαστη και οι υπόλοιπες 2.050.320 µετοχές προς €0,50 
έκαστη δηµιουργώντας Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο ύψους €12.507.346. 
 
Από το σύνολο των 164.786.213 µετοχών της Εταιρείας που ήταν εκδοµένες στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008, οι 139.658.970 µετοχές ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το Συγκρότηµα δεν 
λειτουργούσε υποκαταστήµατα.  
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη 
σελίδα 2.  
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους αποχωρούν και 
προσφέρονται για επανεκλογή ο κ.κ. Ανδρέας ∆ράκος και ο  κ.κ. Χαράλαµπος Χριστοδούλου.  
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη κατανοµή των αρµοδιοτήτων, ή στην αποζηµίωση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Στις 4 Απριλίου 2009 έχει µεταβιβαστεί προς την εξαρτηµένη εταιρεία Rungmil Corporation Ltd 
το 75% του µετοχικού κεφαλαίου της Zircon Estates Ltd για το οποίο κατά την διάρκεια του 2008 
έγινε έκδοση 23.076.923 µετοχών της Εταιρείας ως τίµηµα για την απόκτηση του και το οποίο 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού παρουσιάζεται ως εισπρακτέο στους εµπορικούς και 
άλλους χρεώστες.  
 
∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του 
ισολογισµού που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα του Συγκροτήµατος 
και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.  
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κατέληξε σε αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος και έκρινε ότι η εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 

 
Με την εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 
        

                Aspis Secretarial Ltd  
                    Γραµµατέας 

 
Λευκωσία, 6 Μαΐου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
 

 
Έκθεση επί των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας  
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 
(η “Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της (“το Συγκρότηµα”) και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας στις σελίδες 11 µέχρι 62, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και 
της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις 
αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και τις καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για 
το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών 
των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 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 και ξεχωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως 
προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για ποσά και 
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την 
κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των 
οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις 
κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη 
δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές 
διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της 
λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την 
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια 
βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
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Γνώµη  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και 
της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου  στις 
σελίδες 4 µέχρι 8 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

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

                                                                                                        KPMG 
 Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
 
 
 Λευκωσία, 6  Μαΐου 2009 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
   
Κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες  4 484.054      4.754.626 
Έξοδα διοίκησης         (2.306.512)       (709.379) 
    
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά    
  έξοδα χρηµατοδότησης         (1.822.458)       4.045.247 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης                      23 74.000 
Έξοδα χρηµατοδότησης            (196.314)         (93.279) 
    
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 5           (196.291)         (19.279) 
    
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία 6      (2.018.749) 4.025.968 
Φορολογία 8             (59.502)       (829.225) 
    
(Ζηµία)/κέρδος µετά τη φορολογία          (2.078.251) 3.196.743 
Συµφέρον µειοψηφίας 21               61.847       (381.144) 
    
(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους         (2.016.404)    2.815.599 
    
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 9                 (1,28)               6,95 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες  4    2.953.638       89.838 
Μερίσµατα εισπρακτέα   63.360 -- 
Έξοδα διοίκησης        (315.348)     (222.363) 
    
Κέρδος/(ζηµία) από εργασίες πριν τα καθαρά    
   (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης       2.701.650     (132.525) 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης                      2 7.788 
Έξοδα χρηµατοδότησης            (3.084)         (2.222) 
    
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης 5            (3.082)          5.566 
    
Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία 6      2.698.568 (126.959) 
Φορολογία 8                    --                -- 
    
Κέρδος/(ζηµία)  µετά τη φορολογία        2.698.568    (126.959) 
    
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)  9               1,71          (0,31) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

  2008 2007 
 Σηµ. € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 10 183.170  167.541 
Επένδυση σε ακίνητα 11 16.231.713 59.646.498 
Εµπορική εύνοια 12 2.249.137 2.642.804 
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 13 34.977.538           3.360 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 16        43.710       132.417 

  53.685.268 62.592.620 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέµατα 14   1.147.554            -- 
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 15 558.678  202.416 
Γραµµάτιο εισπρακτέο 17 -- 1.013.331 
Ποσά εισπρακτέα από συνδεδεµένα µέρη  18   20.156.396   102.425 
Επιστρεπτέα φορολογία           4.272        2.848 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 30           2.314                 4.416 

  21.869.214   1.325.436 

Σύνολο ενεργητικού   75.554.482 63.918.056 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Κεφάλαιο και αποθεµατικά     
Μετοχικό κεφάλαιο  19 23.070.070      19.089.722 
Αποθεµατικά 20 45.728.677         35.700.270 

  68.798.747 54.789.992 
Συµφέρον µειοψηφίας 21      814.567      879.512 

  69.613.314  55.669.504 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Έντοκος δανεισµός 27     1.614.088       1.430.344 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  22           20.435         8.652 
Αναβαλλόµενη φορολογία 23   1.394.615 2.121.449 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 24  1.370.602   3.641.030 

    4.399.740   7.201.475 
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 24         849.806         899.654 
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένες εταιρείες 25        385.904                 66.326 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  26       240.690                35.612 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  22          23.630                   13.811 
Φορολογία 28        41.398       31.674 

    1.541.428   1.047.077 

Σύνολο υποχρεώσεων    5.941.168   8.248.552 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   75.554.482  63.918.056 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 6 Μαΐου 2009. 
 
 
 
Σύµβουλοι:                 Γιώργος Κωνσταντίνου                                              Χαράλαµπος Χριστοδούλου 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

  2008 2007 
 Σηµ. € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 10 70.756 30.894 
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 31 16.211.793 16.605.538 
    
  16.282.549 16.636.432 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
    
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 15 13.968 28.992 
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 16 -- 260 
Ποσά εισπρακτέα από εξαρτηµένες εταιρείες 32 50.829.309 36.231.932 
Ποσά εισπρακτέα από συνδεδεµένα µέρη  18 4.937.995 25.819 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 30                  3                 1.383 
    
  55.781.275 36.288.386 
    
Σύνολο ενεργητικού   72.063.824 52.924.818 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά     
Μετοχικό κεφάλαιο  19 23.070.070 19.089.722 
Αποθεµατικά 20 47.501.092 32.757.712 
    
  70.571.162 51.847.434 
    
    

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  22 20.435 -- 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 24  1.003.233    915.810 
    
   1.023.668    915.810 
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 24 215.555 135.099 
Ποσό οφειλόµενο σε εξαρτηµένες εταιρείες 33 158.801 -- 
Ποσό οφειλόµενο σε συνδεδεµένες εταιρείες 25 64.062 26.432 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  26 17.970 43 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  22        12.606               -- 
    
       468.994      161.574 
    
Σύνολο υποχρεώσεων    1.492.662   1.077.384 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   72.063.824 52.924.818 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  6 Μαΐου 2009.  
 
 
 
Σύµβουλοι:                 Γιώργος Κωνσταντίνου                                              Χαράλαµπος Χριστοδούλου 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  19 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 

 
 

  Αποθεµατικό  Αποθεµατικό Αποθεµατικό   
 Μετοχικό µετοχών υπέρ αγοράς ιδίων λογαριασµού Συµφέρον   
 κεφάλαιο το άρτιο µετοχών αποτελεσµάτων µειοψηφίας  Σύνολο 
 € € € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 754.442 170.860              (28.009)       (458.017) -- 439.276 
Εξαγορά εξαρτηµένης  -- -- -- -- 498.367 498.367 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου    18.335.280 33.199.836 --                -- -- 51.535.116 
Κέρδος έτους                 --                  --                --     2.815.599          381.144      3.196.743 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007/         
   1 Ιανουαρίου 2008 19.089.722 33.370.696       (28.009)    2.357.582 879.511 55.669.504 
       
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  3.517.814 12.507.346 -- -- -- 16.025.160 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου        
   λόγω µετατροπής σε Ευρώ 462.534 -- -- (462.534) -- -- 
Ζηµιά έτους               --                  --                 --  (2.016.404)    (61.847)  (2.078.251) 
Αναλογία µερισµάτων στο       
   συµφέρον µειοψηφίας               --                 --                --               --      (3.097)          (3.097) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 23.070.070   45.878.042      (28.009)    (121.356)   814.567  69.613.314 
       

 
 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

 
  Αποθεµατικό  Αποθεµατικό Αποθεµατικό  
 Μετοχικό µετοχών υπέρ αγοράς ιδίων λογαριασµού  
 κεφάλαιο το άρτιο µετοχών αποτελεσµάτων Σύνολο  
 € € € € € 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 754.442 170.860 (28.009) (458.016) 439.277  
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 18.335.280  33.199.836 --  51.535.116 
Ζηµιά έτους                --                --             --         (126.959)      (126.959) 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007/      
   1 Ιανουαρίου 2008 19.089.722         33.370.696              (28.009)       (584.975) 51.847.434 
      
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  3.517.814 12.507.346 -- -- 16.025.160 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου       
   λόγω µετατροπής σε Ευρώ  462.534 -- -- (462.534) -- 
Κέρδος έτους                 --                 --             -- 2.698.568 2.698.568 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 23.070.070  45.878.042   (28.009) 1.651.059  70.571.162 
      

 
 

 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
  2008 2007 
  € € 
Ροή µετρητών για εργασίες    
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία  (2.018.749) 4.025.968 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις  37.924 20.884 
Χρεώλυση άϋλου στοιχείου ενεργητικού  1.239 619 
Χρεώλυση υπεραξίας λειτουργικής µίσθωσης    774.583 -- 
Κέρδος από πώληση οχηµάτων   (5.125) -- 
Κέρδος από πώληση εξαρτηµένων εταιρειών   (16.824) -- 
Τόκοι πληρωτέοι  196.314 93.279 
Τόκοι εισπρακτέοι  (23)    (70.381)
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση  (500.000)     (4.488.470)
Αποµείωση εµπορικής εύνοιας            391.036                    -- 
∆ιαγραφή επισφαλών χρεωστών          739.522                  -- 

Ζηµία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  (400.103) (418.101)
(Αύξηση)/µείωση στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες  (356.262) 638.127 
Μείωση/(αύξηση) στους εµπορικούς και άλλους  πιστωτές   (49.848) 4.021.098 
Αύξηση στα υπόλοιπα συγγενικών µερών   (17.066.880) (36.932.973)
Μείωση στις επενδύσεις  88.707 721.397 
Μείωση/(αύξηση) στο γραµµάτιο εισπρακτέο  1.013.331          (75.062)
Αύξηση στα αποθέµατα      (1.147.554)                    -- 

Ροή µετρητών για εργασίες  (17.918.609) (32.045.514)
Φορολογία που πληρώθηκε                      --            (4.434)

Καθαρή ροή µετρητών για εργασίες   (17.918.609)   (32.049.948)

Ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού   (79.181) (75.589)
Εισπράξεις από πώληση εξαρτηµένων εταιρειών   3.347.409 -- 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε ακίνητα  (1.771.768) (3.114.806)
Τόκοι που εισπράχθηκαν  23    70.381 
Αγορές εξαρτηµένων εταιρειών --   (16.718.074)
Εισπράξεις από πώληση οχηµάτων             30.754                      -- 

Καθαρή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες       1.527.237   (19.838.088)

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις   21.602 -- 
΄Εντοκος δανεισµός  183.744 109.264 
Είσπραξη από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  16.025.160 51.535.116 
Τόκοι που πληρώθηκαν          (46.314)          (93.279)

Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      16.184.192     51.551.101 

Καθαρή µείωση  µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  (207.180) (336.935)
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους (Σηµ. 30)         (31.196)         305.739 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (Σηµ. 30)       (238.376)          (31.196)
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
  2008 2007 
  € € 
Ροή µετρητών για εργασίες    
Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία  2.698.568 (126.959) 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις  13.690 7.515 
Τόκοι πληρωτέοι  2.855 2.222 
Τόκοι εισπρακτέοι  (2)           (4.169) 
 Μερίσµατα εισπρακτέα   (63.360) -- 
Αποµείωση επένδυσης σε θυγατρική   391.036 -- 
Κέρδος από πώληση οχηµάτων   (5.125) -- 
Κέρδος από πώληση εξαρτηµένων εταιρειών    (3.344.700)                   -- 
    
Ζηµία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  (307.038) (121.391) 
Μείωση/(αύξηση) στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες  15.024 (28.992) 
Αύξηση στα ποσά εισπρακτέα από εξαρτηµένες εταιρείες  (14.616.190) (36.231.932) 
Αύξηση στα ποσά εισπρακτέα από συνδεδεµένες εταιρείες  (4.912.176) (25.819) 
Αύξηση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές  167.880 954.886 
Αύξηση στα ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένες εταιρείες  37.630 26.432 
Αύξηση στα ποσά οφειλόµενα σε εξαρτηµένες εταιρείες   177.614 -- 
Μείωση στις επενδύσεις               260         229.299 
    
Ροή µετρητών για εργασίες  (19.436.996) (35.197.517) 
Φορολογία που πληρώθηκε                    --                    -- 
    
Καθαρή ροή µετρητών για εργασίες  (19.436.996)  (35.197.517) 
    
Ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού   (79.181) (38.409) 
Εισπράξεις από πώληση εξαρτηµένων εταιρειών   3.347.409 -- 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε εξαρτηµένες εταιρείες  -- (16.605.538) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  2            4.169 
Εισπράξεις από πώληση οχηµάτων            30.755                    -- 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν             63.360                    -- 
    
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες     3.362.345   (16.639.778) 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις   33.039 -- 
Είσπραξη από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  16.025.160 51.535.117 
Τόκοι που πληρώθηκαν          (2.855)           (2.222) 
    
Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    16.055.344   51.532.895 
    
Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  (19.307) (304.400) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους (Σηµ.  30)             1.340       305.740 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (Σηµ. 30)        (17.967)          1.340 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 Η Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια 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 τροποποίηση του 
Καταστατικού της και ως 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 ∆εκεµβρίου 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 Μαΐου 
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 ∆ηµόσια Εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Φορολογίας 
Εισοδήµατος Νόµων. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται  στο τοµέα της προώθησης,  ανάπτυξης και εκµετάλλευσης γης 
και ακινήτων µέσω των θυγατρικών της  εταιρειών.  
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 
(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ).  Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου και του Νόµου περί 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.  
 

(β) Βάση επιµέτρησης 
 

Οι 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 
που κατέχονται προς πώληση καθώς επίσης και των χρεωστών που παρουσιάζονται στη 
δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους.   

 
(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 
 
Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα 
∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει 
σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 
(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (συνέχεια) 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ1: “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και ∆ΛΠ 27: “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές 

Οικονοµικές Καταστάσεις” (Τροποποίηση) στο “Κόστος επένδυσης σε Εξαρτηµένη 
εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• ∆ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• ∆ΛΠ23 (Αναθεώρηση): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: “Παρουσίαση” και στο ∆ΛΠ1: 
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε 
∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ13: “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
• ∆ΠΧΠ1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΠΧΠ3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 

“∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 
(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (συνέχεια): 
 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) 
 

• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση): 
“Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων” (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 15: “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 16: “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 17: “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

• Ε∆∆ΠΧΠ 18: “Μεταφορά Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών 
σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: “Παρουσίαση 
Οικονοµικών Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

(δ) Βάση ενοποίησης 
 
 (i) Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
 Εξαρτηµένες εταιρείες είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από την Εταιρεία.  Υπάρχει 

έλεγχος όταν η Εταιρεία δύναται, άµεσα ή έµµεσα, να καθορίζει την οικονοµική και 
επιχειρησιακή πολιτική µίας εταιρείας έτσι ώστε να αποκοµίζει όφελος από τις 
δραστηριότητες της. Οι οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που η 
Εταιρεία αρχίζει να εξασκεί έλεγχο πάνω στις εταιρείες αυτές µέχρι την ηµεροµηνία που ο 
έλεγχος παύει να υφίσταται.  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τα 
εξελεγµένα αποτελέσµατα όλων των εξαρτηµένων εταιρειών που είναι εγγεγραµµένες στην 
Κύπρο.  Η ενοποίηση γίνεται µε τη µέθοδο της απόκτησης (Acquisition Method). 

 
(ii) Συναλλαγές που απαλείφονται κατά την ενοποίηση 
 

 Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος, περιλαµβανοµένων 
των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών, απαλείφονται εξ’oλοκλήρου κατά την ενοποίηση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει 
εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των 
υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιµήσεις και οι 
υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους 
παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται 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. 
 
Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιµες κρίσεις 
στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική επίδραση στα ποσά 
που αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 

• Φορολογία 

Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. 
Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας 
είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις 
για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα 
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. 

 
• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης των 
οφειλόµενων ποσών από τις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες 
βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η 
οικονοµική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το 
ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.  

 
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η 
αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για 
υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 
 

• Αποµείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και 
αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. 
Για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος 
αγοράς θεωρείται η δίκαιη τους αξία κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστο µία φορά 
ανά έτος.  
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)  
 
• Αποµείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια)  

Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται µε την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένεται να προκύψουν από τη χρήση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, 
χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της 
αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο. Όταν δεν είναι 
δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επί µέρους περιουσιακού στοιχείου, το 
Συγκρότηµα εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην 
οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο 

 
(ζ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (“€”) το οποίο από την 1 Ιανουαρίου 2008 είναι το 
επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην περίπτωση της Εταιρείας είναι το 
κυρίως χρησιµοποιούµενο νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών 
πράξεων και δραστηριοτήτων της. 
 
Τα συγκριτικά ποσά έχουν µετατραπεί µε βάση την κλειδωµένη ισοτιµία €1=£0,585274. 

 
3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες 
τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός όπου 
δηλώνεται διαφορετικά. 

 
(α) Εισοδήµατα 
 
(i) Εισοδήµατα από ενοίκια 
 

Τα εισοδήµατα από ενοίκια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου µίσθωσης.  Τα συλλογικά στοιχήµατα αναγνωρίζονται όταν 
σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη έχουν µεταφερθεί στους παίκτες στοιχηµάτων.  Αυτό 
γίνεται συνήθως όταν οι αντιπρόσωποι αποδεχτούν τα κουπόνια των παικτών και η 
αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 

(ii) Μερίσµατα  
 

Τα εισπρακτέα µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του 
Συγκροτήµατος να εισπράξει.  
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 

3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)  
 

(β) Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης 
 

Τα καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους και έξοδα πληρωτέα πάνω σε 
τραπεζικά παρατραβήγµατα και έντοκο δανεισµό, τόκους φορολογιών, τόκους 
εισπρακτέους από καταθέσεις στις τράπεζες, τόκους εισπρακτέους από οµόλογα και 
αξιόγραφα.  Ο τόκος αναγνωρίζεται όπως προκύπτει. 
 

(γ) Ωφελήµατα προσωπικού 
 

Η Εταιρεία δεν λειτουργεί ταµείο προνοίας ή οποιαδήποτε άλλα ταµεία συνταξιοδότησης 
για τους υπαλλήλους της.  Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο 
Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  
Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και 
περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή 
τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν 
κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα 
ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των 
προηγούµενων περιόδων.  
 

(δ) Ενοίκια πληρωτέα  
 

Τα ενοίκια πληρωτέα αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα για ενοικίαση ακινήτων και 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση τις πρόνοιες των 
συµβολαίων ενοικίασης. 

 
(ε) Λειτουργικές µισθώσεις  

  
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν την 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια 
της σχετικής µίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να 
συναφθεί µια λειτουργική µίσθωση επίσης κατανέµονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. 

 
(στ) Το Συγκρότηµα ως µισθωτής 
 

Οι µισθώσεις του Συγκροτήµατος κατατάσσονται αρχικά ως χρηµατοδοτικής φύσης εάν 
ουσιαστικά µεταφέρουν στο Συγκρότηµα όλους τους κινδύνους και οφέλη που 
χαρακτηρίζουν την ιδιοκτησία ενός στοιχείου ενεργητικού.  Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει 
αρχικά τη χρηµατοδοτική µίσθωση ως ενεργητικό και παθητικό στο χαµηλότερο της 
δίκαιης αξίας του µισθωµένου στοιχείου ενεργητικού και της καθαρής τρέχουσας αξίας 
των ελάχιστων πληρωµών της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Οι πληρωµές κατανέµονται 
µεταξύ των εξόδων χρηµατοδότησης και της µείωσης της υποχρέωσης χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
  

(ζ) Εµπορική εύνοια  
 

Η εµπορική εύνοια αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς πέραν του 
µεριδίου του Συγκροτήµατος στη δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της 
εξαγοράς. Η εµπορική εύνοια ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση και 
παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Κέρδη και 
ζηµιές από την πώληση µιας συνδεδεµένης εταιρείας περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία 
της εµπορικής εύνοιας η οποία σχετίζεται µε αυτή την πώληση. Η εµπορική εύνοια 
καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για 
αποµείωση. 

 
(η) Φορολογία 

 
Η φορολογία πάνω στο κέρδος ή τη ζηµία του έτους αποτελεί το φόρο του τρέχοντος 
έτους.  Ο φόρος του τρέχοντος έτους αποτελεί τον πληρωτέο εταιρικό φόρο που 
υπολογίζεται µε βάση το φορολογητέο κέρδος του έτους χρησιµοποιώντας τους 
φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του έτους και οποιαδήποτε 
αναπροσαρµογή για πληρωτέο ή επιστρεπτέο εταιρικό φόρο και έκτακτη εισφορά για την 
άµυνα προηγούµενων ετών. 

 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της ισχύουσας νοµοθεσίας, οι εταιρείες του Συγκροτήµατος 
υπόκεινται σε εταιρικό φόρο προς 10%. Επίσης, οι εταιρείες του Συγκροτήµατος 
υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 3% σε εισοδήµατα από ενοίκια και 
προς 10% σε εισοδήµατα που προκύπτουν από τόκους εισπρακτέους. 
 
Σε περίπτωση ζηµίας οι εταιρείες έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να συµψηφίσουν 
τη ζηµία αυτή µε τα κέρδη των επόµενων ετών χωρίς περιορισµό.  Οι ζηµίες δεν 
µεταφέρονται για σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άµυνα. 

 
Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµο, εταιρεία η οποία είναι 
κάτοικος στη ∆ηµοκρατία, 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. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
(η) Φορολογία (συνέχεια)  

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

  
Η επίδραση στην αναβαλλόµενη φορολογία οποιονδήποτε αλλαγών στους φορολογικούς 
συντελεστές χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο βαθµό που δε 
σχετίζεται µε στοιχεία για τα οποία η αναβαλλόµενη φορολογία έχει προηγουµένως 
χρεωθεί ή πιστωθεί στα αποθεµατικά. 
 
Στοιχεία ενεργητικού από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό 
που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν διαθέσιµα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη για 
συµψηφισµό µε αχρησιµοποίητες φορολογητέες ζηµίες και πιστώσεις. Στοιχεία 
ενεργητικού από αναβαλλόµενη φορολογία µειώνονται στο βαθµό που δεν είναι πλέον 
πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί. 

 
(θ)   Συµψηφισµός ζηµιών συγκροτήµατος εταιρειών 

 
Ο συµψηφισµός ζηµιών µεταξύ εταιρειών συγκροτήµατος είναι επιτρεπόµενος. Εταιρεία 
θεωρείται ως µέλος συγκροτήµατος εταιρειών στις περιπτώσεις όπου: 

 
•   Μια εταιρεία είναι εξαρτηµένη της άλλης κατά τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τις εκατόν     

  (75%), ή 
 

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

 
Ο συµψηφισµός ζηµιών µπορεί να γίνει νοουµένου ότι οι εταιρείες είναι “κάτοικοι της 
∆ηµοκρατίας” 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. ∆εν 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. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
(ι) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
 

(i) Ιδιόκτητα στοιχεία ενεργητικού 
 

Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µείον 
συσσωρευµένες αποσβέσεις. Τα έξοδα χρηµατοδότησης των κεφαλαιουχικών δαπανών 
δεν κεφαλαιοποιούνται.  
 
Σε περίπτωση εκποίησης ή διαγραφής στοιχείων πάγιου ενεργητικού, η διαφορά του 
τιµήµατος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους.   

  
(ii) Αποσβέσεις  
 

Οι συντελεστές των αποσβέσεων που χρησιµοποιήθηκαν βασίζονται στην ωφέλιµη ζωή 
των εν λόγω στοιχείων ως πιο κάτω:  

   
 Έτη 
  
∆ιαµόρφωση κτιρίων 10 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 10 
Έπιπλα και εξοπλισµός 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
λογισµικά 

 
5  

Οχήµατα 5 
  
(iii) Έξοδα συντήρησης και επισκευών ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

 
 Τα έξοδα συντήρησης και επισκευών ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

κεφαλαιουχικής φύσης προστίθενται πάνω στην αξία του πάγιου ενεργητικού όταν 
κριθούν ότι αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση των στοιχείων του 
πάγιου ενεργητικού πέραν αυτών που είχαν υπολογιστεί και αποσβένονται µε τη µέθοδο  
που αναφέρεται πιο πάνω (βλέπε ii).  Τα ποσά που δεν κεφαλαιοποιούνται διαγράφονται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για το έτος. 

 
(ια) Επενδύσεις 
 

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

 
(i) 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. 
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(ια) Επενδύσεις (συνέχεια)  
 
(i) Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία (συνέχεια)  
 

Η αξία των επενδύσεων σε “Καταθέσεις προθεσµίας” καθορίζεται ως το ποσό των 
καταθέσεων πλέον τους τόκους που αναλογούν για το έτος. 

 
(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 για πώληση.  Οι επενδύσεις διαθέσιµες για 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 κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων µόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν 
υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία τους. 

 
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 κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Οι επενδύσεις σε αξιόγραφα εταιρειών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη δίκαιη τους αξία η οποία καθορίζεται 
βάση της παρούσας αξίας των αναµενόµενων ταµειακών ροών από την χρήση της επένδ 
Έντοκος δανεισµός.  

 
(iii) Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 

Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζονται στον ισολογισµό της Εταιρείας 
σε τιµή κτήσης µείον οποιαδήποτε µείωση που κρίνεται ότι είναι µη προσωρινής φύσης.  

 
Σε περίπτωση µείωσης της αξίας των επενδύσεων που παρουσιάζεται στον ισολογισµό, η 
διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων και της λογιστικής αξίας 
µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
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(ια) Επενδύσεις (συνέχεια)  
 

 (iv) Επενδύσεις σε ακίνητα  
  

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 40 
(∆ΛΠ 40) “Επενδύσεις σε ακίνητα” και τα ακίνητα παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη 
δίκαιη αξία επανεκτιµούνται σε ετήσια βάση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας 
υπόψη εκτιµήσεις που γίνονται κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η διαφορά που 
προκύπτει µεταξύ της εκτιµηµένης αξίας και της λογιστικής αξίας κατά την ηµεροµηνία 
επανεκτίµησης µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 
(ιβ) Άϋλο ενεργητικό  

 
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 38 “Άϋλο ενεργητικό” τα λογισµικά 
προγράµµατα τα οποία δεν θεωρούνται ως λειτουργικά κατατάσσονται ως άϋλο 
ενεργητικό. 
 
Το άϋλο ενεργητικό διαγράφεται µε τη µέθοδο της σταθερής αποµείωσης σε περίοδο 
πέντε ετών, η οποία θεωρείται η αναµενόµενη περίοδος οφέλους. 

 
(ιγ) Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 
 

Οι εµπορικοί και άλλοι χρεώστες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία και 
µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου.  Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιµώµενα µη ανακτήσιµα ποσά 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί.  Η αναγνωριζόµενη 
πρόβλεψη επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 
προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 

 
(ιδ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο 
ταµείο. Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα 
µετρητών παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση των τραπεζικών παρατραβηγµάτων.  

 
(ιστ) Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 

Οι εµπορικοί και άλλοι πιστωτές αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και 
µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρησιµοποίηση της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 
(ιε) Προβλέψεις  
 

Πρόβλεψη για υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισµό όταν το Συγκρότηµα έχει 
νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσµα ενός περασµένου γεγονότος και είναι 
πιθανό ότι θα χρειαστεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την εξόφληση της υποχρέωσης. 
  

(ιζ) Έντοκος δανεισµός 
 

Ο έντοκος δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά στα καθαρά ποσά που εισπράχτηκαν. Το 
ολικό κόστος χρηµατοδότησης αντιπροσωπεύει τον τόκο πάνω στο οφειλόµενο ποσό του 
δανείου και χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όπως προκύπτει.  

 
(ιη) Μείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού 
 

Οι αξίες των στοιχείων ενεργητικού στα βιβλία της Εταιρείας, εκτός των στοιχείων 
πάγιου ενεργητικού, αναθεωρούνται κατά την ηµεροµηνία του κάθε ισολογισµού για να 
καθοριστεί κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη µείωσης της αξίας αυτής. Εάν 
υπάρχει τέτοια ένδειξη, η ανακτήσιµη αξία του στοιχείου ενεργητικού υπολογίζεται.  
Μείωση στην αξία των στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν η αξία που είναι 
καταχωρηµένη στα βιβλία υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του εν λόγω στοιχείου.  Οι 
µειώσεις στις αξίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Ζηµία λόγω µείωσης της αξίας µακροπρόθεσµης επένδυσης αντιστρέφεται εάν η 
µετέπειτα αύξηση στην ανακτήσιµη αξία µπορεί αντικειµενικά να συνδεθεί µε 
συγκεκριµένο γεγονός που προέκυψε µετά από την αναγνώριση της µείωσης. 
 
Ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού αντιστρέφεται µόνο στο 
βαθµό που η αξία του στοιχείου ενεργητικού που είναι καταχωρηµένη στα βιβλία δεν 
υπερβαίνει την αξία όπως αυτή θα καθορίζετο, µετά από την αφαίρεση αποσβέσεων, εάν 
δεν αναγνωριζόταν µείωση στην αξία του εν λόγω στοιχείου. 

 
(ιθ) Ανάλυση κατά τοµέα 
 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο και περιορίζονται 
στη αγορά και εκµετάλλευση ακινήτων.  Ως εκ τούτου δεν δίνεται ανάλυση κατά 
γεωγραφικό τοµέα αλλά και ούτε ανάλυση κατά δραστηριότητα. 

 
(ιζ) Συγκριτικά ποσά 

 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοσθεί για να συνάδουν µε τις  
πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση 
Οικονοµικών Καταστάσεων». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
  

 
4. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Κέρδος/ζηµία) από πώληση µετοχών που κατέχονται 
   για εµπορία   

 
8 

 
(18.917) 

(Ζηµιά)/κέρδος από επανεκτίµηση µετοχών (87.514) 23.956 
Μερίσµατα εισπρακτέα  -- 24 
Ενοίκια εισπρακτέα     445.772      261.093 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων 
   σε ακίνητα 

 
500.000 

 
4.488.470 

Αποµείωση εµπορικής εύνοιας (391.036) -- 
Κέρδος από πώληση εξαρτηµένων εταιρειών       16.824                -- 
   
    484.054    4.754.626 

 
Η ζηµιά από επανεκτίµηση µετοχών διαθέσιµων προς πώληση ύψους €87.514 προήλθε από 
την επανεκτίµηση µετοχών της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd τις οποίες 
κατέχει η εξαρτηµένη εταιρεία Whitemoon Services Ltd. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας θεώρησε την µείωση της αξίας των µετοχών διαθέσιµων προς πώληση ως µόνιµη 
µείωση και για αυτό το λόγο η ζηµιά επανεκτίµησης αναγνωρίζεται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων αντί στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας της εν λόγω εταιρείας. 
 
Τα εισπρακτέα ενοίκια συνολικού ύψους €445.772 προέρχονται από ενοίκια βάσει 
συµβολαίων ενοικίασης γραφειακών χώρων και καταστηµάτων της εξαρτηµένης εταιρείας  
Whitemoon Services Ltd στην Έγκωµη Λευκωσίας ύψους €431.564 και  εκτάσεων γης στην 
κτηµατική περιφέρεια Σίµιας στον Νοµό Εύβοιας στην Ελλάδα ιδιοκτησίας της εξαρτηµένης 
εταιρείας Panderook Enterprises Ltd  ύψους €14.208. 

 
Το συνολικό πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €500.000 προήλθε 
από επανεκτίµηση του ακινήτου ιδιοκτησίας της εξαρτηµένης εταιρείας Tipistar Coproration 
Ltd στην περιοχή Μακεδονίτισσας στην Λευκωσία η οποία απέφερε πλεόνασµα ύψους 
€400.000 και από επανεκτίµηση του ακινήτου ιδιοκτησίας της εξαρτηµένης εταιρείας 
Larlecum Corporation Ltd στην Καλαβασό της επαρχίας Λάρνακας  η οποία απέφερε 
πλεόνασµα ύψους €100.000. 

 
Η αποµείωση εµπορικής εύνοιας ύψους €391.036 προήλθε κατόπιν αξιολόγησης της 
εµπορικής εύνοιας που προέκυψε κατά την εξαγορά των εξαρτηµένων εταιρειών BS Property 
Ltd και Whitemoon Services Ltd.  

 
Το κέρδος από την πώληση εξαρτηµένων εταιρειών συνολικού ύψους  €16.824 προήλθε από 
την πώληση των δυο εξαρτηµένων εταιρειών Scopeginsu Company Ltd και Venarem 
Holdings Ltd. Σε επίπεδο Συγκροτήµατος προέκυψε κέρδος από την πώληση της Venarem 
Holdings Ltd ύψους  €485.789  και ζηµιά από την πώληση της Scopeginsu Company Ltd 
ύψους  €468.965. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
4. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια)  

 
Η Εταιρεία    
 2008 2007 
 € € 

(Ζηµία)/κέρδος από πώληση µετοχών που κατέχονται 
   για εµπορία   

 
(26) 

 
89.742 

 Πλεόνασµα από επανεκτίµηση µετοχών που  
   κατέχονται για εµπορία  

 
-- 

 
96 

Αποµείωση επένδυσης σε θυγατρική  (391.036) -- 
Κέρδος από πώληση εξαρτηµένων εταιρειών 3.344.700             -- 
   
  2.953.638     89.838 

 
Η αποµείωση επένδυσης σε θυγατρική ύψους €391.036 προήλθε κατόπιν αξιολόγησης των 
οικονοµικών αποτελεσµάτων και της κατάστασης της θυγατρικής εταιρείας BS Property Ltd 
καθώς και του αρχικού κόστους επένδυσης από την Εταιρεία.  

 
Κατά τη διάρκεια του 2008 η Εταιρεία πώλησε τις πιο κάτω εξαρτηµένες εταιρείες οι οποίες 
είχαν τις ακόλουθες επιδράσεις πάνω στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

 
 Κόστος Τίµηµα Κέρδος 

 € € € 

Scopeginsu Company Limited            (1.709)            2.795.843        2.794.134 
Venarem Holdings Limited    (1.000)   551.566    550.566 
    
Σύνολο      (2.709)           3.347.409        3.344.700 

 
5. ΚΑΘΑΡΑ (ΕΞΟ∆Α)/ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 

Έσοδα χρηµατοδότησης:   
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι 23          70.381 
Συναλλαγµατικό κέρδος              --       3.619 
   
             23     74.000 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης:   
Τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης          (46.085)         (91.794) 
Πρόβλεψη για τόκους σε δάνεια (150.000) -- 
Τόκοι φορολογιών και εισφορών στις κοινωνικές   
  ασφαλίσεις           --    (1.485) 
Συναλλαγµατική ζηµιά          (229)             -- 
   
     (196.314)    (93.279) 
   
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης     (196.291)    (19.279) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
5. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (συνέχεια)  
 

Το Συγκρότηµα (συνέχεια)  
 

Η πρόβλεψη για τόκους ύψους €150.000 αφορά τόκους για τραπεζικό δάνειο για το οποίο η 
τράπεζα κίνησε αγωγή εναντίον της θυγατρικής εταιρείας Whitemoon Services Ltd. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει προβεί σε κινήσεις για εξώδικο συµβιβασµό.  

  
Η Εταιρεία   
 2008 2007 
 € € 
   
Έσοδα χρηµατοδότησης:   
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι                   2           4.169 
Συναλλαγµατικό κέρδος             --        3.619 
   
              2       7.788 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης:   
Τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης      (2.855)      (2.222) 
Συναλλαγµατική ζηµιά         (229)             -- 
   
      (3.084)     (2.222) 
   
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης      (3.082)      5.566 

 
 
6. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Η (ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία αναφέρεται µετά την χρέωση/(πίστωση) των πιο κάτω: 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού         129.073         31.418 
Αµοιβές διοικητικών συµβούλων:   
   -Εκτελεστικοί σύµβουλοι            70.698         19.017 
   -Μη εκτελεστικοί σύµβουλοι --         15.377 
Αµοιβή ελεγκτών            30.752         29.778 
Αποσβέσεις            37.924         20.884 
Ενοίκια πληρωτέα         330.936       164.279 
Χρεόλυση υπεραξίας λειτουργικής µίσθωσης  774.583 -- 
∆ιαγραφή επισφαλών χρεωστών  739.522              -- 
Κέρδος από πώληση οχηµάτων     (5.125)          -- 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
6. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)  
 

Η Εταιρεία 2008 2007 
 € € 
   
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού          69.309        31.864 
Αµοιβές διοικητικών συµβούλων:   
   -Εκτελεστικοί σύµβουλοι           70.698        16.505 
   -Μη εκτελεστικοί σύµβουλοι --        15.377 
Αµοιβή ελεγκτών           7.500          5.980 
Αποσβέσεις           13.690          7.515 
Κέρδος από πώληση οχηµάτων      (5.125)            -- 
   
   

 
7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 
   
Μεικτοί µισθοί, ωφελήµατα προσωπικού    
και συναφή έξοδα        107.100      27.758 
Κοινωνικές ασφαλίσεις εργοδότη         19.536          3.267 
Άλλες εισφορές εργοδότη     2.437      393 
   
       129.073        31.418 

 
Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότηµα κατά το έτος 2008 ήταν 7 
(2007: 2). 

 
Η Εταιρεία   
 2008 2007 
   
 € € 
   
Μεικτοί µισθοί, ωφελήµατα προσωπικού    
και συναφή έξοδα          57.886        28.086 
Κοινωνικές ασφαλίσεις εργοδότη         11.254            3.054 
Άλλες εισφορές εργοδότη         169     724 
   
    69.309          31.864 

 
Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά το έτος 2008 ήταν 3 
(2007: 2). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα                    2          16.961 
Εταιρικός φόρος             9.500 -- 
Αναβαλλόµενη φορολογία     50.000    812.264 
   
    59.502    829.225 

 
Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο προς 10% επί του φορολογητέου εισοδήµατος. 
 
Η συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 
λογιστικό κέρδος του έτους: 

 
Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 

Λογιστική (ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία  (2.018.749)    4.025.968 
   
Φορολογία σύµφωνα µε τους ισχύοντες    
  συντελεστές εταιρικού φόρου (201.875)       402.598 
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω:   
Εξόδων που δεν εκπίπτουν (269.857)         48.646 
Εσόδων που δεν φορολογούνται  267.003    (451.243) 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών  214.229 -- 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα              2       16.961 
Αναβαλλόµενη φορολογία     50.000     812.264 
   
Φορολογία ως η ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού   
  αποτελεσµάτων       59.502     829.225 

 
Η Εταιρεία   
 2008 2007 
 € € 
  
Λογιστικό κέρδος/(ζηµιά) έτους πριν τη φορολογία    2.698.568     (126.959) 
   
Φορολογία σύµφωνα µε τους ισχύοντες    
  συντελεστές εταιρικού φόρου 269.857 (12.696) 
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω:   
Εξόδων που δεν εκπίπτουν (269.857) 752 
Εσόδων που δεν φορολογούνται  -- (9.044) 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών                --    20.988 
     
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων               --            -- 



 
ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

 
 

36

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ         
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
9. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
   
Καθαρή (ζηµία)/κέρδος έτους (€)    (2.016.404)     2.815.599 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν   
 εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους  157.857.256   40.484.856 
   
(Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)          (1,28)           6,95 
   

 
 

Η Εταιρεία   
 2008 2007 
   
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) έτους (€)      2.698.568     (126.959) 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν   
 εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 157.857.256   40.484.856 
   
Κέρδος / (ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)             1,71         (0,31) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
  
10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Το Συγκρότηµα   Ηλεκτρονικοί   
   υπολογιστές   
 Προσθήκες  και λειτουργικά Έπιπλα  
 ενοικιαζόµενων  λογισµικά και  
 κτιρίων Οχήµατα προγράµµατα εξοπλισµός Ολικό 
 € € € € € 
      
Κόστος      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 43.694 92.709 11.052 65.989 213.444 
Προσθήκες  9.617 68.344 449 771 79.181 
Πωλήσεις         --        (34.172)        --         --     (34.172) 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008        53.311     126.881      11.501     66.760   258.453 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 13.110 18.542 5.648 8.603 45.903 
Χρέωση έτους 5.330 23.668 2.244 6.682       37.924 
Πωλήσεις        --      (8.544)      --        --    (8.544) 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008      18.440    33.666     7.892      15.285    75.283 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008    34.871    93.215     3.609   51.475    183.170 
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ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 
Το Συγκρότηµα   Ηλεκτρονικοί   
   υπολογιστές   
 Προσθήκες  και λειτουργικά Έπιπλα  
 ενοικιαζόµενων  λογισµικά και  
 κτιρίων Οχήµατα προγράµµατα εξοπλισµός Ολικό 
 € € € € € 
Κόστος      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -- -- 277 -- 277 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς 43.694 21.358 9.050 63.478 137.580 
Προσθήκες            --     71.351      1.725       2.511     75.587 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007     43.694     92.709      11.052     65.989   213.444 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -- -- 277 -- 277 
Χρέωση λόγω εξαγοράς 10.925 3.205 4.110 6.502 24.742 
Χρέωση έτους      2.185      15.337        1.263      2.099    20.884 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007      13.110    18.542     5.650      8.601    45.903 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007    30.584    74.167     5.402   57.388    167.541 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία   Ηλεκτρονικοί   
   υπολογιστές   
 Προσθήκες  και λειτουργικά Έπιπλα  
 ενοικιαζόµενων  λογισµικά και  
 κτιρίων Οχήµατα προγράµµατα εξοπλισµός Ολικό 
 € € € € € 
Κόστος      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 -- 34.172 2.002 2.512 38.686 
Προσθήκες  9.617 68.344 449 771 79.181 
Πωλήσεις        --   ( 34.172)          --          --   (34.172) 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008  9.617     68.344    2.451    3.283    83.695 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008  6.834 707 251 7.792 
Χρέωση έτους 961 11.961 435 333 13.690 
Πωλήσεις        --    ( 8.543)          --          --     (8.543) 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008     961    10.252    1.142       584    12.939 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008    8.656    58.092    1.309    2.699    70.756 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία   Ηλεκτρονικοί   
   υπολογιστές   
   και λειτουργικά Έπιπλα  
   λογισµικά και  
  Οχήµατα προγράµµατα εξοπλισµός Ολικό 
  € € € € 
      
Κόστος      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007  -- 277 -- 277 
Προσθήκες   34.172 1.725 2.512 38.409 
Πωλήσεις            --          --          --          -- 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007    34.172    2.002    2.512   38.686 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007   277  277 
Χρέωση έτους  6.834 430 251 7.515 
Πωλήσεις          --         --        --         -- 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007   6.834     707     251    7.792 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007  27.338   1.295  2.261   30.894 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 59.646.499    -- 
   
Προσθήκες έτους λόγω εξαγορών --  52.043.222 
Προσθήκες έτους 1.771.768 3.114.806 
Εκποιήσεις λόγω πώλησης εξαρτηµένων εταιρειών  (8.935.314) -- 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση έτους   500.000 4.488.470 
Μεταφορά σε υπεραξία λειτουργικής µίσθωσης (Σηµ. 13)  (35.750.000) -- 
Μεταφορά σε αποθέµατα     (915.810)                 -- 
Μεταφορά σε εµπορικούς χρεώστες         (85.430)                -- 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    16.231.713 59.646.498 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα  παρουσιάζονται στην δίκαιη τους αξία. 
 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους απέκτησε, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας 
Larlecum Corporation Ltd, ακίνητο για επένδυση, ύψους €1.771.768 στο χωριό Καλαβασός 
στην επαρχία Λάρνακας, στην τιµή των €1.708.600 πλέον τέλη και δικαιώµατα 
κτηµατολογίου και έξοδα χαρτοσήµανσης ύψους €63.168. Το τίµηµα της αγοράς 
περιλαµβάνει την γη καθώς επίσης και έργο υπό ανάπτυξη µε ολοκληρωµένες µελέτες, 
αρχιτεκτονικά σχέδια και καταθετηµένες αιτήσεις στις αρµόδιες αρχές για πολεοδοµική άδεια 
για την ανέγερση τουριστικού χωριού. Η κυριότητα του ακινήτου έχει µεταφερθεί στην 
Larlecum Corporation Ltd από την συγγενική εταιρεία Coffee Beanery Europe Ltd, από την 
οποία αγοράστηκε το ακίνητο.  
 
Τον Αύγουστο του 2008 η Εταιρεία πώλησε ολόκληρο το ποσοστό συµµετοχής της στο 
µετοχικό κεφάλαιο της  εξηρτηµένης της εταιρείας Venarem Holdings Ltd. Η Venarem 
Holdings Ltd είναι µητρική εταιρεία της Larlecum Corporation Ltd ιδιοκτήτριας του 
ακινήτου στην Καλαβασό της επαρχίας Λάρνακας. Η πώληση της Venarem Holdings Ltd 
επέφερε µείωση στα ακίνητα κατά €1.871.768, αφού η θυγατρική εταιρεία επανεκτίµησε το 
ακίνητο κατά τη διάρκεια του 2008. Η επανεκτίµηση αυτή επέφερε πλεόνασµα ύψους 
€100.000, το οποίο αναγνωρίστηκε στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.    
 
Τον Σεπτέµβριο του 2008 η Εταιρεία πώλησε ολόκληρο το ποσοστό συµµετοχής της στο 
µετοχικό κεφάλαιο της  εξαρτηµένης εταιρείας Scopeginsu Company Ltd. Η Scopeginsu 
Company Ltd είναι µητρική εταιρεία της Tipistar Corporation Ltd ιδιοκτήτριας ακινήτου 
στην Λευκωσία. Η πώληση της Scopeginsu Company Ltd επέφερε µείωση στα ακίνητα κατά 
€7.063.546. Προτού πραγµατοποιηθεί η πώληση το ακίνητο επανεκτιµήθηκε από τη 
θυγατρική εταιρεία και αυτή η επανεκτίµηση επέφερε πλεόνασµα ύψους €400.000 το οποίο 
αναγνωρίστηκε στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.    
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ (συνέχεια) 
 
Η µεταφορά σε υπεραξία λειτουργικής µίσθωσης προκύπτει µέσω της εξαρτηµένης εταιρείας 
Panderook Enterprises Ltd. Η εν λόγω εταιρεία είχε συνάψει µέσα στο 2007 συµφωνία µε την 
συγγενική εταιρεία Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ για τη µίσθωση δασοαγροκτήµατος που βρίσκεται 
στη κτηµατική περιφέρεια Σίµιας στο Νοµό Εύβοιας στην Ελλάδα, διάρκειας 30 ετών, µε 
πρόσθετη συµφωνία προαίρεσης αγοράς µέσα στο χρονικό διάστηµα των 5 πρώτων ετών από 
την έναρξη της µίσθωσης. Λόγω του ότι η εταιρεία είχε πρόθεση να εξασκήσει την συµφωνία 
προαίρεσης αγοράς, κατέταξε το εν λόγω δασοαγρόκτηµα ως επένδυση σε ακίνητα στις 31 
∆εκεµβρίου 2007. Εντούτοις, εξ’ αιτίας της οικονοµικής κρίσης και των επιπτώσεων που είχε 
αυτή η κρίση στις τιµές των ακινήτων, η εταιρεία αποφάσισε µέσα στο 2008 να µην 
εξασκήσει τη συµφωνία προαίρεσης αγοράς. Αντί αυτού, προχώρησε στην ανανέωση  της 
συµφωνίας µίσθωσης για ακόµα 20 έτη, συνολικά 50 έτη. Ως αποτέλεσµα η επένδυση σε 
ακίνητα ύψους €35.750.000 µεταφέρεται στα άϋλα στοιχεία ενεργητικού ως υπεραξία 
λειτουργικής µίσθωσης και χρεωλύεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη 
τη συνολική διάρκεια της λειτουργικής µίσθωσης.  

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007, η θυγατρική εταιρεία Almar Holdings Ltd υπέγραψε 
συµφωνία για την εξαγορά τεµαχίου γης στο χωριό Πύλα στην επαρχία Λάρνακας. Στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 η εν λόγω εταιρεία παρουσίασε αυτό το ακίνητο ως επένδυση  σε ακίνητα. 
Λόγω του ότι ο τίτλος ιδιοκτησίας και η κυριότητα του ακινήτου δεν έχουν µεταφερθεί στην 
Almar Holdings Ltd, η εταιρεία αποφάσισε την µεταφορά του στους εµπορικούς χρεώστες. Ο 
τίτλος  ιδιοκτησίας θα µεταβιβαστεί στην εταιρεία όταν εξοφληθεί πλήρως το τίµηµα 
εξαγοράς.   
 
Η µεταφορά στα αποθέµατα ύψους €915.810 προκύπτει από την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών για ανέγερση εξοχικών κατοικιών στον Πρωταρά από την 
θυγατρική εταιρεία Exfinco Holdings Limited. Η εν λόγω εταιρεία υιοθέτησε τις πρόνοιες του 
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 40 “Επενδύσεις σε ακίνητα” και µετάφερε το εν λόγω 
ακίνητο στα αποθέµατα.   

 
12. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους      2.642.804               -- 
Αγορά εξαρτηµένων εταιρειών --    2.642.804 
Πώληση εξαρτηµένων εταιρειών           (2.631) -- 
Αποµείωση επένδυσης σε θυγατρικές εταιρείες   (391.036)             -- 
   
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους     2.249.137   2.642.804 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
12. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ (συνέχεια)  

 
Η εµπορική εύνοια έχει δηµιουργηθεί από την εξαγορά των πιο κάτω εταιρειών κατά το έτος 
2007: 
 

  € 

Whitemoon Services Limited     2.155.907 
BS Property Limited        129.984 
Scopeginsu Company Limited               620 
Stonepanders Limited               620 
Poppbirst Limited               621 
Venarem Holdings Limited               620 
Exfinco Holdings Limited        351.801 
Rungmil Corporation Limited               620 
Tipistar Corporation Limited               771 
Almar Holdings Limited               -- 
Panderook Enterprises Limited               620 
Larlecum Corporation Limited          620 
   
Σύνολο     2.642.804 

 
Η αποµείωση επένδυσης σε θυγατρικές εταιρείες αφορά ποσά ύψους €129.984 και €261.052 
εναντίων της εµπορικής εύνοιας που δηµιουργήθηκε από την εξαγορά της BS Property Ltd 
και της Whitemoon Services Ltd αντίστοιχα. 

  
13. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

Το Συγκρότηµα  Υπεραξία   
 Λογισµικά λειτουργικής  
 προγράµµατα µίσθωσης Σύνολο 
 € € € 
Κόστος    
1 Ιανουαρίου 2008         6.195 -- 6.195
Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα           -- 35.750.000 35.750.000

31 ∆εκεµβρίου 2008    6.195 35.750.000 35.756.195

Χρεόλυση    
1 Ιανουαρίου 2008         2.835 -- 2.835
Χρεόλυση έτους    1.239     774.583     775.822

31 ∆εκεµβρίου 2008    4.074      774.583     778.657

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2008    2.121 34.975.417 34.977.538
 
Η Εταιρεία υιοθετώντας τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 38 
παρουσιάζει τα έξοδα για την δηµιουργία ιστοσελίδας ως άϋλο ενεργητικό. 
 
Τα λογισµικά προγράµµατα θα διαγραφούν σε περίοδο πέντε ετών, η οποία θεωρείται ως η 
αναµενόµενη περίοδος οφέλους εκτός αν υπάρχει µόνιµη µείωση στην αξία τους, οπότε και 
διαγράφονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

13. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχεια)  
 
Η µεταφορά σε υπεραξία λειτουργικής µίσθωσης προκύπτει µέσω της εξαρτηµένης εταιρείας 
Panderook Enterprises Ltd. Η εν λόγω εταιρεία είχε συνάψει µέσα στο 2007 συµφωνία µε την 
συγγενική εταιρεία Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ για τη µίσθωση δασοαγροκτήµατος που βρίσκεται 
στη κτηµατική περιφέρεια Σίµιας στο Νοµό Εύβοιας στην Ελλάδα, διάρκειας 30 ετών, µε 
πρόσθετη συµφωνία προαίρεσης αγοράς µέσα στο χρονικό διάστηµα των 5 πρώτων ετών από 
την έναρξη της µίσθωσης. Λόγω του ότι η εταιρεία είχε πρόθεση να εξασκήσει την συµφωνία 
προαίρεσης αγοράς, κατέταξε το εν λόγω δασοαγρόκτηµα ως επένδυση σε ακίνητα στις 31 
∆εκεµβρίου 2007. Εντούτοις, εξ’ αιτίας της οικονοµικής κρίσης και των επιπτώσεων που είχε 
αυτή η κρίση στις τιµές των ακινήτων, η εταιρεία αποφάσισε µέσα στο 2008 να µην 
εξασκήσει τη συµφωνία προαίρεσης αγοράς. Αντί αυτού, προχώρησε στην ανανέωση  της 
συµφωνίας µίσθωσης για ακόµα 20 έτη, συνολικά 50 έτη. Ως αποτέλεσµα η επένδυση σε 
ακίνητα ύψους €35.750.000 µεταφέρεται στα άϋλα στοιχεία ενεργητικού ως υπεραξία 
λειτουργικής µίσθωσης και χρεωλύεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη 
τη συνολική διάρκεια της λειτουργικής µίσθωσης.  

 
 
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
  

Το Συγκρότηµα 
 
Τα αποθέµατα ύψους €1.147.554 αποτελούνται από το ακίνητο, το οποίο µεταφέρθηκε από 
τις επενδύσεις σε ακίνητα (€915.810) και εκτελεσθείσα εργασία βάση διατακτικών των 
πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτώνων, του υπό ανάπτυξη έργου εξοχικών κατοικιών στον 
Πρωταρά της επαρχίας Αµµοχώστου, της εξαρτηµένης εταιρείας Exfinco Holdings Ltd 
(€231.744).  
 
 

15. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 

Εµπορικοί χρεώστες 22.499       72.017 
Άλλα εισπρακτέα  85.430 -- 
Άλλοι χρεώστες 115.161         16.866 
Γραµµάτια εισπρακτέα 335.588 -- 
Προπληρωµές                 --     113.533 
   
      558.678     202.416 
 
Τα άλλα εισπρακτέα αφορούν µεταφορά υπολοίπου από επενδύσεις σε ακίνητα.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

15. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 2008 2007 
 € € 
   
Άλλοι χρεώστες        13.968        28.992 

 
Οι πιο πάνω χρεώστες αναφέρονται στην δίκαιη αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 
2008.  

 
 
16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 Κόστος  ∆ίκαιη αξία  Κόστος ∆ίκαιη αξία
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία €  € € € 
Μετοχές σε δηµόσιες εταιρείες    
  εγγεγραµµένες στο Χρηµατιστήριο    
  Αξιών Κύπρου:     

Ασφαλιστικός κλάδος      140.194 43.710     140.194      132.157 
Επενδυτικός κλάδος             --            --        989           260 
     
   140.194    43.710    141.183       132.417

 
 

Η Εταιρεία   
 2008 2007 
 Κόστος  ∆ίκαιη αξία  Κόστος ∆ίκαιη αξία
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία €  € € € 
Μετοχές σε δηµόσιες εταιρείες    
  εγγεγραµµένες στο Χρηµατιστήριο    
  Αξιών Κύπρου:     

Επενδυτικός κλάδος           --           --        989         260
 
 
17. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Γραµµάτιο εισπρακτέο            --         1.013.331
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
17. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ (συνέχεια)  
 

Το γραµµάτιο εισπρακτέο προέκυψε από συναλλαγή µε την εταιρεία Jupiwind Ltd κατά το 
έτος 2006. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας Whitemoon Services Ltd 
αποφάσισε να διαγράψει ποσό ύψους €677.742 από το πιο πάνω υπόλοιπο διότι δεν θεωρείται 
εισπράξιµο. Το υπόλοιπο ποσό ύψους €335.588 θεωρείται εισπράξιµο αφού η εταιρεία 
Jupiwind Ltd άσκησε δικαίωµα πώλησης µετοχών της Aspis Holdings Public Company Ltd 
(put option) στην Whitemoon Services Ltd βάσει συµφωνίας που υπογράφτηκε µεταξύ των 
εταιρειών στις 22 ∆εκεµβρίου 2006. Η αγοραία αξία των µετοχών στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
ανέρχεται σε €335.588 και οι εν λόγω µετοχές αναµένεται να µεταβιβαστούν στην Whitemoon 
Services Ltd κατά την διάρκεια του 2009. Το εισπρακτέο ποσό έχει µεταφερθεί στις εµπορικές 
και λοιπές απαιτήσεις.  

 
18. ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΠΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 

Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ     3.250.000 -- 
Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd          61.821 -- 
Commercial Value AAE          14.262 -- 
Zircon Estates GTB Ltd          31.309 -- 
Laser Investments Public Company Limited          30.331          25.820 
Coffee Beanery Europe Limited     138.673      76.605 
CADS International Ltd 15.000.000              -- 
Παύλος Ψωµιάδης     1.630.000              -- 

   20.156.396     102.425 
 
Τον Απρίλιο του 2008 η εξαρτηµένη εταιρεία  Rungmil Corporation Ltd υπέγραψε συµφωνία 
µε την συγγενική εταιρεία CADS International Ltd για εξαγορά του 75% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Zircon Estates Ltd, εταιρείας εγγεγραµµένης στις Βρετανικούς Παρθένους 
Νήσους.  Η Zircon Estates Ltd είναι ιθύνουσα εταιρεία της  Zircon Estates GTB εταιρείας 
εγγεγραµµένης στη Γεωργία και ιδιοκτήτριας ακινήτου (γης και κτιρίου) στο Μπατούµι της 
Γεωργίας. Το τίµηµα της συµφωνίας πληρώθηκε µε έκδοση από την Εταιρεία µετοχών αξίας 
€15.000.000 προς την CADS International Ltd. Λόγω του ότι η µεταβίβαση των µετοχών από 
την CADS International Ltd προς την Rungmil Corporation Ltd δεν είχε πραγµατοποιηθεί 
µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού το ποσό αυτό παρουσιάζεται ως εισπρακτέο. Η εν 
λόγω µεταβίβαση πραγµατοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 2009.  

 
Η Εταιρεία 2008 2007 
 € € 

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ     3.250.000 -- 
Zircon Estates GTB Ltd           31.309 -- 
Laser Investment Group Plc      26.686     25.819 
Παύλος Ψωµιάδης 1.630.000            -- 

      4.937.995     25.819 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
18. ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΠΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία (συνέχεια)  

 
Το ποσό των €3.250.000 που οφείλεται από την µητρική εταιρεία Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ αφορά την 
διευθέτηση οφειλής µεταξύ της Aspis Holdings Public Company  Limited και της Ασπίς Πρόνοια 
ΑΕΓΑ. 
 
Το εισπρακτέο ποσό από τον κ. Παύλο Ψωµιάδη, κύριο µέτοχο της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ που είναι 
η µητρική εταιρεία της Εταιρείας, είναι εξασφαλισµένο µε γραµµάτιο συνήθους τύπου και φέρει 
τόκο 8% ετησίως. 
 
Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 

 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία   
 2008  2007  

 Αριθµός 2008 Αριθµός 2007 
 µετοχών € µετοχών € 

Εγκεκριµένο  
Συνήθεις µετοχές των €0,14/€0,136688
   η καθεµιά 165.000.000     23.100.000    165.000.000 22.553.539
  
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  139.658.970 19.089.722 5.388.864 754.441
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω  
   µετατροπής σε Ευρώ            --         462.534 -- --
Έκδοση µετοχών       25.127.243      3.517.814     134.270.106    18.335.281
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου      164.786.213    23.070.070      139.658.970    19.089.722

 
Εγκεκριµένο κεφάλαιο 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  
Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από Κυπριακές 
Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, 
Νόµος 33(Ι)/2007. Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες 
Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274 καθώς και οι 
πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση. Στις 25 Ιανουαρίου 2008, σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η µετατροπή και αύξηση της ονοµαστικής αξίας 
της µετοχής της Εταιρείας µετά τη στρογγυλοποίηση από £0,08 σε €0,14. 

 
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από £13.200.000 
διαιρεµένο σε 165.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,08 η καθεµιά, έχει µετατραπεί 
σε €23.100.000 διαιρεµένο σε 165.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,14 η καθεµιά.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια)  

 
Εκδοµένο κεφάλαιο 
Το εκδοµένο κεφάλαιo της Εταιρείας αξίας £11.172.718 διαιρεµένο σε 139.658.970 µετοχές των 
£0,08 µετατράπηκε σε €19.552.256 διαιρεµένο σε 139.658.970 µετοχές των €0,14 η καθεµιά, και το 
ποσό των €462.534 έχει κεφαλαιοποιηθεί από το αποθεµατικό προσόδου. 
 
 Στις 4 Απριλίου 2008, αποφασίστηκε η έκδοση και παραχώρηση 23.076.923 νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας €0,14 στην ονοµαστική τους αξία ως αντάλλαγµα για την εξαγορά µέσω της 
εξαρτηµένης εταιρείας Rungmil Corporation Ltd του 75% του µετοχικού κεφαλαίου της Zircon 
Estates Ltd.  
 
Επίσης, στις 1 Ιουλίου 2008, αποφασίστηκε η έκδοση και παραχώρηση 2.050.320 µετοχών για την 
αγορά τεµαχίου γης µέσω της εξαρτηµένης εταιρείας Larlecum Corporation Ltd. 

 
Μετά από την πιο πάνω έκδοση, το κεφάλαιο της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 αυξήθηκε σε 
€23.070.070 διαιρεµένο σε 164.786.213 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,14 η καθεµιά.  
 
Από το σύνολο των 164.786.213 µετοχών της Εταιρείας που ήταν εκδοµένες στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008, οι 139.658.970 µετοχές ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  
 
 

20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 

Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 
Αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  33.370.696 170.860 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  12.507.346  33.199.836 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 45.878.042    33.370.696 

Αποθεµατικό αγοράς ιδίων µετοχών   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου       (28.009)    (28.009) 

Αποθεµατικό λογαριασµού αποτελεσµάτων (Προσόδου)   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2.357.582 (458.017) 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ  (462.534) -- 
(Ζηµιά)/κέρδος έτους    (2.016.404)   2.815.599 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       (121.356)   2.357.582 
   
Σύνολο αποθεµατικών   45.728.677     35.700.270 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια)  
 

Η Εταιρεία   
 2008 2007 
 € € 
   
Αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  33.370.696 170.860 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  12.507.346 33.199.836 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 45.878.042    33.370.696 
 

Αποθεµατικό αγοράς ιδίων µετοχών   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου        (28.009)     (28.009) 
   
Αποθεµατικό λογαριασµού αποτελεσµάτων (Προσόδου)   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  (584.975) (458.016) 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ (462.534) -- 
Κέρδος/(ζηµιά) έτους    2.698.568     (126.959) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    1.651.059 (584.975) 
   
Σύνολο αποθεµατικών  47.501.092 32.757.712 

 
 
21. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 
Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου           879.511             -- 
   
Εξαγορά εξαρτηµένης                   --        498.367 
Μερίδιο (ζηµιάς)/κέρδους έτους    (61.847)        381.144 
Αναλογία µερισµάτων στο συµφέρον µειοψηφίας     (3.097)            -- 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   814.567 879.511 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
22. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Ποσό χρηµατοδοτικών µισθώσεων        44.065         22.463 
Μη τρέχουσες δόσεις      (20.435)     (8.652) 
   
Τρέχουσες δόσεις       23.630         13.811 
 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις έχουν συναφθεί µε τη Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα 
Χρηµατοδοτήσεις Λίµιτεδ για την αγορά οχηµάτων.  Η πρώτη µίσθωση είναι διάρκειας 24 
µηνών µε πραγµατικό ετήσιο επιτόκιο δανεισµού 3,8% και η δεύτερη είναι διάρκειας 36 
µηνών µε πραγµατικό ετήσιο επιτόκιο δανεισµού 3,5%. 
 
 
Η Εταιρεία   
 2008 2007 
 € € 
   
Ποσό χρηµατοδοτικών µισθώσεων        33.041 -- 
Μη τρέχουσες δόσεις      (20.435)          -- 
   
Τρέχουσες δόσεις       12.606          -- 
 
 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση έχει συναφθεί κατά την διάρκεια του έτους µε τη Μαρφίν Λαϊκή 
Τράπεζα Χρηµατοδοτήσεις Λίµιτεδ για την αγορά οχήµατος.  Η µίσθωση είναι διάρκειας 36 
µηνών µε πραγµατικό ετήσιο επιτόκιο δανεισµού 3,5%. 
 

 
23. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Αναβαλλόµενη φορολογία από    
  επανεκτίµηση  εκµισθωµένης γης 1.394.615        2.121.449 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2.121.449 -- 
   
Υπόλοιπο από εξαρτηµένη εταιρεία --        1.309.185 
Πώληση εξαρτηµένων εταιρειών (776.834) -- 
Αναγνώριση στην ενοποιηµένη κατάσταση   
  λογαριασµού αποτελεσµάτων      50.000   812.264 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.394.615         2.121.449
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
24. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
 

Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Εµπορικοί πιστωτές  873.365 3.307.248 
Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα  278.136 317.626 
Πρόβλεψη για τόκους σε δάνεια  150.000 -- 
Άλλες προβλέψεις     915.810    915.810 
Μερίσµατα που αναλογούν στο συµφέρων µειοψηφίας         3.097             -- 

   
 2.220.408 4.540.684 
Ποσά πληρωτέα πέραν του ενός έτους (1.370.602) (3.641.030) 
   
Ποσά πληρωτέα εντός ενός έτους    849.806    899.654 
   
 
Στους εµπορικούς πιστωτές περιλαµβάνονται τα οφειλόµενα ποσά για τις αγορές ακινήτων 
που έγιναν το έτος 2007 και εµφανίζονται στις εξαρτηµένες εταιρείες ως εξής: Almar 
Holdings Ltd €76.887 και Exfinco Holdings Ltd €290.462. 
 
Στους άλλους πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα περιλαµβάνονται ποσά ύψους €118.357 που 
αφορούν εγγυήσεις ενοικίων στην εξαρτηµένη εταιρεία Whitemoon Services Ltd και ποσό 
ύψους €87.422 που αφορούν µερίσµατα τα οποία δεν έχουν διεκδικηθεί από τους µετόχους 
της Εταιρείας. 
 
Η πρόβλεψη για τόκους ύψους €150.000 αφορά τραπεζικό δάνειο για το οποίο η τράπεζα 
κίνησε αγωγή εναντίον της θυγατρικής εταιρείας Whitemoon Services Ltd. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας έχει προβεί σε κινήσεις για εξώδικο συµβιβασµό.  

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

 
 

Η Εταιρεία 2008 2007 
 € € 
   
Εµπορικοί πιστωτές 138.588 15.913 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  164.390 119.186 
Άλλες προβλέψεις     915.810     915.810 
   
 1.218.788 1.050.909 
Ποσά πληρωτέα πέραν του ενός έτους (1.003.233)   (915.810) 
   
Ποσά πληρωτέα εντός ενός έτους     215.555    135.099 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
24. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (συνέχεια)  
 

Η Εταιρεία (συνέχεια)  
 

Στους άλλους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα περιλαµβάνεται ποσό ύψους €87.422 που αφορά 
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 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 
   
Aspis Holdings Public Company Limited         371.842              66.326 
Coffee Beanery Europe Limited     14.062             -- 
   

   385.904    66.326 
   

 
Η Εταιρεία 2008 2007 
 € € 
   
Aspis Holdings Public Company Limited           50.000              26.432 
Coffee Beanery Europe Limited     14.062             -- 
   

     64.062    26.432 
 
Τα πιο πάνω οφειλόµενα ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 
 

26. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 
 

Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 
   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα      240.690     35.612 
   

 
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα που φέρουν τόκο από 6% µέχρι 8% ετησίως είναι 
εξασφαλισµένα µε: 

α) Εγγύηση της Aspis Holdings Public Company Limited για ποσό ύψους €148.145 
β) Κυµαινόµενη επιβάρυνση για ποσό   €112.516 
γ) Ενεχυρίαση 150.000 µετοχών της Aspis Holdings Public Company Limited 
δ) Εγγύηση της Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ για ποσό €100.000 και ποσό 

€23.000   
ε) Πρώτη υποθήκη ύψους  €350.000 στη γη στον Πρωταρά, ιδιοκτησίας της Exfinco Holdings Ltd. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

26. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ (συνέχεια)  
 
Η Εταιρεία   
 2008 2007 
 € € 
   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα     17.970           43 
   

 
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα αποτελούν πιστωτικά υπόλοιπα στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 σε 
τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως, χωρίς όριο και εξασφαλίσεις, που διατηρεί η Εταιρεία µε τις 
τράπεζες. 

 
 
27. ΕΝΤΟΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

 
Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 
   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   1.614.088    1.430.344 
 
Τραπεζικό δάνειο ύψους €183.744 το οποίο έχει παρασχεθεί προς την εξαρτηµένη εταιρεία 
Exfinco Holdings Ltd  φέρει τόκο προς 7,1% και είναι εξασφαλισµένο µε πρώτη υποθήκη 
€350.000 επί της γης στον Πρωταρά, ιδιοκτησίας της Exfinco Holdings Ltd και εταιρική εγγύηση 
της  Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ.    
 
Το υπόλοιπο τραπεζικό δάνειο που φέρει τόκο 6% ετησίως είναι εξασφαλισµένο µε υποθήκη επί 
του ακίνητου της εξαρτηµένης εταιρείας Whitemoon Services Limited. Για το ποσό αυτό έχει 
κινηθεί αγωγή εναντίον της εξαρτηµένης εταιρείας Whitemoon Services Ltd. 

 
28. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Το Συγκρότηµα   
 2008 2007 
 € € 
   
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα   31.674   31.674 
Εταιρικός Φόρος      9.724             -- 
   
     41.398   31.674 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008- 

 
29. ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
Κατά τη διάρκεια του 2008 η Εταιρεία πώλησε τις πιο κάτω εξαρτηµένες εταιρείες οι οποίες 
είχαν τις ακόλουθες επιδράσεις πάνω στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του 
Συγκροτήµατος. 

 Scopeginsu Tipistar Venarem Larlecum Σύνολο 
 Company Corporation Holdings Corporation  
 Limited Limited Limited Limited  
 € € € € € 
      

Επένδυση σε ακίνητα --            7.063.546 -- 1.871.768 8.935.314 
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 1.708                   1.709 1.000 1.000 5.417 
Με τρητά και αντίστοιχα    
   µετρητών  

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
292 

 
292 

Αναβαλλόµενη φορολογία --             (766.834) -- (10.000) (776.834) 
Εντοκος δανεισµός -- -- -- (696.266) (696.266) 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα -- -- (7) -- (7) 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (3.878)          (2.627.718) (2.506) (1.885) (2.635.987) 
Ποσά πληρωτέα συνδεδεµένες      
  εταιρείες --            (404.157) -- (1.097.784) (1.501.941) 
Προβλέψεις               --                   (959)          (443)             (632)         (2.034) 

Καθαρό ενεργητικό       (2.170)          3.265.587       (1.956)         66.493    3.327.954 

Ποσοστό συµµετοχής       100%          100%       100%        100% -- 

Εµπορική εύνοια 620                   771 620      620     2.631 

Τίµηµα πώλησης 2.795.843 -- 551.566 -- 3.347.409 
Μετρητά και αντίστοιχα    

       µετρητών που πωλήθηκαν  
 

             -- 
 

                    -- 
 

              -- 
 

           (292) 
 

             (292) 
      
Καθαρά µετρητά και   

       αντίστοιχα µετρητών  
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

          που εισπράχθηκαν  2.795.843                     --    551.566           (292)   3.347.118 
 
 
30.  ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  
 
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  
 και τραπεζικά παρατραβήγµατα. 
 

Το Συγκρότηµα 2008 2007 
 € € 
   

Mετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο            2.314           4.416 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα       (240.690)        (35.612) 
   

       (238.376)       (31.196) 
 
 

Η Εταιρεία  2008 2007 
 € € 
   

Mετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 3 1.383 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα   (17.970)         (43) 
   
 (17.967)     1.340 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
31. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
 Οι λεπτοµέρειες των κύριων εξαρτηµένων εταιρειών της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

   Ποσοστό 
   συµµετοχής 
 Κύρια Χώρα άµεσα & 
Όνοµα δραστηριότητα εγγραφής έµµεσα 
   % 
Εξαρτηµένες της Εταιρείας    
Whitemoon Services Limited Εκµετάλλευση ακινήτων Κύπρος 93,5 
BS Property Limited Προώθηση ακινήτων Κύπρος 100 
Stonepanders Corporation Limited  Αδρανής Κύπρος 100 
Poppbirst Limited Αδρανής Κύπρος 100 
Exfinco Holdings Limited Εκµετάλλευση ακινήτων Κύπρος 100 
Rungmil 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 

 
 
 
 

Όνοµα Αριθµός 
µετοχών 

Ονοµαστική 
αξία 

Κόστος Κόστος 

   2008 2007 
  € € € 

Whitemoon Services Ltd 935.002 1.71 14.585.400 14.585.400 
BS Property Limited 580.000 1.71         706.165   1.097.201 
Scopeginsu Company Ltd   --         1.709 
Stonepanders Corporation Ltd 1.000 1.71        1.709         1.709 
Poppbirst Ltd  1.000 1.71        1.709         1.709 
Venarem Holdings Ltd   --         1.000 
Exfinco Holdings Ltd  10.000 1.71   915.810     915.810 
Rungmil Corporation Ltd  1.000 1.00           1.000           1.000 

     
     16.211.793 16.605.538 

 
Η αποµείωση επένδυσης σε θυγατρική εταιρεία ύψους €391.036 προήλθε κατόπιν αξιολόγησης 
των οικονοµικών αποτελεσµάτων και της κατάστασης της θυγατρικής εταιρείας BS Property 
Ltd καθώς και του αρχικού κόστους επένδυσης από την Εταιρεία.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
32. ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

   2008 2007 
     
   € € 
     
Rungmil Corporation Ltd   15.000.000 -- 
Whitemoon Services Ltd  78.169      152.455 
BS Property Ltd  --        16.189 
Tipistar Corporation Ltd  --      304.157 
Almar Holdings Ltd   8.543          8.543 
Panderook Enterprises Ltd   35.742.499 35.749.999 
Exfinco Holdings Ltd                 98             589 
     
   50.829.309 36.231.932 

 
33. ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

   2008 2007 
   € € 
     
BS Property Ltd   158.801           -- 
    

 
34. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το συνολικό εκδοµένο (εισηγµένο και µη εισηγµένο) µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας  ανερχόταν σε 164.786.213 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,14 η 
καθεµία. Το εκδοµένο και εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ανερχόταν σε 
139.658.970 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,14 η καθεµία και το εκδοµένο µη εισηγµένο 
µετοχικό κεφάλαιο σε 25.127.243 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,14 η καθεµία.  

 
Το ποσοστό στο εκδοµένο και εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν 
κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν σε συνεννόηση µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 137(3) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων 
και Κανονισµών στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 30 µέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 

 
 06/04/2009 31/12/2008 
 % % 
   
Κυριάκος Χαννίδης         0,000      0,000 
Γιώργος Κωνσταντίνου         0,000      0,000 
Ανδρέας ∆ράκος         0,037      0,037 
Χαράλαµπος  Χριστοδούλου         0,000      0,000 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης         0,000      0,000 
Κωνσταντίνος Τσαγγάρης ( παραιτήθηκε 09/03/2009)  --      0,215 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

 
34. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια)  

 
Το συµφέρον του κ. Ανδρέα ∆ράκου στο εκδοµένο και εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και στις 6 Απριλίου 2009 περιλαµβάνει έµµεση 
συµµετοχή µέσω της παιδιών του  Χριστιάνας, Σταύρου και Αχιλλέα ∆ράκου.  
 
Το συµφέρον του κ. Κωνσταντίνου Τσαγγάρη στο εκδοµένο και εισηγµένο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και στις 6 Απριλίου 2009 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν σε συνεννόηση µε τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 30 µέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 
 
 06/04/2009 31/12/2008 
 % % 
   
Κυριάκος Χαννίδης        0,000       0,000 
Γιώργος Κωνσταντίνου        0,000       0,000 
Ανδρέας ∆ράκος        0,032       0,032 
Χαράλαµπος  Χριστοδούλου        0,000       0,000 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης        0,000       0,000 
Κωνσταντίνος Τσαγγάρης ( παραιτήθηκε 09/03/2009)      --       0,182 

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

35. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 

Οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του εκδοµένου και 
εισηγµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 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: 

 
 06/04/2009  31/12/2008 
 % % 
   
Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. 65,159 72,033 
Αspis Holdings Public Company Ltd   6,946 -- 
Commercial Value A.A.E.   8,773 -- 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

 
35. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (συνέχεια)  
 

Οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του εκδοµένου, 
εισηγµένου και µη εισηγµένου, µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
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: 
 
 06/04/2009 31/12/2008 
 % % 
   
Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. 55,223 61,050 
Αspis Holdings Public Company Ltd   5,887 -- 
Commercial Value A.A.E.   7,436 -- 
CADS International Ltd 14,004 14,004 

 
36. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
 Την 1 Ιουνίου 2008 η Εταιρεία υπέγραψε διετή συµφωνία εργοδότησης µε τον κ. Χαράλαµπο 

Χριστοδούλου στην οποία καθορίζονται οι απολαβές του καθώς επίσης τα καθήκοντα και οι 
υποχρεώσεις του . 

 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και των 
οργάνων διοίκησης κατά τη διάρκεια του έτους 2008. 

 
37. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Η εξαρτηµένη εταιρεία Exfinco Holdings Limited οφείλει ποσό ύψους €290.462 στον κ. 
Γιώργο Κωνσταντίνου το οποίο αφορά υπόλοιπο από το τίµηµα πώλησης ακίνητης περιουσίας 
από τον κ. Γιώργο Κωνσταντίνου προς την εξαρτηµένη εταιρεία µέσα στο 2007.  
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των οργάνων 
διοίκησης κατά την διάρκεια του έτους 2008 πλην των µισθών  του κ. Γιώργου 
Κωνσταντίνου  ως εκτελεστικού συµβούλου και των απολαβών του κ. Χαράλαµπου 
Χριστοδούλου βάσει της συµφωνίας που αναφέρεται στη σηµείωση 36.  

 
38. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΟΧΟ 
 

Τον Απρίλιο του 2008 η εξαρτηµένη εταιρεία  Rungmil Corporation Ltd και η Εταιρεία ως εκ 
τρίτου συµβαλλόµενη, ήλθαν σε συµφωνία µε την CADS International Ltd, για εξαγορά του 
75% του µετοχικού κεφαλαίου της Zircon Estates Ltd, εταιρείας εγγεγραµµένης στις 
Βρετανικές Παρθένες Νήσους.  Η Zircon Estates Ltd είναι ιθύνουσα εταιρεία της  Zircon 
Estates GTB εταιρείας εγγεγραµµένης στη Γεωργία και ιδιοκτήτριας ακινήτου (γης και 
κτιρίου) στο Μπατούµι της Γεωργίας. Το τίµηµα της συµφωνίας πληρώθηκε µε έκδοση 
µετοχών αξίας €15.000.000 από την Εταιρεία προς την CADS International Ltd.  

 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και κυρίων 
µετόχων της κατά τη διάρκεια του έτους 2008. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

 
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

 Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008, υπήρχαν τα ακόλουθα υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και 
των πιο κάτω συγγενικών της µερών:   

  
 Χρηµατοοικονοµικές Εµπορικές 
 € € 
   
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ           3.250.000 -- 
Aspis Holdings Public Company Limited                15.198 -- 
Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd --         61.821 
Commercial Value AAE                14.262         14.262 
Zircon Estates GTB Ltd                 31.309 -- 
Laser Investment Group Plc                 30.331 -- 
Coffee Beanery Europe Limited                 --     138.673 
CADS International Ltd                 -- 15.000.000 
Παύλος Ψωµιάδης   1.630.000                -- 
   
   4.971.100 15.214.216 

 
Οι εµπορικές συναλλαγές εκτός του υπολοίπου της CADS International που εξηγείται πιο 
κάτω,  προέρχονται από συµβόλαια µίσθωσης γραφειακών χώρων και καταστηµάτων µεταξύ 
της εξαρτηµένης εταιρείας Whitemoon Services Ltd και των πιο πάνω συγγενικών 
εταιρειών. 
 
H Whitemoon Services Ltd εκµισθώνει χώρους στο ιδιόκτητο κτίριο της στην Έγκωµη, 
Λευκωσίας στις πιο κάτω συγγενικές εταιρείες. 
 
(α) Στην Coffee Beanery Europe Limited η οποία έχει άµεση συµµετοχή στο κεφάλαιο της 
Εταιρείας εκµισθώνει καταστήµατα στο ισόγειο του κτιρίου. 
 
(β) Στην Aspis Holdings Public Company Ltd η οποία έχει άµεση συµµετοχή στο κεφάλαιο 
της Εταιρείας εκµισθώνει γραφειακούς χώρους στον πρώτο όροφο του κτιρίου. 
 
(γ) Στην Commercial Value AAE η οποία έχει άµεση συµµετοχή στο κεφάλαιο της 
Εταιρείας εκµισθώνει γραφειακούς χώρους στον πρώτο όροφο του κτιρίου.  
 
(δ) Στην Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited η οποία έχει άµεση 
συµµετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας εκµισθώνει γραφειακούς χώρους στον πρώτο όροφο 
του κτιρίου και καταστήµατα στο ισόγειο του κτιρίου.  

 
Τον Απρίλιο του 2008 η εξαρτηµένη εταιρεία  Rungmil Corporation Ltd υπέγραψε συµφωνία 
µε την συγγενική εταιρεία CADS International Ltd για εξαγορά του 75% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Zircon Estates Ltd, εταιρείας εγγεγραµµένης στις Βρετανικούς Παρθένους 
Νήσους.  Η Zircon Estates Ltd είναι ιθύνουσα εταιρεία της  Zircon Estates GTB εταιρείας 
εγγεγραµµένης στη Γεωργία και ιδιοκτήτριας ακινήτου (γης και κτιρίου) στο Μπατούµι της 
Γεωργίας. Το τίµηµα της συµφωνίας πληρώθηκε µε έκδοση από την Εταιρεία µετοχών αξίας 
€15.000.000 προς την CADS International Ltd. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)  
 

Λόγω του ότι η µεταβίβαση των µετοχών από την CADS International Ltd προς την Rungmil 
Corporation Ltd δεν είχε πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού το ποσό 
αυτό παρουσιάζεται ως προπληρωµές. Η εν λόγω µεταβίβαση πραγµατοποιήθηκε στις 4 
Απριλίου 2009.  

 
Το €1.630.000 αποτελεί το τίµηµα πώλησης της θυγατρικής εταιρείας Venarem Holdings 
Ltd προς τον κ. Παύλο Ψωµιάδη, κύριο µέτοχο της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ που είναι η 
µητρική εταιρεία της Εταιρείας, εγγυηµένο µε γραµµάτιο συνήθους τύπου µε τόκο 8%. 

 
Το ποσό των €3.250.000 που οφείλεται από την µητρική εταιρεία Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ 
αφορά την διευθέτηση οφειλής µεταξύ της Aspis Holdings Public Company  Limited και της 
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ. 
 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους απέκτησε από την Coffee Beanery Europe Ltd, µέσω 
της θυγατρικής της εταιρείας Larlecum Corporation Ltd, ακίνητο για επένδυση, στο χωριό 
Καλαβασός στην επαρχία Λάρνακας, στην τιµή του €1.708.600 πλέον τέλη και δικαιώµατα 
κτηµατολογίου και έξοδα χαρτοσήµανσης ύψους €63.168. Το τίµηµα της αγοράς 
περιλαµβάνει την γη καθώς επίσης και έργο υπό ανάπτυξη µε ολοκληρωµένες µελέτες, 
αρχιτεκτονικά σχέδια και καταθετηµένες αιτήσεις στις αρµόδιες αρχές για πολεοδοµική άδεια 
για την ανέγερση τουριστικού χωριού. Η θυγατρική εταιρεία έχει προβεί στην πληρωµή 
ύψους €690.000 έναντι της τιµής αγοράς. Η κυριότητα του ακινήτου έχει µεταφερθεί στην 
Larlecum Corporation Ltd από την συγγενική εταιρεία Coffee Beanery Europe Ltd, από την 
οποία αγοράστηκε το ακίνητο.  
 
Επίσης, η θυγατρική εταιρεία Panderook Enterprises Ltd ανανέωσε την διάρκεια µίσθωσης 
δασοαγροκτήµατος στην Ελλάδα µε συµφωνία που έγινε µε την συγγενική εταιρεία Ασπίς 
Πρόνοια ΑΕΓΑ.  

 
∆εν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και 
συγγενικών της εταιρειών µέσα στο 2008. 

 
40. AΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ 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 µονοµερές από την Εταιρεία δικαίωµα ανανέωσης για 
άλλα 24 έτη. Τα πληρωτέα ποσά βάσει της εν λόγω εκµίσθωσης είναι ως εξής: 
 
  € 
   
Πληρωτέο εντός ενός έτους          347.607 
Πληρωτέο µεταξύ ενός και πέντε ετών       1.573.143 
Πληρωτέο πέραν των πέντε ετών       1.398.591 
   
Σύνολο       3.319.341 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
40. AΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)  

 
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 εκκρεµούσαν διάφορες 
νοµικές αγωγές εναντίων εταιρειών του Συγκροτήµατος το ύψος των οποίων δεν µπορεί να 
υπολογισθεί. Έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για δύο από αυτές τις 
αγωγές, για ποσό ύψους €13.174 στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.  
 
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού εκκρεµούσε αγωγή από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ εναντίον της εξαρτηµένης εταιρείας Whitemoon Services Ltd για 
ποσό ύψους €2.139.128 ως οφειλόµενο ποσό τραπεζικών διευκολύνσεων. Η υπόθεση είναι 
ορισµένη για οδηγίες τον Μάϊο του 2009. Σε σχέση µε το ποσό αυτό έχει γίνει πρόβλεψη 
µέσα στο 2008 για τόκους ύψους €150.000. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αφού 
έλαβε υπόψη όλα τα δεδοµένα της υπόθεσης αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τους 
οποίους θα έπρεπε να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόβλεψη.  
 
Σε σχέση µε τις υπόλοιπες αγωγές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε 
υπόψη όλα τα δεδοµένα και σχετική νοµική συµβουλή αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
για τους οποίους θα έπρεπε να προβεί σε οποιαδήποτε πρόβλεψη. 
 

41. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

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 16.  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.  ∆εν υπάρχει σηµαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κίνδυνου στο τέλος του έτους.  

 
(iv) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναµία του Συγκροτήµατος να  
ανταπεξέλθει άµεσα στην κάλυψη των τρεχουσών ταµειακών υποχρεώσεων του από τα 
διαθέσιµα µετρητά και ταυτόσηµες αξίες.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
41. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)  
 

 (iv) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)  

Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι απαραίτητη η συνεχής ροή µετρητών η 
οποία παρακολουθείται στενά από τη ∆ιεύθυνση 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 11. Το Συγκρότηµα προσπαθεί να 
περιορίσει τον κίνδυνο µε τη άµεση εκµετάλλευση των ακινήτων. 

(vi) ∆ίκαιη 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. 

 
42. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Το Συγκρότηµα 2008 
 € 

Κέρδος έτους ως τα προκαταρκτικά  180.010 
Έξοδα διοίκησης (343.620) 
Αποµείωση εµπορικής εύνοιας  (391.036) 
Φορολογία  (9.500) 
∆ιαγραφή επισφαλών χρεωστών      (739.522) 
Χρεώλυση υπεραξίας λειτουργικής µίσθωσης     (774.583) 

Ζηµιά έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση  λογαριασµού αποτελεσµάτων (2.078.251) 
 

43. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Στις 4 Απριλίου 2009 έχει µεταβιβασθεί προς την Rungmil Corporation Ltd το 75% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Zircon Estates Ltd για το οποίο κατά τη διάρκεια του 2008 έγινε 
έκδοση 23.076.923 µετοχών της Εταιρείας ως τίµηµα για την απόκτηση του και το οποίο 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού παρουσιάζεται ως εισπρακτέο στους εµπορικούς και 
άλλους χρεώστες . 

∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του 
ισολογισµού τα οποία να επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα του Συγκροτήµατος 
και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

 
44. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 
 

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



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΗ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 


