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∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Μιχαήλ Γ Λεπτός (Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος) 
Ηλίας ∆ηνένης 
Χρίστος Κωνσταντινίδης 
Πέτρος Μιχαηλίδης 
Ανδρέας Χριστοφίδης 
Γιώργος Μ Λεπτός 
 
Γραµµατέας Εταιρείας 
 
Σταύρος Ν Λεπτός 
Οδός ΄Αθω 8, ∆ιαµ.101 
CY-1087 Λευκωσία 
Κύπρος 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο 
 
Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 111 
Τ Θ 60146 
CY-8129 Πάφος 
Κύπρος 
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∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της 
εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, 
εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και υπεύθυνοι για την σύνταξη των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, µε βάση τη γνώµη µας που είναι προϊόν 
επιµελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη.  
 
 
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
Ονοµατεπώνυµο  
 
Μιχαήλ Γ. Λεπτός, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ηλίας ∆ηνένης Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Χρίστος Κωνσταντινίδης Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Πέτρος Μιχαηλίδης , Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας Χριστοφίδης, Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Γιώργος M. Λεπτός, Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Υπεύθυνοι σύνταξης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
 
Χαράλαµπος Χατζηπαναγιώτου 

 
Γενικός ∆ιευθυντής 

  
 
 
 
 
 
Πάφος 
26 Απριλίου 2007 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις  
31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 

προηγούµενο χρόνο, είναι οι ακόλουθες: 
(α)  ανάπτυξη και πώληση ακινήτων, και 
(β)  επενδύσεις σε κινητές αξίες. 

 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος 
 
3 Η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος όπως παρουσιάζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.  Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος είναι 
£9.600.912 (2005: £7.086.928) ενώ τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις 
τρέχουσες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 κατά £55.515.707 (2005: £41.637.652).  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν αναµένει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος για το προσεχές µέλλον.  
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 
4 To Συγκρότηµα δεν διατρέχει οποιουσδήποτε σοβαρούς κινδύνους ή αβεβαιότητες πέραν 
από τους παράγοντες που επηρεάζουν την Κυπριακή οικονοµία και την αγορά ακινήτων και 
τους παράγοντες που αναφέρονται στη Σηµείωση 4 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος 
 
5 Εξαρτηµένη εταιρεία του Συγκροτήµατος έχει υποβάλει αίτηση για ανάπτυξη γης 
που κατέχει σύµφωνα µε τους κανονισµούς για ενιαίες στρατηγικές αναπτύξεις και στο 
παρόν στάδιο αναµένει τη σχετική έγκριση. 
 
Αποτελέσµατα 
 
6 Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 9.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και το καθαρό κέρδος 
για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 
 
Μερίσµατα 
 
7 Στις 29 ∆εκεµβρίου 2006 εγκρίθηκε µέρισµα ύψους £0,06 ανά µετοχή για τα έτη που 
έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και 2004 που ανέρχεται σε £2.546.611, το οποίο πληρώθηκε 
στις 22 Ιανουαρίου 2007. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
8 ∆εν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
9 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και την ηµεροµηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2006.   
  
10 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι εκ περιτροπής απερχόµενοι κ.κ. Μιχαήλ Γ. 
Λεπτός και Ανδρέας Χριστοφίδης, αποχωρούν στην επόµενη Γενική Συνέλευση, είναι όµως 
επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
11 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Συµµετοχή Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
12 Το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κάθε Σύµβουλος,  
η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του, καθώς και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άµεσα ή έµµεσα 
τουλάχιστο 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση, στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 
στις 26 Απριλίου 2007, είναι ως εξής: 
 
 Ποσοστό  

συµµετοχής 
26 Απριλίου 2007 

%
 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

31 ∆εκεµβρίου 2006 
%

 
Μιχαήλ Γ Λεπτός* 63,64 63,64 
Γιώργος Μ Λεπτός** 0,07 0,07 
Ηλίας  ∆ηνένης - - 
Χρίστος Κωνσταντινίδης 0,03 0,03 
Πέτρος Μιχαηλίδης 0,05 0,05 
Αντρέας Χριστοφίδης 0,08 0,06 
 
*  Το ποσοστό συµµετοχής του κ. Μιχαήλ Γ Λεπτού περιλαµβάνει το ποσοστό της Armonia   
      Estates Limited. 
**  Το ποσοστό συµµετοχής του κ. Γιώργου Μ Λεπτού δεν περιλαµβάνεται στο ποσοστό του 

κ. Μιχαήλ Γ Λεπτού. 
 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας 
 
13 Στις 26 Απριλίου 2007, µόνο η εταιρεία Armonia Estates Limited κατείχε πέραν του 5% 
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το ποσοστό συµµετοχής της Armonia Estates Limited 
στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο 63,43%. Ο κύριος Μιχαήλ Γ Λεπτός είναι 
ιδιοκτήτης και σύµβουλος της εταιρείας Armonia Estates Limited. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
14 Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που 
έχει εκδόσει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.   
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεόµενα πρόσωπα 
 
15 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων µε συνδεόµενα πρόσωπα που αναφέρονται 
στη Σηµείωση 29 των οικονοµικών καταστάσεων δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σηµαντική 
σύµβαση µε την Εταιρεία ή τις εξαρτηµένες της στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 στην οποία Σύµβουλοι 
ή συνδεόµενα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον. Συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη 
σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες ο Σύµβουλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα 
τουλάχιστο 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
16 ∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού. 
 
Υποκαταστήµατα  
 
17 Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιωνδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
 
Ελεγκτές 
 
18 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία 
να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί τους 
Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Γ Λεπτός 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
Πάφος, 26 Απριλίου 2007
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  
Προς τα Mέλη της Πανδώρα Επενδύσεις  
∆ηµόσια Limited 
 
 
 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Πανδώρα Επενδύσεις 
∆ηµόσια Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της (“Συγκρότηµα”) στις σελίδες  
9 µέχρι 54, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 
και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη 
κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 
αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 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. 
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Ευθύνη των Ελεγκτών 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιηµένες 
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 ενοποιηµένες 
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. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ στις 31 
∆εκεµβρίου 2006, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για 
το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ 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 3 µέχρι 5 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της 
Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 
113 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή 
αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Chartered Accountants 
 
Πάφος, 26 Απριλίου 2007 



Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ  
 

   (9) 
 

Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
 

    Συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σε Ευρώ 

  
Σηµ.

2006 
£ 

2005 
£ 

2006 
€ 

2005 
€ 

      
Πωλήσεις   37.455.602 31.603.540 64.779.464 54.658.322 
Κόστος πωλήσεων  (21.277.440) (22.845.643) (36.799.332) (39.511.540) 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Μεικτό κέρδος   16.178.162 8.757.897 27.980.132 15.146.782 
Άλλα κέρδη - καθαρά 6 4.465.243 4.847.511 7.722.638 8.383.770 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης   (3.449.952) (2.110.262) (5.966.692) (3.649.698) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (5.339.706) (3.288.030) (9.235.022) (5.686.648) 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   634.791 595.198 1.097.871 1.029.395 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Κέρδος εργασιών 5 12.488.538 8.802.314 21.598.927 15.223.601 
Χρηµατοδοτικά έξοδα  9 (1.350.134) (910.175) (2.335.057) (1.574.148) 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία  11.138.404 7.892.139 19.263.870 13.649.453 
Φορολογία 10 (1.537.492) (805.211) (2.659.092) (1.392.612) 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος   9.600.912 7.086.928 16.604.778 12.256.841 
  =========== =========== =========== =========== 
Καταµερισµός σε:      
Μετόχους της Εταιρείας   9.534.586 6.883.309 16.490.067 11.904.682 
Συµφέρον µειοψηφίας  66.326 203.619 114.711 352.159 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  9.600.912 7.086.928 16.604.778 12.256.841 
  =========== =========== =========== =========== 
Κέρδος ανά µετοχή που αναλογεί 
στους µετόχους της Εταιρείας κατά 
την διάρκεια του έτους (σεντ ανά 
µετοχή): 

     

- Βασικό 11  2,2 1,6 3,8 2,9 
  =========== =========== =========== =========== 
- Πλήρως κατανεµηµένο   2,2 1,6 3,8 2,9 
  =========== =========== =========== =========== 

 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 



Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ  
 

   (10) 
 

Ενοποιηµένος ισολογισµός  
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 

    Συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σε Ευρώ 

  
Σηµ. 

2006 
£ 

2005 
£ 

2006 
€ 

2005 
€ 

Περιουσιακά στοιχεία   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 13 302.225 316.973 522.698 548.205 
Επενδύσεις σε ακίνητα 14 41.981.282 37.094.673 72.606.625 64.155.237 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 15 1.643.397 2.310.590 2.842.253 3.996.165 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση 

 
16 

 
5.892.912 

 
5.892.912 

 
10.191.790 

 
10.191.791 

 ___________ ___________ __________ ___________ 
 49.819.816 45.615.148 86.163.366 78.891.398 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 17 59.909.857 55.928.774 103.614.098 96.728.815 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  18 11.416.446 9.795.651 19.744.744 16.941.578 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

19 

 
 

1.390.166 

 
 

429.403 

 
 

2.404.292 

 
 

742.652 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 20 13.859.843 1.085.227 23.970.598 1.876.900 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
   86.576.312 67.239.055 149.733.732 116.289.945 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  136.396.128 112.854.203 235.897.098 195.181.343 
  =========== =========== ========== =========== 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     

Κεφάλαιο και αποθεµατικά       
Μετοχικό κεφάλαιο 21 42.443.520 42.443.520 73.406.068 73.406.068 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 21 12.378.019 12.378.019 21.407.784 21.407.784 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 22 1.265.798 1.255.685 2.189.198 2.171.707 
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών  (3.523) (33.869) (6.093) (58.576) 
Αποθεµατικό κεφαλαίου και άλλα αποθεµατικά  11.824 11.824 20.448 20.448 
Κέρδη που κρατήθηκαν  14.892.289 7.904.312 25.756.214 13.670.508 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  70.987.925 63.959.491 122.773.619 110.617.939 
Συµφέρον µειοψηφίας  4.838.518 5.022.239 8.368.217 8.685.963 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  75.826.443 68.981.730 131.141.836 119.303.902 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆ανεισµός 23 20.671.893 10.388.025 35.752.188 17.966.089 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 24 4.115.172 3.934.872 7.117.190 6.805.361 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 25 1.599.616 383.000 2.766.536 662.399 
Προπληρωµές που εισπράχθηκαν 25 3.122.399 3.565.173 5.400.189 6.165.967 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  29.509.080 18.271.070 51.036.103 31.599.816 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 



Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ  
 

   (11) 
 

Ενοποιηµένος ισολογισµός  
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 (συνέχεια) 
 

    Συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σε Ευρώ 

  
Σηµ. 

2006 
£ 

2005 
£ 

2006 
€ 

2005 
€ 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 25 15.522.340 6.383.000 26.845.724 11.039.399 
Προπληρωµές που εισπράχθηκαν 25 9.274.565 14.270.159 16.040.365 24.680.240 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  1.898.604 1.001.974 3.283.636 1.732.914 
∆ανεισµός 23 4.365.096 3.946.270 7.549.434 6.825.072 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  31.060.605 25.601.403 53.719.159 44.277.625 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  60.569.685 43.872.473 104.755.262 75.877.441 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   136.396.128 112.854.203 235.897.098 195.181.343 

  =========== =========== =========== =========== 
 
Στις 19 Απριλίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια 
Λίµιτεδ ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
 
 
Mιχαήλ Γ Λεπτός, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Χρίστος Κωνσταντινίδης, Σύµβουλος 
     
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 



Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ  
 

   (12) 
 

Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 

  
Σηµ. 

Αποδοτέο στους µετόχους της Εταιρείας Συµφέρον 
µειοψηφίας 

 
Σύνολο 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Αποθεµα- 

τικό έκδοσης 
µετοχών 

υπέρ το άρτιο 
(3) 

 
 

Αποθεµατι-
κά δίκαιης 

αξίας 
(3) 

 
Aποθεµατικό 

συναλλα- 
γµατικών 
διαφορών 

(3) 

 
Αποθεµατικό 
κεφαλαίου 
και άλλα 

αποθεµατικά 
(3) 

 
 
 

Κέρδη που 
κρατή- 

θηκαν (2) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  £ £ £ £ £ £ £ 
          
Υπόλοιπο την 
1 Ιανουαρίου 2005 

  
42.443.520 

 
12.378.019 

 
1.250.152 

 
15.836 

 
11.824 

 
1.140.803 

 
5.211.548 

 
62.451.702 

  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Αναπροσαρµογή 
αναβαλλόµενης  
φορολογίας  (1) 

 
 

24 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5.533 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5.317 

 
 

10.850 
Συναλλαγµατική 
διαφορά  από 
µετάφραση 
εξαρτηµένης εταιρείας 

 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

(49.705) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

(49.705) 
  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Καθαρό κέρδος που 
αναγνωρίστηκε στα 
ίδια κεφάλαια  

  
 

- 

 
 

- 

 
 

5.533 

 
 

(49.705) 

 
 

- 

 
 

5.317 

 
 

(38.855) 
Καθαρό κέρδος για το 
έτος  

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6.883.309 

 
203.619 

 
7.086.928 

  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Σύνολο 
αναγνωρισµένων 
κερδών για το 2005  

  
 

- 

 
 

- 

 
 

5.533 

 
 

(49.705) 

 
 

- 

 
 

6.883.309 

 
 

208.936 

 
 

7.048.073 
  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Μερίσµατα για το έτος 
2003  

 
12 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(398.245) 

 
(398.245) 

Πρόβλεψη για 
αµυντική εισφορά στη 
λογιζόµενη διανοµή 
µερίσµατος 

 
 
 

12 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

(119.800) 

 
 
 

- 

 
 
 

(119.800) 
  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 
∆εκεµβρίου 2005/ 
1 Ιανουαρίου 2006 

  
 

42.443.520 

 
 

12.378.019 

 
 

1.255.685 

 
 

(33.869) 

 
 

11.824 

 
 

7.904.312 

 
 

5.022.239 

 
 

68.981.730 
  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Αναπροσαρµογή 
αναβαλλόµενης 
φορολογίας (1) 

 
 

24 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

10.113 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

10.113 
Συναλλαγµατική 
διαφορά 
από µετάφραση 
εξαρτηµένης εταιρείας 

 
 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

30.346 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

30.346 
  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Καθαρό κέρδος που 
αναγνωρίστηκε στα 
ίδια κεφάλαια  

  
 

- 

 
 

- 

 
 

10.113 

 
 

30.346 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

40.459 
Καθαρό κέρδος για το 
έτος  

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9.534.586 

 
66.326 

 
9.600.912 

  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Σύνολο 
αναγνωρισµένων 
κερδών για το 2006 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

10.113 

 
 

30.346 

 
 

- 

 
 

9.534.586 

 
 

66.326 

 
 

9.641.371 
  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Μερίσµατα για το έτος 
2004 

 
12 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2.546.611) 

 
(250.047) 

 
(2.796.658) 

  _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________
Υπόλοιπο την  
31 ∆εκεµβρίου 2006 

  
42.443.520 

 
12.378.019 

 
1.265.798 

 
(3.523) 

 
11.824 

 
14.892.287 

 
4.838.518 

 
75.826.443 

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



Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ  
 

   (13) 
 

Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 (συνέχεια) 
 
 
(1) Η αναπροσαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας αντιπροσωπεύει αναπροσαρµογή στην επανεκτίµηση 

της γης που συµπεριλαµβάνεται στα επενδυτικά ακίνητα µε βάση το δείκτη τιµών καταναλωτή. 
 
(2) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως 

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

 
(3) Το αποθεµατικό έκδοσης µετόχων υπέρ το άρτιο, δίκαιης αξίας, συναλλαγµατικών διαφορών, κεφαλαίου 

και άλλα αποθεµατικά δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος. 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 



Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ  
 

   (14) 
 

Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 

    Συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σε Ευρώ 

  
Σηµ. 

2006 
£ 

2005 
£ 

2006 
€ 

2005 
€ 

Ροή µετρητών από εργασίες     
Κέρδος πριν τη φορολογία  11.138.404 7.892.139 19.263.875 13.649.454 
Αναπροσαρµογές για:     
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
   εξοπλισµού 

 
13 

 
43.104 

 
49.310 

 
74.548 

 
85.282 

  Αποµείωση υπεραξίας  15 667.193 - 1.153.910 - 
 Κέρδος δίκαιης αξίας από χρηµατοοικονοµικά 
  περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
  δίκαιη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 
 

19 

 
 

(939.518)

 
 

(96.576) 

 
 

(1.624.896)

 
 

(167.028) 
  Κέρδη δίκαιης αξίας στην αξία επενδύσεων σε 
   ακίνητα 

 
14 

 
(3.300.000)

 
(4.535.681) 

 
(5.707.350)

 
(7.844.460) 

  Aποµείωση στην αξία χρηµατοοικονοµικών 
   περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 

 
16 

 
- 

 
1.724 

 
- 

 
2.982 

  Εισόδηµα από µερίσµατα 6 (11.588) (6.297) (20.041) (10.891) 
  Πιστωτικούς τόκους 6 (214.137) (210.681) (370.350) (364.373) 
  Χρεωστικούς τόκους 9 1.520.938 1.040.962 2.630.462 1.800.344 
  _________ _________ _________ _________
  8.904.396 4.134.900 15.400.158 7.151.310 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:      
Αποθέµατα  (3.981.083) (1.575.647) (6.885.288) (2.725.081) 

  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα    (2.530.675) (1.465.482) (4.376.802) (2.534.551) 
  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
   αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
   αποτελεσµάτων 

  
 

(21.245)

 
 

(28.258) 

 
 

(36.744)

 
 

(48.872) 
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές   7.809.349 (3.084.326) 13.506.269 (5.334.342) 
  Προπληρωµές που εισπράχθηκαν  (5.438.365) (4.677.790) (9.405.652) (8.090.238) 
  __________ __________ _________ _________
Μετρητά που προήλθαν από /(χρησιµοποιήθηκαν για) 
εργασίες 

  
4.742.377 

 
(6.696.603) 

 
8.201.941 

 
(11.581.774) 

Φορολογία που πληρώθηκε  (562.420) (294.226) (972.705) (508.864) 
  __________ __________ _________ _________
Καθαρά µετρητά από/(για) εργασίες  4.179.957 (6.990.829) 7.229.236 (12.090.638) 
  __________ __________ _________ _________
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 (28.356) (7.340) (49.042) (12.695) 
Τόκοι που εισπράχτηκαν  214.137 210.681 370.350 364.373 
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν 6 11.588 6.297 20.042 10.891 
Αγορά επενδυτικών ακινήτων    (676.728) - (1.170.401) - 
  _________ _________ _________ _________
Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες  (479.359) 209.638 (829.051) 362.569 
  _________ _________ _________ _________
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές 
 δραστηριότητες 

    

Εισπράξεις από µακροπρόθεσµο δανεισµό 13.215.765 4.384.859 22.856.665 7.583.614 
Πληρωµές µακροπρόθεσµου δανεισµού   (2.465.833) (2.156.121) (4.264.658) (3.729.011) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (1.071.616) (602.464) (1.853.360) (1.041.961) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν στο συµφέρον µειοψηφίας 12 (250.047) (398.245) (432.457) (688.765) 
  _________ _________ _________ _________
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   9.428.269 1.228.029 16.306.190 2.123.877 
  _________ _________ _________ _________
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά και τραπεζικά 
 παρατραβήγµατα   

  
13.128.867 

 
(5.553.162) 

 
22.706.375 

 
(9.604.192) 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα  στην αρχή 
 του έτους  

  
(246.175)

 
5.306.987 

 
(425.758)

 
9.178.434 

  _________ _________ _________ _________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα  στο τέλος 
 του έτους  

 
20 

 
12.882.692 

 
(246.175) 

 
22.280.617 

 
(425.758) 

  ========= ========= ========= =========
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
1 Γενικές πληροφορίες  
 
Χώρα συστάσεως  

 
Η Εταιρεία συστάθηκε µε έδρα την Κύπρο στις 7 Ιουλίου 1982 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113 και τον 
Οκτώβριο του 1999 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία. Το Σεπτέµβριο του 2000 οι µετοχές 
της Εταιρείας εισάχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Το εγγεγραµµένο γραφείο της  
Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 111, Κάτω Πάφος, Πάφος, Κύπρος. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από 
τον προηγούµενο χρόνο, είναι: 
  

(α)  η ανάπτυξη και πώληση ακινήτων, και 
(β)  επενδύσεις σε κινητές αξίες. 
 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών  
 

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

 
Βάση ετοιµασίας  
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ 
έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο 
ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της 
Κύπρου. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των 
επενδύσεων σε ακίνητα, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ετοιµασίας (συνέχεια) 
 
Η κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης 
από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος.  
Οι τοµείς που απαιτούν µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου 
οι παραδοχές και οι υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σηµείωση 4. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ 
 
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα 
∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006. 
 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του 
Συγκροτήµατος.   
 
Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύµφωνα µε τις µεταβατικές πρόνοιες 
του σχετικού λογιστικού προτύπου. 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή. 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων τα 
πιο κάτω νέα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και 
Ερµηνείες από το IFRIC έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν.   
 
• ∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και ∆ΛΠ 1 (Αναθεώρηση) 

“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007).     
 

• IFRIC Ερµηνεία 7 “Εφαρµογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης µε βάση το ∆ΛΠ 
29 Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες” 
(Ισχύει από 1 Μαρτίου 2006).    
 

• IFRIC Ερµηνεία 8 “Έκταση του ∆ΠΧΠ 2” (Ισχύει από 1 Μαΐου 2006).   
 

• IFRIC Ερµηνεία 9 “Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων” (Ισχύει από 
1 Ιουνίου 2006).   

 
• IFRIC Ερµηνεία 10 “Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση” 

(Ισχύει από 1 Νοεµβρίου 2006).  
 
• IFRIC Ερµηνεία 11 “∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε µετοχές του Συγκροτήµατος και 

΄Ιδιες Μετοχές” (Iσχύει από 1 Μαρτίου 2007).   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια) 
 
• IFRIC Ερµηνεία 12 “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών ” (Ισχύει από  

1 Ιανουαρίου 2008).  
 
• ∆ΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί τοµείς” (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).  
 
Η ∆ιεύθυνση µελετά την επίδραση και τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις των πιο πάνω 
προτύπων στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος.  
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος.   
 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
της Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ (η “Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της 
εταιρειών που όλες µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”. 
 
Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες (συµπεριλαµβανοµένων εταιρειών 
ειδικού καθεστώτος) στις οποίες το Συγκρότηµα άµεσα ή έµµεσα, κατέχει περισσότερες 
από το 50% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ή έχει τη δύναµη, µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να ελέγχει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές τους. Η ύπαρξη και 
επιρροή ενδεχοµένων δικαιωµάτων ψήφου, τα οποία µπορούν στο παρόν στάδιο να 
εξασκηθούν ή να µετατραπούν σε δικαιώµατα ψήφου λαµβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται 
κατά πόσο το Συγκρότηµα ελέγχει µια άλλη εταιρεία.  Οι εξαρτηµένες εταιρείες 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία κατά 
την οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα µέχρι την ηµεροµηνία που παύει ο 
έλεγχος.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 
Εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχεια) 
 
Η εξαγορά των εξαρτηµένων εταιρειών λογίζεται µε βάση την λογιστική µέθοδο της 
αγοράς.  Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως η δίκαιη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που παραχωρούνται, ίδια κεφάλαια που εκδόθηκαν και υποχρεώσεις που 
προέκυψαν ή αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής πλέον κόστα που 
σχετίζονται άµεσα µε την εξαγορά.  Αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων 
υπολογίζονται αρχικά σε δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς ασχέτως τυχών 
συµφερόντων µειοψηφίας.  Το πλεόνασµα του κόστους εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας 
του µεριδίου του Συγκροτήµατος στα αναγνωρίσιµα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
λογίζεται ως υπεραξία.  Εάν το κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο της δίκαιης αξίας 
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της εξαρτηµένης που αποκτάται, η διαφορά 
αναγνωρίζεται κατευθείαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Όλες οι συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος, καθώς 
επίσης και οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη πάνω σε αυτές τις συναλλαγές 
απαλείφονται.  Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται αλλά θεωρείται 
σαν δείχτης αποµείωσης στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε.  Όπου 
χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των εξαρτηµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να 
συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.   
 
Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Ένας τοµέας δραστηριότητας είναι µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων 
τα οποία χρησιµοποιούνται για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών και υπόκεινται σε 
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλους τοµείς.  Ένας γεωγραφικός τοµέας 
παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον το οποίο 
υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικούς από τοµείς που δραστηριοποιούνται 
σε άλλο οικονοµικό περιβάλλον. 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων  
 
Το εισόδηµα αποτελείται από την δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά 
την αφαίρεση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), επιστροφών και εκπτώσεων.  Τα 
έσοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής: 
 
(α) Πωλήσεις ακινήτων 
  

Πωλήσεις ετοίµων ακινήτων αναγνωρίζονται µε την παράδοση.  Πωλήσεις ακινήτων 
υπό κατασκευή αναγνωρίζονται µε την συµπλήρωση και παράδοση.  Αυτό γίνεται 
συνήθως όταν το Συγκρότηµα έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο 
πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων 
ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 
 
(β) Συµφωνίες κατασκευής έργων – βλέπε λογιστική αρχή για συµφωνίες κατασκευής 

έργων. 
 
(γ) Πιστωτικοί τόκοι 
 
 Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη 
 µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.   
 
(δ) Εισόδηµα από ενοίκια 
  

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

(ε) Πιστωτικά µερίσµατα   
 
Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του 
Συγκροτήµατος να εισπράξει. 

 
Κατασκευαστικές εργασίες 
 
Το κόστος για κατασκευαστικές εργασίες αναγνωρίζεται όταν πραγµατοποιηθεί.  ΄Οταν το 
αποτέλεσµα µιας εργασίας δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, το εισόδηµα από το έργο 
αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το πραγµατοποιηµένο συµβατικό κόστος 
πιθανολογείται ότι θα ανακτηθεί.  Όταν το αποτέλεσµα του έργου µπορεί να εκτιµηθεί 
αξιόπιστα και είναι πιθανό το συµβόλαιο να είναι κερδοφόρο, το εισόδηµα από το έργο 
αναγνωρίζεται στην περίοδο του συµβολαίου.  Όταν είναι πιθανό ότι το συνολικό κόστος 
κατασκευής του έργου θα υπερβεί το συνολικό εισόδηµα, η αναµενόµενη ζηµιά 
αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο.  
 
Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί τη µέθοδο του ποσοστού συµπλήρωσης για να καθορίσει το 
ποσό κέρδους που πρέπει να αναγνωρίσει τη συγκεκριµένη περίοδο.  Το ποσοστό 
συµπλήρωσης καθορίζεται µε βάση το πραγµατοποιηθέν συσσωρευµένο κόστος κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού σε συνάρτηση µε το αναµενόµενο αντίστοιχο ολικό κόστος για 
κάθε συµβόλαιο.   
 
Το πραγµατοποιηθέν κόστος κατά την διάρκεια του έτους που σχετίζεται µε µελλοντικές 
εργασίες εξαιρείται από το κόστος συµβολαίου για τον καθορισµό του ποσοστού 
συµπλήρωσης.  Παρουσιάζεται ως αποθέµατα, προπληρωµές και άλλα στοιχεία ενεργητικού 
ανάλογα της φύσης του.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Κατασκευαστικές εργασίες (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότηµα παρουσιάζει το µεικτό ποσό που οφείλεται από τους πελάτες για όλα τα 
τρέχοντα συµβόλαια, για τα οποία το πραγµατοποιηθέν κόστος πλέον το αναγνωρισµένο 
κέρδος (µείον αναγνωρισµένες ζηµιές) υπερβαίνουν τις τρέχουσες χρεώσεις, ως στοιχεία 
ενεργητικού.  Οι τρέχουσες χρεώσεις που δεν έχουν πληρωθεί ακόµη από τους πελάτες και 
κρατήσεις περιλαµβάνονται στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες.  
 
Το Συγκρότηµα παρουσιάζει το µεικτό ποσό που οφείλεται στους πελάτες για όλα τα 
τρέχοντα συµβόλαια για τα οποία οι τρεχούµενες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το 
πραγµατοποιηθέν κόστος πλέον το αναγνωρισµένο κέρδος (µείον αναγνωρισµένες ζηµιές), ως 
υποχρεώσεις.  
 
Ωφελήµατα υπαλλήλων 
 
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα 
λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου 
τηρούνται σε ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση επιτροπών.  Το σχέδιο χρηµατοδοτείται 
µε πληρωµές από τους υπαλλήλους και το Συγκρότηµα.  Οι συνεισφορές του 
Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο 
κόστος προσωπικού.  Το Συγκρότηµα δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού 
πληρωθούν οι συνεισφορές.  Προπληρωµένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακό στοιχείο στο βαθµό που είναι εφικτή η επιστροφή µετρητών ή µείωση των 
µελλοντικών πληρωµών.  
  
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου 
οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότηµα (“το 
νόµισµα λειτουργίας”).  Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε 
Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης του 
Συγκροτήµατος. 
 
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε ευρώ σύµφωνα µε την 
παράγραφο 57 του ∆ΛΠ21 “Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών 
Συναλλάγµατος” χρησιµοποιώντας ως τιµή συναλλάγµατος την ισοτιµία που 
εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού του τρέχοντα έτους (δηλαδή Κ£ = €1.7295 στις 31 ∆εκεµβρίου 2006) 
τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα συγκριτικά ποσά. 
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις 
τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο 
τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι 
σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή µη χρηµατικών 
στοιχείων όπως µετοχικοί τίτλοι που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, καταχωρούνται ως µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς δίκαιης αξίας.   
 
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µη χρηµατικά στοιχεία, όπως 
µετοχικοί τίτλοι που ταξινοµήθηκαν ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση, συµπεριλαµβάνονται στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας στα 
ίδια κεφάλαια 
 
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µη χρηµατικά στοιχεία, όπως 
µετοχικοί τίτλοι που ταξινοµήθηκαν ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση, συµπεριλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα 
ίδια κεφάλαια. 

 
(γ) Εταιρείες Συγκροτήµατος  
 

Τα αποτελέσµατα και η οικονοµική κατάσταση όλων των εταιρειών του 
Συγκροτήµατος (εκ των οποίων καµιά δεν έχει νόµισµα σε οικονοµία µε ψηλό 
πληθωρισµό) που έχουν νόµισµα λειτουργίας διαφορετικό από το νόµισµα 
παρουσίασης µεταφράζονται στο νόµισµα παρουσίασης ως εξής:  

 
i) τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε ισολογισµό 

µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

 
ii) τα έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση λογαριασµού µεταφράζονται στη 

µέση συναλλαγµατική ισοτιµία (εκτός εάν αυτή δεν είναι λογική προσέγγιση 
της συσσωρευµένης επίδρασης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά την 
ηµεροµηνία συναλλαγής, στην οποία περίπτωση έσοδα και έξοδα 
µεταφράζονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία 
συναλλαγής), 
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(γ) Εταιρείες Συγκροτήµατος (συνέχεια) 
 

iii) όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται 
ξεχωριστά στα ίδια κεφάλαια, 

 
Κατά την ενοποίηση οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη 
µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε ξένες εταιρείες και από δανεισµό και 
άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων που προσδιορίζονται σαν αντισταθµικά 
αυτών των επενδύσεων µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια σαν µέρος του 
κέρδους ή ζηµιάς που προκύπτει από την πώληση. 

 
Όταν µια επένδυση σε ξένη εταιρεία πωληθεί, συναλλαγµατικές διαφορές 
που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 

Υπεραξία και αναπροσαρµογές δίκαιης αξίας που προκύπτουν από την απόκτηση ξένης 
εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της ξένης 
εταιρείας και µεταφράζονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Φορολογία 

 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για τη τρέχουσα και τις 
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί 
ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές 
και νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
 
Γίνεται πλήρης  πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και της λογιστικής τους αξίας στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 
φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί 
µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν 
ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
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∆ιανοµή µερισµάτων  
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται  ως υποχρέωση  στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους 
µετόχους της Εταιρείας. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
 
Όλα τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό 
κόστος µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται 
άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
 
Η γη δεν αποσβένεται.  Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το 
κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της 
εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους.  
 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 
 
 % 
Κτίρια 3 
Μηχανήµατα 10 
Εργαλεία 33 1/3 
Οχήµατα  15 – 25 
Έπιπλα και εξοπλισµός 10 – 20 
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.   
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται 
αµέσως στο ανακτήσιµο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόµενο 
ανακτήσιµο ποσό. 
  
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το 
κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται 
στην αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο µόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη στην Εταιρεία σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο και το κόστος του µπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται  
µε τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων 
περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας 
µεταφέρονται στα κέρδη που κρατήθηκαν.  
 
Οι χρεωστικοί τόκοι επί δανείων για χρηµατοδότηση της κατασκευής ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
χρειάζεται να συµπληρωθεί και ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο για τη σκοπευόµενη 
χρήση του. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισµού διαγράφονται. 
 
Μισθώσεις  
 
Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας 
παραµένουν µε τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Πληρωµές που 
αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον 
εκµισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη 
σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν γη που κρατείται σε αναµονή κεφαλαιουχικής 
αύξησης ή που αποφέρει εισόδηµα από ενοίκια.  Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία 
καθοριζοµένη ετησίως από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους ή από εξωτερικούς εκτιµητές. 
Αλλαγές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
και περιλαµβάνονται στα “άλλα κέρδη – καθαρά”.   
 
Υπεραξία 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε τη 
δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που 
αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία από την εξαγορά 
θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνεται στο άϋλο ενεργητικό.  Η υπεραξία ελέγχεται για 
αποµείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες 
ζηµιές αποµείωσης.  Οι ζηµιές αποµείωσης δεν αντιστρέφονται.  Κέρδη και ζηµιές από την 
πώληση µιας οντότητας περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία 
σχετίζεται µε αυτή την πώληση.   
 
Η υπεραξία καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για σκοπούς 
ελέγχου για αποµείωση.  Ο καταµερισµός γίνεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών 
ροών οι οποίες θα επωφεληθούν από την εξαγορά για την οποία αναγνωρίστηκε η 
υπεραξία. 
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Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
ελέγχονται για αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν 
πως η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται 
για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού 
στοιχείου.  Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου µείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισµού 
της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα 
οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών).  
 
Επενδύσεις 
 
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η 
ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η 
επένδυση. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την 
αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού.  
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων 
 
 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

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

παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί 
σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαµβάνονται στα µη-κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις 
µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης 
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το 
κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται 
όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει 
µεταφερθεί και το Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη 
ιδιοκτησίας.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία.   
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγµατοποιηθέντα 
κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
Όταν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή 
υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία 
συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, το Συγκρότηµα 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Οι µέθοδοι 
αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά 
εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση 
εσωτερικών δεδοµένων του Συγκροτήµατος.    
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην 
περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της 
λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής αποµείωσης στην αξία.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του 
κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιών αποµείωσης του 
περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, 
µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.  Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της 
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα εµφανίζονται στη τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια 
από τις δύο είναι χαµηλότερη.  Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου 
σταθµικού κόστους. Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων 
περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα.  Η καθαρή ρευστοποιήσιµη 
αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, µείον έξοδα 
διάθεσης. 
 
Εµπορικά εισπρακτέα 
 
Τα εµπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και µετέπειτα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου, µείον πρόνοιας για αποµείωση της αξίας. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται 
όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει 
τα συνολικά ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της 
πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του 
εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών 
ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Το επιπρόσθετο κόστος που αφορά άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζεται στα 
ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, µετά τη φορολογία από τα έσοδα. Το επιπρόσθετο κόστος που 
αφορά άµεσα απόκτηση επιχείρησης περιλαµβάνεται στο κόστος της απόκτησης ως µέρος 
της τιµής αγοράς.  
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει 
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της 
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
∆ανεισµός 
 
Ο δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία µετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα σε αποσβεσµένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη 
διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει 
το δικαίωµα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο 
δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και 
καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 
(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο 
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο 
που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει.  Η πολιτική που 
εφαρµόζει το Συγκρότηµα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων εξηγείται πιο 
κάτω: 

 
(i) Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς.  Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω 
αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων.  Το 
Συγκρότηµα διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω επενδύσεων 
σε διάφορους τίτλους και διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 
(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

 (ii) Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και 
ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι εξαρτηµένα από 
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς εφόσον το Συγκρότηµα έχει σηµαντικά 
περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δανείζεται σε κυµαινόµενα 
επιτόκια.  Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε τον 
µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό του.  Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια 
εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές.   
Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά την δίκαιη αξία.  Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος 
παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα. 

 
(iii) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων 
µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το 
ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το 
Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Το 
Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις 
γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί 
σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.  Τα 
τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε 
υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που 
περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε 
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 

 
(iv) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δε 
συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί 
να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών.  Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε 
σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών, όπως η διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε 
ψηλή ρευστότητα. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 
(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
 (v) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν 
µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα 
λειτουργίας του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα υπόκειται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε Ευρώ και 
Ελβετικά Φράγκα. Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις 
διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα.  
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που χρεώθηκαν στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι ύψους £170.804 (2005: £130.787) και 
αφορούν χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Σηµ. 9). 

 
(β) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές, όπως τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήριο, βασίζεται 
στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η 
χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα είναι η τιµή προσφοράς.  Η 
κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι η 
τρέχουσα τιµή ζήτησης. 

 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε 
ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης 
αξιών.  Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους όπως µεθόδους 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών και κάνει παραδοχές µε βάση τις συνθήκες της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Η ονοµαστική αξία µείον υπολογιζόµενες πιστωτικές προσαρµογές για 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός 
έτους θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η δίκαιη αξία των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε 
την προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών 
χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιµο στο 
Συγκρότηµα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις  
 
Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται 
στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών 
σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις 
περιστάσεις. 
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
 
 Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως 

αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα.  Οι υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδες αναπροσαρµογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω. 

 
(i) Υπολογιζόµενη αποµείωση υπεραξίας 

  
 Κάθε χρόνο το Συγκρότηµα εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί 

αποµείωση σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σηµείωση 
2.  Το ανακτήσιµο ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει 
προσδιοριστεί µε βάση υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι 
υπολογισµοί απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων όπως παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 15. 

   
Αν το αναθεωρηµένο υπολογιζόµενο µικτό επιτόκιο την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 ήταν 10% χαµηλότερο από τους υπολογισµούς της ∆ιεύθυνσης την  
31 ∆εκεµβρίου 2006, το Συγκρότηµα δεν θα χρειαζόταν να µειώσει τη 
λογιστική αξία της υπεραξίας.   

 
Αν το πραγµατικό µικτό κέρδος ήταν ψηλότερο από τον υπολογισµό της 
∆ιεύθυνσης, το Συγκρότηµα δεν θα µπορούσε να αναστρέψει οποιαδήποτε 
ζηµιά αποµείωσης που προέκυψε από την υπεραξία. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια) 
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια) 
 
 (ii) ∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
  Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται 

σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  
Το Συγκρότηµα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων 
αποτίµησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην 
κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  Το Συγκρότηµα 
έχει χρησιµοποιήσει τη µέθοδο προεξοφληµένων ταµειακών ροών για 
διάφορα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά σε συνδυασµό µε την αγοραία 
αξία των ενεργητικών στοιχείων. Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιµοποιήθηκε στην προεξόφληση ταµειακών ροών είχε διαφορά 10% 
από τους υπολογισµούς της ∆ιεύθυνσης, η λογιστική αξία των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση θα 
ήταν £0,02 ψηλότερη ή £0,02 χαµηλότερη.  

 
(β) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών του 

Συγκροτήµατος 
 

(i) Αποµείωση αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 

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

5 Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Κύρια ανάλυση – τοµείς δραστηριότητας  
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 οι βασικοί τοµείς δραστηριότητας του Συγκροτήµατος είναι: 
 

(1) Ανάπτυξη γης, και 
(2) Επενδύσεις σε µετοχές 

 
Στο παρόν στάδιο οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο, ενώ µερικά 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις βρίσκονται στην Ελλάδα. 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
Κύρια ανάλυση – τοµείς δραστηριότητας (σύνέχεια) 
 
Σε σχέση µε τον πιο κάτω πίνακα, στον οποίο παρουσιάζεται ανάλυση των τοµέων 
δραστηριότητας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
(1)  ∆εν υπάρχουν πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές µεταξύ των διαφόρων τοµέων 

δραστηριότητας.   
  
(2)  Το περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα περιλαµβάνουν κυρίως ακίνητα, εγκαταστάσεις 

και εξοπλισµό, αποθέµατα, εµπορικά και άλλα εισπρακτέα και µετρητά.   
 
(3) Οι υποχρεώσεις ανά τοµέα περιλαµβάνουν υποχρεώσεις από εργασίες.   
 
(4)  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν προσθήκες στα ακίνητα,  
 εγκαταστάσεις και εξοπλισµό (Σηµ. 13). 
 
Τα αποτέλεσµα κατά τοµέα για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006 είναι ως εξής: 

 
 Ανάπτυξη  

γης 
 

Επενδύσεις 
 

Συγκρότηµα  
 £ £ £ 
    
Κύκλος εργασιών / ανά τοµέα  37.455.602 - 37.455.602 
 ========== ========== ========== 

    
Κέρδος εργασιών/αποτέλεσµα τοµέα 11.537.432 951.106 12.488.538 
    
Χρηµατοδοτικά έξοδα –  καθαρά (1.350.134) - (1.350.134) 
   __________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία   11.138.404 
Φορολογία    (1.537.492) 
   __________ 
Κέρδος για το έτος   9.600.912 
   ========== 

 
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι ως εξής: 
 

 Ανάπτυξη 
 γης 

Επενδύσεις Συγκρότηµα  

 £ £ £ 
    
Κύκλος εργασιών / ανά τοµέα  31.603.540 - 31.603.540 
 ========== ========== ========== 

    
Κέρδος εργασιών/αποτέλεσµα τοµέα 8.701.165 101.149 8.802.314 
    
Χρηµατοδοτικά έξοδα –  καθαρά (910.175) - (910.175) 
   __________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία - - 7.892.139 
Φορολογία    (805.211) 
   __________ 
Κέρδος για το έτος   7.086.928 
   ========== 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
Κύρια ανάλυση – τοµείς δραστηριότητας (συνέχεια) 
 
Άλλα έξοδα κατά τοµέα που περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
έχουν ως εξής: 
 

 2006 2005 
 Ανάπτυξη 

 γης 
 

Επενδύσεις Συγκρότηµα
Ανάπτυξη 

 γης 
 

Επενδύσεις Συγκρότηµα
 £ £ £ £ £ £
     
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού  

 
43.104 

 
- 

 
43.104

 
49.310 

 
- 

 
49.310

Αποµείωση υπεραξίας 667.193 - 667.193 - - -
     

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή είναι ως εξής:  
 

 Ανάπτυξη 
γης Επενδύσεις

 
Συγκρότηµα 

 £ £ £
  
Περιουσιακά στοιχεία  129.113.049 7.283.079 136.396.128
  
Υποχρεώσεις  60.569.685 - 60.569.685
  
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Σηµ. 13) 28.356 - 28.356
  

 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή είναι ως εξής:  
 

 Ανάπτυξη 
γης 

Επενδύσεις Συγκρότηµα

 £ £ £
  
Περιουσιακά στοιχεία   106.531.888 6.322.315 112.854.203
  
Υποχρεώσεις  43.872.473 - 43.872.473
  
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Σηµ. 13) 7.340 - 7.340
  

 
∆ευτερεύουσα ανάλυση – γεωγραφικοί τοµείς 
 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος διεξάγεται πλήρως στην Κύπρο. Κατά την  
31 ∆εκεµβρίου 2006 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήµατος 
βρισκόταν στην Κύπρο, εκτός από αποθέµατα γης και ακινήτων υπό κατασκευή αξίας 
£6.340.199 (2005: £4.864.299), άλλων περιουσιακών στοιχείων £1.680.559 (2005: 
£627.885) και υποχρεώσεων £3.747.931 (2005: £1.148.850) που βρίσκονταν στην 
Ελλάδα.   
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6 Άλλα κέρδη – καθαρά 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων: 

  

  Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 19)  939.518 96.576 
  __________ __________ 
Καθαρή ζηµιά από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση (Σηµ. 16) 

 
- 

 
(1.724) 

  __________ __________ 
Επενδύσεις σε ακίνητα:    
  Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 14)  3.300.000 4.535.681 
  __________ __________ 
Πιστωτικοί τόκοι:    
  Τραπεζικά υπόλοιπα  214.137 210.681 
  __________ __________ 
  214.137 210.681 
  __________ __________ 
Πιστωτικά µερίσµατα  11.588 6.297 
  __________ __________ 
  4.465.243 4.847.511 
  ========== ========== 

 
7 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 

 
Τα πιο κάτω κονδύλια έχουν περιληφθεί στο προσδιορισµό του κέρδους εργασιών: 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 13)  43.104 49.310 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων:   
Αποµείωση υπεραξίας (περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής 
  λειτουργίας) (Σηµ. 15) 

 
667.193 

 
- 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 12.005 12.005 
Αµοιβή ελεγκτών  42.000 40.000 
Αµοιβή ελεγκτών – διαφορά προηγούµενου έτους  665 10.875 
Κόστος αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο  
  (περιλαµβάνεται στο κόστος πωληθέντων αγαθών) 

 
20.803.381 

 
21.949.241 

Εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσεις για επισφαλή χρέη - 22.200 
Χρεώσεις διαχείρισης (περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής  
  λειτουργίας) (Σηµ. 29 (2) (α)) 

 
1.134.873 

 
459.548 

Χρεώσεις προώθησης πωλήσεων (περιλαµβάνεται στα έξοδα  
  πωλήσεων και προώθησης) 

 
1.236.903 

 
1.005.062 

Κόστος προσωπικού (Σηµ. 8) 659.068 799.827 
∆απάνες διαφήµισης και προώθησης 95.508 60.903 
∆ιοικητικές υπηρεσίες (Σηµ. 29 (2) (β)) 4.920.150 3.242.872 
Λοιπά έξοδα 452.248 592.092 
 __________ __________ 
Συνολικό κόστος πωληθέντων αγαθών, πωλήσεων και προώθησης, 
διοικητικής λειτουργίας και άλλων λειτουργικών εξόδων 

 
30.067.098 

 
28.243.935 

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

 



Πανδώρα Επενδύσεις ∆ηµόσια Λίµιτεδ  
 

   (36) 
 

 
8 Κόστος προσωπικού 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Μισθοί 597.505 698.745 
Εργοδοτικές εισφορές 40.071 77.777 
Εισφορές στο Ταµείο Προνοίας 21.492 23.305 
 _________ _________ 
 659.068 799.827 
 ========= ========= 

 
Το Συγκρότηµα έχει ένα σχέδιο καθορισµένων εισφορών που χρηµατοδοτείται 
ξεχωριστά και ετοιµάζει τις δικές του οικονοµικές καταστάσεις από το οποίο οι 
υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων κατά την αφυπηρέτηση ή 
πρόωρο τερµατισµό των υπηρεσιών τους. 
 
Οι εισφορές για τους εργατοϋπαλλήλους και τους επιστάτες γίνονται προς το Κεντρικό 
Ταµείο Προνοίας της κατασκευαστικής βιοµηχανίας. 
 
9 Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά 
 
 2006 

£ 
2005 

£ 
   
Χρεωστικοί τόκοι:   
Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα (1.050.092) (757.900) 
Καθυστερηµένη φορολογία  (77.732) (19.324) 
Πιστωτές γης (201.308) (166.285) 
Άλλοι τόκοι (191.806) (66.453) 
Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 29 (δ)) - (31.000) 

 __________ __________ 
 (1.520.938) (1.040.962) 
 __________ __________ 
Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 170.804 130.787 
 __________ __________ 
 (1.350.134) (910.175) 
 ========== ========== 

 
10 Φορολογία 
 
 2006 2005 
 £ £ 
Τρέχουσα φορολογία:   
  Εταιρικός φόρος 990.133 416.176 
  Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών  335.230 (3.874) 
  Αµυντική εισφορά 1.136 1.582 
  Αµυντική εισφορά προηγούµενων ετών   20.580 302 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 24) 190.413 391.025 
 _________ _________ 
 1.537.492 805.211 
 ========= ========= 
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10 Φορολογία (συνέχεια) 
 
Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό  
ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 

 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Κέρδος πριν τη φορολογία 11.138.404 7.892.139 
 ========== ========== 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής  
  φορολογίας ύψους 10% 

 
1.113.840 

 
789.214 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς  
  σκοπούς 

 
360.549 

 
15.496 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν  
  υπόκεινται σε φορολογία 

 
(371.929) 

 
(27.842) 

Επιπρόσθετος φόρος 78.086 26.801 
Επίδραση φορολογικών ζηµιών   - 
Επίδραση διαφορών από προηγούµενο έτος στα εφαρµόσιµα  
 ποσοστά φορολογίας 

 
- 

 
1.766 

Φορολογία προηγούµενου έτους  335.230 (2.109) 
Ειδική εισφορά για την άµυνα 1.136 1.885 
Ειδική εισφορά για την άµυνα – προηγούµενα έτη 20.580 - 
 _________ _________ 
Χρέωση φορολογίας  1.537.492 805.211 
 ========= ========= 

 
Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού 
φόρου για την Εταιρεία και τις εξαρτηµένες της εταιρείες στην Κύπρο είναι 10%.  Για 
τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν των £1.000.000 υπόκειντο σε επιπρόσθετο εταιρικό 
φόρο µε ποσοστό 5%.  Η εξαρτηµένη εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα 
υπόκειται σε εταιρικό φόρο µε ποσοστό 29% (2005: 32%) επί των φορολογητέων 
κερδών. 
 
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από 
εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή 
περίπου15%. Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται 
σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 
 
Οι φορολογικές ζηµιές ορισµένων θυγατρικών εταιρειών συµψηφίζονται µε τα 
φορολογικά κέρδη της Εταιρείας. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, κάποιες εξαρτηµένες εταιρείες είχαν ζηµιές για σκοπούς 
εταιρικού φόρου ύψους £1.150.993 (2005: £675.353). Οι ζηµιές αυτές µπορούν να 
µεταφερθούν για συµψηφισµό έναντι των φορολογητέων κερδών των ετών που 
ακολουθούν το έτος µέσα στο οποίο προέκυψε η ζηµιά. Για τις ζηµιές αυτές 
αναγνωρίστηκε σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις επιπρόσθετη αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση ύψους £63.360 (2005: £34.473). Η Εταιρεία δεν έχει 
οποιεσδήποτε φορολογικές ζηµιές.  
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11 Κέρδος ανά µετοχή 
 
 2006 2005 
   
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας – (£) 9.534.586 6.883.309 
 =========== =========== 
Μεσοσταθµικός αριθµός συνήθων µετοχών που ήταν εκδοµένες 
κατά τη διάρκεια  του έτους 

 
424 435 205 

 
424 435 205 

 =========== =========== 
- Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 2,2 1,6 
 =========== =========== 
- Πλήρως κατανεµηµένο 2,2 1,6 
 =========== =========== 

 
12 Μέρισµα ανά µετοχή 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 οι θυγατρικές εταιρείες 
Avax Investments Limited, Linmar Touristic Projects Limited, Harbour shore Estates 
Limited και Westpark Limited, πλήρωσαν µερίσµατα συνολικού ύψους £1.085.300 από τα 
κέρδη του 2004, από τα οποία £250.047 αναλογούν στο συµφέρον µειοψηφίας.  Τα 
αντίστοιχα µερίσµατα που πληρώθηκαν το 2005 από τα κέρδη του 2003 ανέρχονταν στις 
£1.206.812. από τα οποία £398.245 αναλογούσαν στο συµφέρον µειοψηφίας. 
 
Στις 29 ∆εκεµβρίου 2006, εγκρίθηκε µέρισµα ύψους £0.06 ανά µετοχή για τα έτη που 
έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και 2004 συνολικού ύψους £2.546.611, το οποίο 
πληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2007. 
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13 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
  

Γη και 
κτίρια 

£ 

 
Μηχανήµατα 
και εργαλεία 

£ 

Οχήµατα και 
άλλος 

εξοπλισµός 
£ 

 
 

Σύνολο 
£ 

Την 1 Ιανουαρίου 2005     
Κόστος  185.593 368.680 195.231 749.504 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (22.200) (254.131) (114.230) (390.561) 
 ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία  163.393 114.549 81.001 358.943 
 ________ ________ ________ _________ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
του έτους 

 
163.393 

 
114.549 

 
81.001 

 
358.943 

Προσθήκες - 2.393 4.947 7.340 
Χρέωση απόσβεσης (Σηµ. 7) (4.440) (30.104) (14.766) (49.310) 
 ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
του έτους 

 
158.953 

 
86.838 

 
71.182 

 
316.973 

 ________ ________ ________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005     
Κόστος  185.593 371.073 200.178 756.844 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (26.640) (284.235) (128.996) (439.871) 
 ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία  158.953 86.838 71.182 316.973 
 ======== ======== ======== ========= 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
του έτους 

 
158.953 

 
86.838 

 
71.182 

 
316.973 

Προσθήκες - 2.152 26.204 28.356 
Χρέωση απόσβεσης (Σηµ. 7) (4.440) (24.992) (13.672) (43.104) 
 ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
του έτους 

 
154.513 

 
63.998 

 
83.714 

 
302.225 

 ________ ________ ________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006     
Κόστος  185.593 373.225 226.382 785.200 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (31.080) (309.227) (142.668) (482.975) 
 ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία  154.513 63.998 83.714 302.225 
 ======== ======== ======== ========= 
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14 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Στην αρχή του έτους 37.094.673 32.558.992 
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 6) 3.300.000 4.535.681 
Προσθήκες (1) 1.586.609 - 
 __________ __________ 
Στο τέλος του έτους 41.981.282 37.094.673 
 ========== ========== 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιµούνται κάθε χρόνο στις 31 ∆εκεµβρίου σε δίκαιη 
αξία η οποία είναι η αξία στην ελεύθερη αγορά όπως εκτιµείται από ανεξάρτητους 
εγκεκριµένους επαγγελµατίες εκτιµητές ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   
 
Στις επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνεται γη µε δίκαιη αξία £5.000.000 που κατέχει το 
Συγκρότηµα δυνάµει συµφωνίας µακροχρόνιας µίσθωσης που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 
2066. 
 
(1) Ποσό £909.880 αφορά δαπάνες που σε προηγούµενα έτη παρουσιάζονταν στην κατηγορία των 

προπληρωµών. 
 
15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
   

Υπεραξία 
£ 

 
Σύνολο 

£ 
Την 1 Ιανουαρίου 2005    
Κόστος   3.280.179 3.280.179 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση  (969.589) (969.589) 
  _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία   2.310.590 2.310.590 
  _________ _________ 
    
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή και στο 
τέλος του έτους 

  
2.310.590 

 
2.310.590 

  _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  2.310.590 2.310.590 
  _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005    
Κόστος   3.280.179 3.280.179 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση  (969.589) (969.589) 
  _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία   2.310.590 2.310.590 
  ========= ========= 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  2.310.590 2.310.590 
Χρέωση αποµείωσης (Σηµ. 7)  (667.193) (667.193) 
  _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  1.643.397 1.643.397 
  ========= ========= 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006    
Κόστος   3.280.179 3.280.179 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση  (1.636.782) (1.636.782) 
  _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία   1.643.397 1.643.397 
  ========= ========= 
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15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας  
 
Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Η υπεραξία που 
περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος αντιπροσωπεύει την 
υπεραξία που πληρώθηκε για την απόκτηση εξαρτηµένων εταιρειών, οι οποίες αποτελούν 
µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται βάση υπολογισµών 
της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούν προβλέψεις ροής µετρητών 
βασισµένες σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που καλύπτουν περίοδο πέντε χρόνων 
και έχουν εγκριθεί από τη διεύθυνση.  Οι ροές µετρητών πέραν των πέντε χρόνων 
προεκτείνονται µε τη χρήση του πιο κάτω υπολογιζόµενου ρυθµού ανάπτυξης.  Ο ρυθµός 
ανάπτυξης δεν ξεπερνά το µακροπρόθεσµο µέσο ρυθµό ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία 
λειτουργεί η µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Οι κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης είναι οι 
εξής: 
 
• Μικτό περιθώριο κέρδους – 30% 
• Ρυθµός ανάπτυξης – 5% 
• Προεξοφλητικό επιτόκιο – 10% 
 
Η διεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισµένο µικτό περιθώριο κέρδους βάση προηγούµενων 
επιδόσεων και των προσδοκιών για την ανάπτυξη της αγοράς.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιµοποιήθηκε δεν περιλαµβάνει την επίδραση της φορολογίας και αντικατοπτρίζει 
συγκεκριµένους κινδύνους που σχετίζονται µε τη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
16 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Στην αρχή του έτους  5.892.912 5.894.636 
Αποµείωση στη δίκαιη αξία που µεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 6) 

  
- 

 
(1.724) 

  __________ __________ 
Στο τέλος του έτους  5.892.912 5.892.912 
  ========== ========== 
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16 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 (συνέχεια) 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αποτελούνται από 
µετοχές στην συγγενική εταιρεία Leptos Calypso Hotels Public Limited (συνδεδεµένη 
εταιρεία της ιθύνουσας). 
 
Η δίκαιη αξία αυτών των επενδύσεων στο τέλος του χρόνου έχει καθοριστεί σύµφωνα µε 
τη µέθοδο προεξόφλησης ταµειακών ροών των ενεργητικών στοιχείων σε συνδυασµό µε 
την αγοραία αξία των ενεργητικών στοιχείων, στα 32 σεντ ανά µετοχή (2005: 32 σεντ 
ανά µετοχή) και όχι µε βάση τη χρηµατιστηριακή τιµή 12 σεντ ανά µετοχή (2005:  
7,8 σεντ ανά µετοχή).  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι η µέθοδος που 
χρησιµοποιήθηκε αποδίδει δικαιότερα τη δίκαιη αξία της επένδυσης αυτής.  Η αξία των 
επενδύσεων µε βάση τη χρηµατιστηριακή τιµή ήταν £2.136.180 (2005: £1.436.397). 
 
17 Αποθέµατα 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Γη προς πώληση και ανάπτυξη  41.256.943 35.106.404 
Εµπορικά και οικιστικά κτίρια 4.944.986 2.913.277 
Ηµιτελείς εργασίες 13.707.928 17.909.093 
 __________ __________ 
 59.909.857 55.928.774 
 ========== ========== 

 
Τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους. ∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε αποθέµατα  
για τα οποία χρειαζόταν να γίνει µείωση σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 
 
Γη µε λογιστική αξία £4.964.084 (2005:£4.501.224) δεν έχει εγγραφεί ακόµη στο όνοµα 
εταιρειών του Συγκροτήµατος διότι το ανάλογο χρέος από την αγορά δεν έχει εξοφληθεί 
(Σηµ. 25). 
 
Ποσό £1.506.425 (2005:£1.081.451) από τα αποθέµατα αφορά γη που κατέχει το 
Συγκρότηµα δυνάµει συµφωνίας µακροχρόνιας µίσθωσης που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 
2066. 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα πάνω σε αποθέµατα για 
£61.020.294 (2005: £30.108.000) (Σηµ. 23). 
 
Μέρος της γης προς πώληση και ανάπτυξη είναι υποθηκευµένο για το ποσό των £860.000 
(2005: £580.000) προς όφελος της τελικής ιθύνουσας εταιρείας (Σηµ. 27 και 29). 
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18 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Εµπορικά εισπρακτέα  9.770.231 6.917.757 
Εµπορικά εισπρακτέα από κατασκευές έργων 526.337 249.672 
Μείον: πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (145.833) (145.833) 
 __________ _________ 
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά 10.150.735 7.021.596 
Άλλα εισπρακτέα 356.264 423.415 
Προκαταβολές προώθησης πωλήσεων  909.447 1.446.361 
Προκαταβολές ανάπτυξης εργασιών - 904.279 
 __________ _________ 
 11.416.446 9.795.651 
 ========== ========= 

 
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους 
είναι περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε ποσά που οφείλονται από πελάτες 
είναι περιορισµένοι λόγω του µεγάλου αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος. Η 
ιστορική εµπειρία του Συγκροτήµατος στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός 
των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των 
παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος 
πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζηµιές από είσπραξη στα εισπρακτέα από 
πελάτες του Συγκροτήµατος. 
 
Οι εµπορικοί χρεώστες  φέρουν τόκο από 7% µέχρι και 9% ετησίως από την 
ηµεροµηνία που το ποσό γίνεται πληρωτέο σύµφωνα µε τις συµφωνίες πώλησης.   
 
19 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται σε δίκαιη 

αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  429.403 304.569 
Προσθήκες  21.245 33.139 
Πωλήσεις  - (4.881) 
Kέρδος δίκαιης αξίας (Σηµ. 6)  939.518 96.576 
  _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  1.390.166 429.403 
  ========= ========= 
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19 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται σε δίκαιη 

αξία µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια) 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Εισηγµένοι τίτλοι:    
Μετοχικοί τίτλοι - Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  1.390.166 429.403 
  _________ ________ 
  1.390.166 429.403 
  ========= ======== 

 
Η λογιστική αξία των πιο πάνω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
κατηγοριοποιείται ως εξής: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Προς εµπορία  1.390.166 429.403 
  ========= ======== 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία επειδή 
αναµένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στις ροές µετρητών από εργασίες ως µέρος των 
αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταµειακών ροών. 
 
Οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, περιλαµβάνονται στα “άλλα 
κέρδη – καθαρά” στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 6). 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων 
αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική 
στρατηγική του Συγκροτήµατος.  Πληροφορίες µε βάση τη δίκαιη αξία σχετικά µε αυτά 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά 
διοικητικά στελέχη του Συγκροτήµατος.  Η επενδυτική στρατηγική του Συγκροτήµατος 
είναι να επενδύει ρευστά διαθέσιµα σε µετοχικούς τίτλους ως µέρος της µακροχρόνιας 
στρατηγικής ανάπτυξης κεφαλαίων του Συγκροτήµατος. 
 
20 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  13.859.843 1.085.227 
  ========== ========== 
 
Το πραγµατικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 2,5% 
(2005: 2,5%) και αυτές οι καταθέσεις έχουν µέσο όρο λήξης τις 20 µέρες. 
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20 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (συνέχεια) 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνουν: 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  13.859.843 1.085.227 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 23)  (977.151) (1.331.402) 
  __________ __________ 
  12.882.692 (246.175) 
  ========== ========== 

 
21 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
 
  

Αριθµός µετοχών 
Μετοχικό 
 κεφάλαιο 

£ 

Αποθεµατικό 
 υπέρ το άρτιο 

£ 

 
Ολικό 

£ 
Την 1 Ιανουαρίου 2006/ 
31 ∆εκεµβρίου 2006 

 
424 435 205 

 
42.443.520 12.378.019 

 
54.821.539 

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

 
Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 900 000 000 µετοχές  
(2005: 900 000 000 µετοχές) µε ονοµαστική αξία 10 σεντ ανά µετοχή.  Όλες οι εκδοµένες 
µετοχές έχουν πληρωθεί εξολοκλήρου. 
 
22 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 
 
  Γη Σύνολο 
  £ £ 
   
Την 1 Ιανουαρίου 2005 1.250.152 1.250.152 
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας  5.533 5.533 
 __________ ___________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005/1 Ιανουαρίου 2006 1.255.685 1.255.685 
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας  10.113 10.113 
 __________ ___________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.265.798 1.265.798 
 ========== =========== 
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23 ∆ανεισµός 
 

2006 2005 
 £ £ 
Βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 20) 977.151 1.331.402 
Τραπεζικός δανεισµός  3.387.945 2.614.868 
 __________ __________ 
 4.365.096 3.946.270 
 __________ __________ 
Μη βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικός δανεισµός  20.671.893 10.388.025 
 __________ __________ 
Σύνολο δανεισµού 25.036.989 14.334.295 
 ========== ========== 
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού   
Από 1 µέχρι 2 έτη 4.137.492 3.328.971 
Από 2 µέχρι 5 έτη 14.653.378 7.059.054 
Μετά από 5 έτη   1.881.023          - 
 __________ __________ 
 20.671.893 10.388.025 
 ========== ========== 

 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες δόσεις µέχρι το  
2011.  Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 
(α) Με υποθήκη των αποθεµάτων γης του Συγκροτήµατος ύψους £61.020.294  

(2005: £30.108.000) (Σηµ. 17). 
(β) Με εκχώρηση ασφάλισης πυρός στα υποθηκευµένα αποθέµατα ύψους £2.010.000  
 (2005: £2.010.000). 
(γ) Με γενική εκχώρηση εισπρακτέων ποσών έναντι συγκεκριµένων  

συµβολαίων κατασκευής έργων. 
(δ) Με υποθήκη των αποθεµάτων της γης συγγενικής Εταιρείας ύψους £500.000  

(Σηµ. 29 (2) (ζ)). 
 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν ως  
εξής: 
 
 2006 

% 
2005 

% 
   
Τραπεζικός δανεισµός (Λίρες Κύπρου) 6,00 6,50 
Τραπεζικός δανεισµός (Ευρώ) 4,55 4,25 
Τραπεζικός δανεισµός (Ελβετικά Φράγκα)  2,80 2,50 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Λίρες Κύπρου) 7,00 7,00 

 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι 
διευθετηµένα σε κυµαινόµενα επιτόκια.  Για δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα 
επιτόκια καθορίζονται µηνιαίως εκθέτοντας το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά τις ταµειακές ροές. 
 
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών παρατραβηγµάτων και τραπεζικών 
δανείων είναι περίπου η ίδια µε τη δίκαιη αξία. 
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23 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
H λογιστική αξία του δανεισµού του Συγκροτήµατος αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
   
Κυπριακή Λίρα – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 3.116.087 2.444.836 
Ευρώ  11.545.057 9.799.457 
Ελβετικά Φράγκα  10.375.845 2.090.002 
  __________ __________
  25.036.989 14.334.295 
  ========== ==========

 
24 Aναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την 
ίδια φορολογική αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής: 
 

  

Επανεκτίµηση 
γης 

£ 

Χρονικές
διαφορές

£

Κέρδη 
δίκαιης  

αξίας στις 
επενδύσεις σε 

ακίνητα 
£ 

 
 
 

Φορολογικές 
ζηµιές 

£ 
Σύνολο

£
    
Την 1 Ιανουαρίου 2005 837.611 269.809 2.482.299 (35.022) 3.554.697
Χρέωση/(πίστωση):  
 Κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) 

 
 

(6.460) (21.610)

 
 

453.568 

 
 

(34.473) 391.025
 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας  (10.850) - - - (10.850)
 ________ _________ _________ ________ __________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005/ 
1 Ιανουαρίου 2006 

 
820.301 248.199

 
2.935.867 

 
(69.495) 3.934.872

Χρέωση/(πίστωση):  
 Κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) 

 
 

(7.745) (68.482)

 
 

330.000 

 
 

(63.360) 190.413
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας  (10.113) - - - (10.113)
  ________ _________ _________ ________ __________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 802.443 179.717 3.265.867 (132.855) 4.115.172
 ======== ========= ========= ======== ==========
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24 Aναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 
Οι χρονικές διαφορές αντιπροσωπεύουν αναβληµένη φορολογία σε διαφορές που προκύπτουν  
από επενδύσεις σε ακίνητα και την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού  
των εταιρειών  που εξαγοράζονται από το Συγκρότηµα. 
 
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 
 2006 2005 
 £ £ 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα ανακτηθούν µετά από 
δώδεκα µήνες 

 
4.115.172 

 
3.934.872 

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

 
25 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 2006 2005 
 £ £ 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές   
Ποσά πληρωτέα εντός ενός έτους:     
Εµπορικοί πιστωτές  6.025.923 3.919.294 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 4.507.091 1.347.461 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (2) (ε)) 4.989.326 1.116.245 
 __________ __________ 

  15.522.340 6.383.000 
 __________ __________ 
Ποσά πληρωτέα πέραν του ενός έτους:    
Εµπορικοί πιστωτές 7.653.061 4.302.294 
Ποσό πληρωτέο εντός 12 µηνών (6.053.445) (3.919.294) 
 __________ __________ 

 1.599.616 383.000 
 __________ __________ 
Σύνολο εµπορικών και άλλων πιστωτών 17.121.956 6.766.000 
 ========== =========== 
Προπληρωµές που εισπράκτηκαν   
   
Ποσό πληρωτέο εντός 12 µηνών 9.274.565 14.270.159 
Ποσό πληρωτέο πέραν του ενός έτους 3.122.399 3.565.173 
 __________ __________ 

 12.396.964 17.835.332 
 ========== =========== 

 
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους 
είναι περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Στους πιστωτές εµπορίου περιλαµβάνονται πιστωτές για αγορά γης ύψους £5.401.348 
(2005: £3.646.500) οι οποίοι φέρουν µέσο ετήσιο τόκο 6,25%.  Ο τίτλος ιδιοκτησίας της 
γης που αγοράστηκε δε µεταφέρεται στο όνοµα των εταιρειών του Συγκροτήµατος εκτός 
αν το ανάλογο χρέος εξοφληθεί. 
 
Οι προκαταβολές αφορούν ποσά που εισπράχθηκαν για ακίνητα, το εισόδηµα από την 
πώληση των οποίων µέχρι το τέλος του έτους δεν είχε ακόµη αναγνωριστεί.  Οι 
προκαταβολές από πωλήσεις ακινήτων δεν φέρουν οποιοδήποτε τόκο.   
 
Το εισόδηµα για τις µη βραχυπρόθεσµες προκαταβολές που εισπράχτηκαν αναµένεται να 
αναγνωριστεί µεταξύ 1 και 2 ετών. 
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25 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (συνέχεια) 
 
Τα ποσά οφειλόµενα πέραν του ενός έτους σχετίζονται µε πιστωτές για αγορά γης και 
είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως: 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Μεταξύ 1 και 2 ετών 986.616 126.000 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 613.000 227.000 
Πέραν των 5 ετών - 30.000 
 __________ __________ 
 1.599.616 383.000 
 ========== ========== 

 
26 Συµβόλαια κατασκευής έργων 
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

    
Ηµιτελείς εργασίες για συµβόλαια κατασκευής έργων:    
Στην αρχή του έτους  - - 
Κόστος που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2.077.785 2.263.869 
Κόστος που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους (2.077.785) (2.263.869) 
  _________ _________ 
Στο τέλος του έτους   - - 
  ========= ========= 

 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Κόστος που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους  2.077.785 2.263.869 
Ζηµιά που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους  (216.106) (134.133) 
  __________ __________
Εισόδηµα συµβολαίων για το έτος  1.861.679 2.129.736 
  __________ __________
     
Κόστος συµβολαίων που πραγµατοποιήθηκε και    
κέρδος που αναγνωρίστηκε µέχρι 31 ∆εκεµβρίου     857.924 1.976.820 
  ========= =========
Προκαταβολές εργασιών που εισπράχθηκαν για κατασκευαστικά 
συµβόλαια  

  
396.884 

 
41.653 

  ========= =========
 
Ποσά οφειλόµενα από πελάτες για συµβόλαια κατασκευής έργων φαίνονται στην  
Σηµείωση 18. 
 
27 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Μέρος της γης για ανάπτυξη είναι υποθηκευµένο προς όφελος της τελικής ιθύνουσας 
εταιρείας Armonia Estates Limited.  Η αξία της υποθήκης είναι £860.000  
(2005: £580.000) (Σηµ. 17). 
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28 ∆εσµεύσεις 
 
∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις – όπου το Συγκρότηµα είναι ο µισθωτής  
 
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη 
ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής:   
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

    
Mέχρι 1 έτος   12.005 12.005 
Από 1 µέχρι 5 έτη  46.100 46.100 
Μετά από 5 έτη  633.875 645.400 
  ________ ________ 
  691.980 703.505 
  ======== ======== 

 
Οι πληρωµές για µισθώσεις αφορούν γη που κατέχει το Συγκρότηµα µε µακροχρόνια  
µίσθωση που λήγει το 2066 (Σηµ. 17). 
 
∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις – όπου το Συγκρότηµα είναι ο εκµισθωτής 
 
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών ενοικίων που είναι εισπρακτέα σύµφωνα µε τις  
µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής: 
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

    
Mέχρι 1 έτος   10.018 10.235 
Από 1 µέχρι 5 έτη  40.072 40.940 
Μετά από 5 έτη  600.312 609.462 
  _________ _________ 
  650.402 660.637 
  ========= ========= 
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29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Armonia Estates Limited, εγγεγραµµένη στην Κύπρο, η οποία 
κατέχει το 63,43% των µετοχών της Εταιρείας. Η Armonia Estates Limited, που 
δραστηριοποιείται στον τοµέα της ανάπτυξης γης, ανήκει εξολοκλήρου στον κ. Μιχαήλ  Γ 
Λεπτό, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας. 
 
(1) Το Συγκρότηµα έχει συνάψει την πιο κάτω συµφωνία µε την Armonia Estates 

Limited: 
 

Το Νοέµβριο του 1999 το Συγκρότηµα σύναψε συµφωνία διαχείρισης µε την Armonia 
Estates Limited για περίοδο πέντε ετών, η οποία ανανεώθηκε µε τους ίδιους όρους 
µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2010.  Με βάση τη συµφωνία αυτή η Armonia Estates 
Limited θα παρέχει προς το Συγκρότηµα υπηρεσίες ανάπτυξης, και συντονισµού των 
εργασιών και δραστηριοτήτων.  Για τις υπηρεσίες αυτές το Συγκρότηµα επιβαρύνεται 
µε ποσό ίσο προς 10% επί των λειτουργικών του κερδών και µε ποσό ίσο προς 3% επί 
των πωλήσεων κάθε έτους.  Οι δαπάνες που επιλαµβάνεται η Armonia Estates Limited 
για λογαριασµό του Συγκροτήµατος, σε σχέση µε τα αναπτυξιακά του έργα, 
µεταφέρονται στο Συγκρότηµα σαν επανεκδικούµενα έξοδα (reimbursable 
expenditure). 

 
(2) Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 

 
(α) Αγορές υπηρεσιών 
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

Armonia Estates Limited:    
Εκχώρηση γης  - 36.000 
Παραχώρηση προσωπικού  127.292 122.571 
Χρεώσεις προώθησης πωλήσεων-3% χρέωση επί των  
 πωλήσεων (συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα πωλήσεων και  
 προώθησης) (1) 

 
 

931.225 

 
 

686.278 
Χρεώσεις διαχείρισης – 10% χρέωση επί λειτουργικών  κερδών 
(συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας)  
(Σηµ. 7) 

 
 

1.134.873 

 
 

459.548 
  __________ __________ 
  2.193.390 1.304.397 
  ========== ========== 

 
Οι πιο πάνω αγορές έγιναν σε τιµή κόστους εκτός από την εκχώρηση γης και τις 
χρεώσεις προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης που έγιναν µε εµπορικούς όρους  
και προϋποθέσεις. 
 
(1) Οι χρεώσεις προώθησης πωλήσεων, µεταφέρονται σαν έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων όταν αναγνωρίζονται οι πωλήσεις µε τις οποίες σχετίζονται. 
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29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(β) Επανεκδικούµενα έξοδα 
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

    
∆απάνες (επανεκδικούµενα έξοδα) που επιλήφθηκε η  
Αrmonia Estates Limited για λογαριασµό του Συγκροτήµατος 
(Σηµ. 29 (1)): 

  

  Κατασκευαστικά έργα  12.038.900 17.183.523 
  ∆ιοικητικές λειτουργίες  4.920.150 3.242.872 
  __________ __________ 
  16.959.050 20.426.395 
  ========== ========== 

 
(γ) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

    
Πωλήσεις υπηρεσιών (κατασκευαστικά έργα):    
  Armonia Estates Limited  762.697 1.858.992 
  ========= ========= 

 
Οι πωλήσεις στο συγγενικό µέρος έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους και 
προϋποθέσεις. 

 
(δ) Τόκοι σε υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες 
 

 
 

2006 
£ 

2005 
£ 

   
Τόκοι πληρωτέοι (Σηµ. 9): 
  Armonia Estates Limited 

 
- 

 
31.000 

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

 
(ε) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους:  
 

 
 

2006 
£ 

2005 
£ 

   
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 25):   
  Armonia Estates Limited 4.910.740 1.116.245 
  Vesta Holidays Limited 19.610 - 
  Vesta Tourist Management Limited 8.722 - 
  Leda Travel Limited 19.146 - 
  Leptos Calypso Hotels Public Limited 31.108 - 
 _________ _________ 
 4.989.326 1.116.245 
 ========= ========= 

 
Οι εταιρείες Vesta Holidays Limited, Vesta Tourist Management Limited, Leda 
Travel Limited και Leptos Calypso Hotels Public Limited θεωρούνται συγγενικές 
διότι ελέγχονται από τον κύριο Μιχαήλ Γ. Λεπτό.  Τα υπόλοιπα µε τις συγγενικές 
εταιρείες φέρουν ετήσιο τόκο 6%. 
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29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(στ) Εγγυήσεις για δάνεια που παραχωρήθηκαν στην ιθύνουσα εταιρεία 
 
 Το Συγκρότηµα εγγυήθηκε µέρος δανείου που παραχωρήθηκε στην Armonia 

Estates Limited µε υποθήκη ύψους £860.000 (2005: £580.000) (Σηµ. 17) πάνω στα 
αποθέµατα γης του Συγκροτήµατος.  Το υπόλοιπο του δανείου είναι £147.655.  

 
(ζ) Εγγυήσεις για δάνεια από συγγενικές εταιρείες 
 

Η ιθύνουσα εταιρεία Armonia Estates Limited, εγγυήθηκε δάνειο που 
παραχωρήθηκε στο Συγκρότηµα µε υποθήκη ύψους £500.000 πάνω σε ακίνητη 
περιουσία της Εταιρείας. 

 
(η) Αµοιβή βασικών διοικητικών στελεχών  
 

Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής: 
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

    
∆ικαιώµατα  4.500 4.500 
  ======= ======= 

 
 Η συνολική αµοιβή των βασικών διοικητικών στελεχών ήταν ως εξής: 
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

    
Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα  127.292 122.571 
  ======== ======== 
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30 Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι λεπτοµέρειες των εξαρτηµένων εταιρειών, οι οποίες είναι όλες εγγεγραµµένες στην Κύπρο 
εκτός από την Grecian Sun and Sea Development S.A. που είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, 
είναι ως εξής: 
 
 
Όνοµα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

% 

 
 
Κύρια δραστηριότητα 

   
Paphos Plantations (SMK) Limited 100 Ιδιοκτησία γης  
Westpark Limited 100 Ιδιοκτησία και ανάπτυξη ακινήτων 
Άβαξ Επενδύσεις Λίµιτεδ 100 Ιδιοκτησία και ανάπτυξη ακινήτων και 

επενδύσεις σε κινητές αξίες 
Grecian Sun and Sea Development S.A. 100 Ιδιοκτησία και ανάπτυξη ακινήτων 
Harbour Shore Estates Limited (1) 51 Ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων 
Linmar (Paphos) Developments Limited (1) 51 Ιδιοκτησία και ανάπτυξη ακινήτων 
A Chapides (Estates) Limited 51 Ιδιοκτησία και ανάπτυξη ακινήτων 
  
Εξαρτηµένες της Άβαξ Επενδύσεις Λίµιτεδ  
Ανδρέας Χαπίδης & Υιοί Εργοληπτική   
  Εταιρεία Λίµιτεδ  51 Κατασκευαστικές εργασίες 
Linmar Touristic Projects Limited (1) 51 Ιδιοκτησία και ανάπτυξη ακινήτων 
   
Εξαρτηµένες της Paphos Plantations (SMK) Limited   
Neapolis Αcademic Enterprises Limited 100 Αδρανής 

 

 (1) Το υπόλοιπο ποσοστού συµµετοχής των εταιρειών Harbour Shore Estates Limited, Linmar (Paphos)  
Development Limited και Linmar Touristic Projects Limited, κατέχεται από την Armonia Estates Limited ή από 
εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν.   

 

31 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να έχουν σχέση 
µε την κατανόηση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
Έκθεση Aνεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 6 µέχρι 8. 


