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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
 
∆ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ROYAL HIGHGATE PUBLIC 
COMPANY LIMITED θα πραγµατοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη λεωφόρο 
∆ηµοσθένη Σεβέρη 6, 5ος όροφος, 1080 Λευκωσία στις 24 Απριλίου 2009. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων οικονοµικών 

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

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

Συνέλευση. 
 
 
 
 
                                                                                Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
                                                                                                  Χριστίνα Σαρρή 
                                                                                                     Γραµµατέας 
 
 
 
Λευκωσία, 9 Μαρτίου 2009 
 
 
Σηµείωση: 
 
Κάθε µέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασµό του και εκ µέρους 
του.  ∆εν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι µέλος της Εταιρείας.  Το 
πληρεξούσιο έγγραφο διορισµού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραµµένο Γραφείο 
της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισµένη για συνέλευση ώρα. 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Ανδρέας Παπούλιας (Πρόεδρος) 
  
 Γιαννάκης Παυλίδης 
  
 Φώτης Ψυντρίδης  
  
 Μιχάλης Χατζηθωµάς 
  
 Ιωάννης Παντολέων 
  
 Μάρκος ∆ράκος 
  
 Νικόλαος Σκάγιαννης 
  
Αναπληρωτής Σύµβουλος  Ιωσήφ Αβρααµίδης 
του Μιχάλη Χατζηθωµά  
  
  
Γραµµατέας Χριστίνα Σαρρή 
  
  
Βοηθός Γραµµατέας Γιαννάκης Παυλίδης 
  
  
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG 
  
  
Νοµικοί Σύµβουλοι Πολάκης Σαρρής & Σία 
  
  
Τράπεζες Τράπεζα Κύπρου 
  
 Universal Bank 
  
 Ελληνική Τράπεζα 
  
Κεντρικά Γραφεία ∆ηµοσθένη Σεβέρη 6,  
 5ος όροφος, Γραφείο C51 
 1080, Λευκωσία 
  
Εγγεγραµµένο Γραφείο Λεωφόρος Βύρωνος 36 
 Nicosia Tower Center 
 8ος όροφος, ∆ιαµ./Γραφείο 801 
 1506, Λευκωσία 
  
 
 



    3 
ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της Royal Highgate Public Company Limited για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 

(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 9 µέχρι 47: 
(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και 

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

οικονοµικής κατάστασης και των ζηµιών της Royal Highgate Public Company Limited και 
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο και 

(β) η έκθεση συµβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 
επιχείρησης καθώς και της θέσης της Royal Highgate Public Company Limited και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Εκτελεστικοί 
 
…………………………….. 
Φώτης Ψυντρίδης 
 
Μη εκτελεστικοί  
 
.............................................. 
Ανδρέας Παπούλιας (Πρόεδρος) 
 
…………………………….. 
Γιαννάκης Παυλίδης 
 
.............................................. 
Μιχάλης Χατζηθωµάς 
 
.............................................. 
Ιωάννης Παντολέων 
 
.............................................. 
Μάρκος ∆ράκος 
 
…………………………….. 
Νικόλαος Σκάγιαννης 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
……………………………... 
Φώτης Ψυντρίδης – Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
Λευκωσία, 9 Μαρτίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Royal Highgate Public Company Limited (η “Εταιρεία”) υποβάλλει 
στα µέλη την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η Royal Highgate Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο την 1η 
Νοεµβρίου 1993, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.  Στις 17 Ιουλίου 2001 οι τίτλοι της 
Εταιρείας εισήχθηκαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Στις 20 Ιουλίου 
2001 η Εταιρεία διατύπωσε Πρόταση για εξαγορά της Highgate Leisure Holdings Ltd η οποία 
έγινε αποδεκτή στις 25 Αυγούστου 2001.  Στις 4 Σεπτεµβρίου 2001, η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε 
Royal Highgate Ltd και στις 19 Απριλίου 2005 µετά από αίτηση έχει εγκριθεί η αλλαγή ονόµατος 
από τον Έφορο Εταιρειών σε Royal Highgate Public Company Limited.  Η Εταιρεία κατέχει 
άµεσα ή έµµεσα, τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες. 
  
 Ποσοστό   
 συµµετοχής Ηµεροµηνία Χώρα 
Όνοµα εταιρείας ιθύνουσας εταιρείας εγγραφής ίδρυσης 
 
Royal Sports Betting Ltd 100% 29.05.1998 Kύπρος 
Royal Sports Betting (Larnaca) Ltd 100% 26.03.1996 Κύπρος 
Royal Sports Betting (Famagusta) Ltd 100% 13.06.2000 Κύπρος 
Royal Sports Betting (Nicosia) Ltd 100% 01.09.1999 Κύπρος 
Royal Sports Betting (Paralimni) Ltd 100% 13.06.2000 Κύπρος 
Royal Bookmakers Ltd 100% 15.09.1998 Κύπρος 
Royal Bookmakers (Larnaca) Ltd 100% 27.08.1997 Κύπρος 
Royal Bookmakers (Famagusta) Ltd 100% 14.06.2000 Κύπρος 
Royal Bookmakers (Nicosia) Ltd 100% 01.09.1999 Κύπρος 
Royal Bookmakers (Paralimni) Ltd 100% 14.06.2000 Κύπρος 
 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών (το “Συγκρότηµα”) 
κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή εργασιών 
συλλογικών στοιχηµάτων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008, το Συγκρότηµα παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 
191% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος.  Οι κυριότεροι λόγοι της επίδοσης είναι η εφαρµογή 
της νέας νοµοθεσίας περί συλλογικών στοιχηµάτων στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όπως επίσης και 
η αποδοτικότερη λειτουργία αποδοχής συλλογικών στοιχηµάτων, η οποία αύξησε την 
αποδοτικότητα του δικτύου πωλήσεων του Συγκροτήµατος, τον βαθµό ικανοποίησης των πελατών 
και βελτίωσε την ασφάλεια των συναλλαγών. 
 
Λόγω της ραγδαίας αύξησης του κύκλου εργασιών, η διανοµή κερδών και τα έξοδα διαχείρισης 
και πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 252% και 46% αντίστοιχα, αυξάνοντας την ζηµία έτους του 
Συγκροτήµατος κατά 541% σε σύγκριση και πάλι µε το προηγούµενο έτος. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στη σελίδα 9.  Οι ζηµίες της Εταιρείας για το έτος πριν 
την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχονται σε €770.232 (2007: ζηµίες €64.972).  Οι ζηµίες µετά 
την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχονται σε €797.293 (2007: ζηµίες €124.355). Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο προτείνει όπως οι ζηµίες του έτους 2008 µεταφερθούν στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την πληρωµή µερίσµατος για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαµβάνει για 
αντιµετώπισή τους, αναφέρονται στη σηµείωση 29 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΛΕΛΙΞΗ  
 
Εντός του 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι µε την εδραίωση της νέας νοµοθεσίας θα 
υπάρξει ανάκαµψη του κλάδου µε την επακόλουθη αύξηση των κερδών της Εταιρείας. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί 
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόµου του 2007, Νόµος 33(I)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει 
γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε 
€1=£0,585274. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια) 
 
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε 
η µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη 
στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,10 σε €0,17. 
 
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε 
€56.100.000 και €5.610.000 αντίστοιχα. 
 
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €28.385 έχει 
πιστωθεί στο αποθεµατικό “∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ”. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν λειτουργούσε υποκαταστήµατα.  Οι λειτουργίες της 
Εταιρείας διεξάγονται παγκυπρίως µέσω αντιπροσώπων οι οποίοι κατά τη διάρκεια του έτους 
ανέρχονταν στους εξήντα πέντε. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη 
σελίδα 2.  ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, ή 
στην αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μάρκος ∆ράκος και Μιχάλης Χατζηθωµά 
αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού. 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κατέληξε σ’αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος και έκρινε ότι η εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης δε θα επέφερε 
οποιαδήποτε οφέλη προς τους µετόχους της Εταιρείας. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG, εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 

                                                                                                              Χριστίνα Σαρρή 
                                                                                                                 Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 9 Μαρτίου 2009 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
ROYAL HIGHATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

Έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών  καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Royal Highgate Public Company Limited (η 
“Εταιρεία”) και των θυγατρικών της (το “Συγκρότηµα”) και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας στις σελίδες 9 µέχρι 47, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις 
αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων και τις καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών 
και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου 
της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού 
ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 
από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις 
περιστάσεις. 
 
Ευθύνη ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον 
έλεγχό µας.  Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το 
Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί έτσι ώστε να 
µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια 
έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν 
αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και των µελών της 
Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για την έκθεση αυτή, ή για τις γνώµες που έχουµε 
σχηµατίσει.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.   
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για ποσά και 
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την 
κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των 
οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις 
κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη 
δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες 
που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των 
λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.   
 
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια 
βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια) 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
ROYAL HIGHATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
 

Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2008, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
 

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

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

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

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 
σελίδες 4 µέχρι 6 συνάδουν µε τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

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

Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
 
Λευκωσία, 9 Μαρτίου 2009 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
   
Κύκλος εργασιών 4 24.830.897 8.527.310 
∆ιανοµή κερδών  (20.835.069) (5.919.501) 
Φόρος επί του καθαρού στοιχήµατος       (399.677)      (36.822) 
    
Μεικτό κέρδος  3.596.151 2.570.987 
Άλλα εισοδήµατα 5 25.276 81.859 
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίου  -- 200.633 
Έξοδα διαχείρισης και πωλήσεων  (4.366.170) (2.983.090) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα       (193.489)     (97.636) 
    
Ζηµία από εργασίες πριν τα έξοδα χρηµατοδότησης        (938.232)   (227.247) 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης  225.082 207.247 
Έξοδα χρηµατοδότησης          (57.082)     (44.972) 
    
Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης  6       168.000     162.275 
    
Ζηµία πριν τη φορολογία 7 (770.232)   (64.972) 
Φορολογία 8       (27.061)     (59.383) 
    
Ζηµία έτους 20     (797.293)   (124.355) 
    
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµία    
  ανά µετοχή (σεντ) 9          (2,42)        (0,38) 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
   
Ζηµία έτους 20    (797.293)   (124.355) 
    
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων     (797.293)   (124.355) 
    
 
Όλα τα έσοδα ή έξοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται µέσω της Ενοποιηµένης Κατάστασης 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων.  ∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα έσοδα ή έξοδα για τα έτη που 
αναφέρονται πιο πάνω. 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
Επαγγελµατικές υπηρεσίες 10 41.494 19.157 
Ενοίκια εισπρακτέα  11 29.714 29.714 
Επιµερισµός µισθών στις εξαρτηµένες εταιρείες 12 188.178 233.868 
Μέρισµα εισπρακτέο        97.961    227.034 
    
Μεικτό κέρδος  357.347 509.773 
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίου  -- 200.633 
Άλλα εισοδήµατα 5 1.247 -- 
Έξοδα διοίκησης   (264.686)  (300.615) 
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 17 (2.594.902)              -- 
    
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά έσοδα    
  χρηµατοδότησης  (2.500.994)    409.791 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης  572.840 498.009 
Έξοδα χρηµατοδότησης       (24.955)    (16.510) 
    
Καθαρά έσοδα  χρηµατοδότησης 6     547.885    481.499 
    
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φoρoλoγία 7 (1.953.109) 891.290 
Φορολογία  8     (23.317)    (56.401) 
    
(Ζηµία)/κέρδος έτους 20 (1.976.426)    834.889 
    
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµία)/κέρδος    
  ανά µετοχή (σεντ) 9          (5,99)           2,53 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
    
(Ζηµία)/κέρδος έτους 20 (1.976.426)   834.889 
    
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων  (1.976.426)   834.889 

 
Όλα τα έσοδα ή έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται µέσω της Κατάστασης Λογαριασµού 
Αποτελεσµάτων.  ∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα έσοδα ή έξοδα για τα έτη που αναφέρονται πιο 
πάνω. 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 13 1.341.470 1.801.362 
Άϋλο ενεργητικό  14 875 73.073 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 15    2.562.902   2.562.902 
    
     3.905.247   4.437.337 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 16 308.229 582.379 
Επιστρεπτέα φορολογία 23 1.708 4.497 
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 15 -- 2.562.902 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο     2.407.372   2.353.168 
    
     2.717.309   5.502.946 
    
Σύνολο ενεργητικού     6.622.556   9.940.283 
    
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 5.610.000 5.638.385 
Αποθεµατικά 20     (996.034)     (175.919) 
    
    4.613.966   5.462.466 
ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ποσό οφειλόµενο σε συγγενικές εταιρείες 21     320.000      326.189 
    
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 132.894 175.483 
Οφειλόµενη φορολογία 23 401.147 351.681 
Ποσό οφειλόµενο σε συγγενικές εταιρείες 21 1.093.687 1.033.647 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 24 60.862 23.785 
Έντοκος δανεισµός 25               --   2.567.032 
    
   1.688.590   4.151.628 

    
Σύνολο υποχρεώσεων   2.008.590   4.477.817 
    

Σύνολο κεφαλαίου, αποθεµατικών και υποχρεώσεων   6.622.556   9.940.283 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 9 
Μαρτίου 2009. 
 
………………………..) 
                                      ) 
                                      ) Σύµβουλοι 
                                      ) 
………………………..) 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

  2008 2007 
 Σηµ. € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Οχήµατα 13 1.805 3.125 
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 18 1.107.430 1.107.430 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 15  2.562.902  2.562.902 

   3.672.137  3.673.457 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 16 6.014 26.729 
Ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες 17 3.478.860 5.893.934 
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 15 -- 2.562.902 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο    2.332.310  1.867.102 

    5.817.184 10.350.667 

Σύνολο ενεργητικού    9.489.321 14.024.124 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 5.610.000 5.638.385 
Αποθεµατικά 20     991.708  2.990.956 

   6.601.708  8.629.341 
ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ποσό οφειλόµενο σε συγγενικές εταιρείες 21     320.000    326.189 
  
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 53.596 77.677 
Οφειλόµενη φορολογία 23 397.318 346.110 
Ποσό οφειλόµενο σε εξαρτηµένες εταιρείες 26 1.023.012 1.044.128 
Ποσό οφειλόµενο σε συγγενικές εταιρείες 21   1.093.687   1.033.647 
Έντοκος δανεισµός 25               --  2.567.032 

    2.567.613   5.068.594 

Σύνολο υποχρεώσεων    2.887.613   5.394.783 

Σύνολο κεφαλαίου, αποθεµατικών και υποχρεώσεων    9.489.321 14.024.124 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo στις 9 Μαρτίου 2009. 
 
.......................................) 
                                       ) 
   )Σύµβουλοι 
   ) 
.......................................) 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος τωv οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ταµειακή ροή (για)/από εργασίες    
Ζηµία πριν τη φορολογία  (770.232) (64.972)
Αναπροσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 13 479.782 508.169
Χρεόλυση άϋλου ενεργητικού  14 72.604 73.200
Τόκους και έξοδα πληρωτέα  57.082 44.972
Τόκους εισπρακτέους  (225.082) (207.247)
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίου                  --     (200.633)
   
Ροή µετρητών (για)/από εργασίες πριν τις αλλαγές    
  στο κεφάλαιο κίνησης  (385.846) 153.489
Μείωση/(αύξηση) στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες  274.150 (14.005)
(Μείωση)/αύξηση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές  (42.589) 37.939
Αύξηση ποσού οφειλόµενου σε συγγενικές εταιρείες          53.851       231.953
   
Ροή µετρητών (για)/από εργασίες  (100.434) 409.376
Τόκοι και έξοδα που πληρώθηκαν  (57.082) (44.972)
Φορολογία που πληρώθηκε       (26.013)       (59.608)
   
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες     (183.529)        304.796
   
Ταµειακή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές    
  δραστηριότητες   
Τόκοι που εισπράχθηκαν  225.082 207.247
Είσπραξη από πώληση γης και κτιρίου  -- 768.871
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων  2.562.902 732.712
Πληρωµές για αγορά εξοπλισµού  (19.890) (84.484)
Πληρωµές για άϋλο ενεργητικό   (406) (1.680)
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων                 -- (2.562.902)
   
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές   
  δραστηριότητες    2.767.688     (940.236)
   
Ταµειακή ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές   
  δραστηριότητες   
(Αποπληρωµή)/εξασφάλιση έντοκου τραπεζικού δανεισµού  (2.567.032)    2.567.032
   
Καθαρή αύξηση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  17.127 1.931.592
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 27    2.329.383      397.791
   
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους  27    2.346.510   2.329.383
   
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
  2008 2007 
 Σηµ. € € 
Ταµειακή ροή (για)/από εργασίες     
(Ζηµία)/κέρδος έτoυς πριν τη φoρoλoγία   (1.953.109) 891.290 
Αvαπρoσαρµoγές για:    
Αποσβέσεις  1.320 1.808 
Τόκους εισπρακτέους    (572.840)     (498.009)
Τόκους και έξοδα πληρωτέα  24.955 16.510 
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίου                --     (200.633)
    
Ροή µετρητών (για)/από εργασίες πριν τις αλλαγές    
  στο κεφάλαιο κίνησης  (2.499.674) 210.966 
Μείωση/(αύξηση) ποσού οφειλόµενου από εξαρτηµένες εταιρείες  2.415.074       (272.179)
Μείωση στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες   20.715 4.482 
(Μείωση)/αύξηση ποσού οφειλόµενου σε εξαρτηµένες εταιρείες      (21.116) 142.161 
(Μείωση)/αύξηση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές      (24.081) 28.646 
Αύξηση ποσού οφειλόµενου σε συγγενικές εταιρείες        53.851      231.953 
    
Ροή µετρητών (για)/από εργασίες   (55.231) 346.029 
Πληρωµή φορολογίας      (23.316)        (56.401) 
Τόκοι και έξοδα που πληρώθηκαν      (24.955)       (16.510) 
    
Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες    (103.502)       273.118 
    
Ταµειακή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές    
  δραστηριότητες    
Είσπραξη από πώληση γης και κτιρίου  -- 768.871 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  572.840 498.009 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων  2.562.902 341.720 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων                --   (2.562.902) 
    
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες   3.135.742     (954.302)
    
Ταµειακή ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές     
  δραστηριότητες    
(Αποπληρωµή)/ εξασφάλιση έντοκου τραπεζικού δανεισµού  (2.567.032)   2.567.032 
    
Καθαρή αύξηση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  465.208 1.885.848 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 27   1.867.102       (18.746)
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 27   2.332.310   1.867.102 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 H Royal Highgate Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο την 1η 

Νοεµβρίου 1993 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. 
 
 Στις 17 Ιουλίου 2001 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν προς διαπραγµάτευση στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Στις 20 Ιουλίου 2001, η Εταιρεία υπέβαλε Πρόταση για 
εξαγορά της Highgate Leisure Holdings Ltd η οποία έγινε αποδεκτή στις 25 Αυγούστου 2001.  
Στις 4 Σεπτεµβρίου 2001, η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Royal Highgate Ltd και στις 19 
Απριλίου 2005 µετά από αίτηση έχει εγκριθεί η αλλαγή ονόµατος από τον Έφορο Εταιρειών 
σε Royal Highgate Public Company Limited.  Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας 
βρίσκεται στη Λεωφόρο Βύρωνος 36, Nicosia Tower Center, 1506, 8ος όροφος, 
∆ιαµ./Γραφείο 801, Λευκωσία. 

 
 Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών (το 

“Συγκρότηµα”) κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 συνέχισε να είναι η 
διεξαγωγή εργασιών συλλογικών στοιχηµάτων. 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 
(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. 
 

(β) Βάση επιµέτρησης 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός των επενδύσεων που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους. 
 

(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης 
 
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία 
σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
την 1 Ιανουαρίου 2008.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Όλα τα ∆ΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 
και είναι σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτός από το Ε∆∆ΠΧΠ12: “∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης“ 
και ορισµένες προϋποθέσεις του ∆ΛΠ39: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Επιµέτρηση“ αναφορικά µε λογιστική αντιστάθµιση χαρτοφυλακίων. 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (συνέχεια) 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) 
 
• Ε∆∆ΠΧΠ 16: “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008). 
• Ε∆∆ΠΧΠ 17: “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” 

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

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1: “Παρουσίαση 
Οικονοµικών Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

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

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

 
 (ii) Συναλλαγές που απαλείφονται κατά την ενοποίηση 
 
 Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος, περιλαµβανοµένων 

των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών, απαλείφονται εξ’oλοκλήρου κατά την ενοποίηση. 
 
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 

 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να 
κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι 
εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  
Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η 
εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο 
της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα 
όσο και µελλοντικές περιόδους. 
 
Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιµες κρίσεις 
στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική επίδραση στα ποσά 
που αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 

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

 
• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης των 
οφειλόµενων ποσών από τις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες 
βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η 
οικονοµική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το 
ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό 
της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η 
αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για 
υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 

 
(ζ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

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

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν από τις εταιρείες του Συγκροτήµατος 
εφαρµόστηκαν µε συνέπεια και συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές του προηγούµενου έτους. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
(α) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
(i) Ιδιόκτητα στοιχεία ενεργητικού 
 
Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µείον 
συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Τα έξοδα χρηµατοδότησης των κεφαλαιουχικών δαπανών δεν 
κεφαλαιοποιούνται. 
 
(ii) Αποσβέσεις 
 
Οι συντελεστές των αποσβέσεων που χρησιµοποιήθηκαν βασίζονται στην ωφέλιµη ζωή των 
εν λόγω στοιχείων ως πιο κάτω: 

 Έτη 
  
∆ιαµόρφωση κτιρίων 10 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 10 
Έπιπλα και εξοπλισµός 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 & 10 
Οχήµατα 5 

 
Σε περίπτωση εκποίησης ή διαγραφής στοιχείων πάγιου ενεργητικού, η διαφορά του 
τιµήµατος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους. 
 
(iii) Έξοδα συντήρησης και επισκευών ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

 
 Τα έξοδα συντήρησης και επισκευών ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

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

 
(β) Επενδύσεις 
 
Η Εταιρεία κατέταξε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά της στοιχεία στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
 
(i) Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 
 
Οι επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν µε 
σκοπό την άµεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών ή 
περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη 
κερδοφορία.  Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό. 
 
Η αξία των επενδύσεων σε “Καταθέσεις προθεσµίας” καθορίζεται ως το ποσό των 
καταθέσεων πλέον τους τόκους που αναλογούν για το έτος. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

(β) Επενδύσεις (συνέχεια) 
 

(ii) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
Επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κατέχονται για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να 
διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµείωσης επιτοκίων, 
ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών, κατατάσσονται ως διαθέσιµες για 
πώληση.  Οι επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση κατατάσσονται ως µη κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 
 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από 
την αναπροσαρµογή στη δίκαιη τους αξία µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν υποστούν µόνιµη 
µείωση στην αξία τους. 
 
Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται κατά την ηµεροµηνία κτήσης 
τους.  Η τιµή κτήσης περιλαµβάνει και τα έξοδα συναλλαγής. 
 

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

 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στους λογαριασµούς µεταφέρεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Οι επενδύσεις σε αξιόγραφα εταιρειών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη δίκαιη τους αξία η οποία καθορίζεται βάση της 
παρούσας αξίας των αναµενόµενων ταµειακών ροών από την χρήση της επένδυσης. 
 
(iii) Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζονται στον ισολογισµό της Εταιρείας σε 
τιµή κτήσης µείον οποιαδήποτε µείωση που κρίνεται ότι είναι µη προσωρινής φύσης. 
 
Σε περίπτωση µείωσης της αξίας των επενδύσεων που παρουσιάζεται στον ισολογισµό, η 
διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων και της λογιστικής αξίας µεταφέρεται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 

(γ) Άϋλο ενεργητικό  
 
 Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 38 «Άϋλο ενεργητικό» τα λογισµικά 

προγράµµατα τα οποία δεν θεωρούνται ως λειτουργικά κατατάσσονται ως άϋλο ενεργητικό. 
 

Το άϋλο ενεργητικό διαγράφεται µε τη µέθοδο της σταθερής αποµείωσης σε περίοδο τριών 
και έξι ετών, η οποία θεωρείται η αναµενόµενη περίοδος οφέλους. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
(δ) Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 
 
Οι εµπορικοί και άλλοι χρεώστες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα 
επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  
Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιµώµενα µη ανακτήσιµα ποσά αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι το 
περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί.  Η αναγνωριζόµενη πρόβλεψη επιµετράται ως η 
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο που 
ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 
 
(ε) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 
και από τραπεζικά παρατραβήγµατα κατά το τέλος του οικονοµικού έτους.  Για σκοπούς της 
κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών παρουσιάζονται µετά την 
αφαίρεση των τραπεζικών παρατραβηγµάτων. 
 
(στ) Προβλέψεις 
 
Πρόβλεψη για υποχρεώσεις αναγνωρίζεται στον ισολογισµό όταν το Συγκρότηµα έχει νοµική 
ή τεκµαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσµα ενός περασµένου γεγονότος και είναι πιθανό ότι θα 
χρειαστεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την εξόφληση της υποχρέωσης. 
 
(ζ) Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
Οι εµπορικοί και άλλοι πιστωτές αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και 
µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρησιµοποίηση της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
(η) Μείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού 
 
Οι αξίες των στοιχείων ενεργητικού στα βιβλία της Εταιρείας, εκτός των στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού (βλέπε λογιστική αρχή α), αναθεωρούνται κατά την ηµεροµηνία του κάθε 
ισολογισµού για να καθοριστεί κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη µείωσης της αξίας 
αυτής. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, η ανακτήσιµη αξία του στοιχείου ενεργητικού 
υπολογίζεται.  Μείωση στην αξία των στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν η αξία που 
είναι καταχωρηµένη στα βιβλία υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του εν λόγω στοιχείου.  Οι 
µειώσεις στις αξίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Ζηµία λόγω µείωσης της αξίας µακροπρόθεσµης επένδυσης αντιστρέφεται εάν η µετέπειτα 
αύξηση στην ανακτήσιµη αξία µπορεί αντικειµενικά να συνδεθεί µε συγκεκριµένο γεγονός 
που προέκυψε µετά από την αναγνώριση της µείωσης. 
 
Ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού αντιστρέφεται µόνο στο βαθµό που 
η αξία του στοιχείου ενεργητικού που είναι καταχωρηµένη στα βιβλία δεν υπερβαίνει την αξία 
όπως αυτή θα καθορίζετο, µετά από την αφαίρεση αποσβέσεων, εάν δεν αναγνωριζόταν 
µείωση στην αξία του εν λόγω στοιχείου. 
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(θ) Εισοδήµατα 
 
(i) Εισπράξεις από συλλογικά στοιχήµατα (κύκλος εργασιών) 
 
Τα εισοδήµατα αντιπροσωπεύουν τις εισπράξεις από τα συλλογικά στοιχήµατα που 
στοιχηµατίζονται µέσω την διαφόρων αντιπροσώπων της Εταιρείας.  Τα συλλογικά 
στοιχήµατα αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη έχουν µεταφερθεί στους 
παίκτες στοιχηµάτων.  Αυτό γίνεται συνήθως όταν οι αντιπρόσωποι αποδεχτούν τα κουπόνια 
των παικτών και η αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα 
εξασφαλισµένη. 
 
(ii) ∆ιανοµή κερδών 
 
Αντιπροσωπεύουν τα ποσά που κερδήθηκαν από τους πελάτες. 
 
(ι) Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται αποκλειστικά στην Κύπρο και 
περιορίζονται στη διεξαγωγή εργασιών συλλογικών στοιχηµάτων.  Ως εκ τούτου δεν δίνεται 
ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα αλλά και ούτε ανάλυση κατά δραστηριότητα. 
 
(ια) Ωφελήµατα προσωπικού 
 
Η Εταιρεία δεν λειτουργεί ταµείο προνοίας ή οποιαδήποτε άλλα ταµεία συνταξιοδότησης για 
τους υπαλλήλους της.  Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό 
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Οι συνεισφορές της 
Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος 
προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να 
πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για 
να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων. 
 
(ιβ) Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης 
 
Τα καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους και έξοδα πληρωτέα πάνω σε 
τραπεζικά παρατραβήγµατα και έντοκο δανεισµό, τόκους φορολογιών, τόκους εισπρακτέους 
από καταθέσεις στις τράπεζες, τόκους εισπρακτέους από οµόλογα και αξιόγραφα.  Ο τόκος 
αναγνωρίζεται όπως προκύπτει. 
 
(ιγ) Ενοίκια πληρωτέα 
 
Τα ενοίκια πληρωτέα αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα για ενοικίαση ακινήτων και 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση τις πρόνοιες των 
συµβολαίων ενοικίασης. 
 
(ιδ) Έντοκος δανεισµός 
 
Ο έντοκος δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά στα καθαρά ποσά που εισπράχτηκαν.  Το ολικό 
κόστος χρηµατοδότησης αντιπροσωπεύει τον τόκο πάνω στο οφειλόµενο ποσό του δανείου 
και χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όπως προκύπτει. 
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(ιε) Φορολογία 
 

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

 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της ισχύουσας νοµοθεσίας, οι εταιρείες του Συγκροτήµατος 
υπόκεινται σε εταιρικό φόρο προς 10%. Επίσης, οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε 
έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 3% σε εισοδήµατα από ενοίκια και προς 10% σε 
εισοδήµατα που προκύπτουν από τόκους εισπρακτέους. 

 
Σε περίπτωση ζηµίας οι εταιρείες έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να συµψηφίσουν τη 
ζηµία αυτή µε τα κέρδη των επόµενων ετών χωρίς περιορισµό.  Οι ζηµίες δεν µεταφέρονται για 
σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άµυνα. 

 
Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµο, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος 
στη ∆ηµοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέµει 70% των κερδών της, µετά τη µείωση τους από 
τον εταιρικό φόρο, υπό µορφή µερισµάτων κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδεται έκτακτη 
εισφορά για την άµυνα προς 15%. 
 
Το ποσό των λογιζόµενων µερισµάτων µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα 
διανέµεται στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται.  
 
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγµατικό µέρισµα µετά την παρέλευση των δύο ετών, 
οποιοδήποτε ποσό λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνει το πραγµατικό µέρισµα επί του 
οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Η πιο πάνω λογιζόµενη διανοµή δεν εφαρµόζεται 
αναφορικά µε κέρδη που αναλογούν στους µετόχους που δεν είναι κάτοικοι στην Κύπρο. 
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε τροποποίηση του άρθρου 8 (τροποποιητικός νόµος του 2007) του 
νόµου περί συλλογικών στοιχηµάτων του 1997 έως το 2004, η Εταιρεία υποχρεούται να 
καταβάλλει στη ∆ηµοκρατία φόρο στοιχηµάτων αναφορικά µε στοιχήµατα που διενεργούνται 
από αυτήν.  Το ποσό του φόρου στοιχήµατος σε κάθε λογιστική περίοδο ανέρχεται σε δέκα επί 
τοις εκατό των καθαρών αποδοχών από το στοίχηµα του αποδέκτη συλλογικών στοιχηµάτων 
για την αντίστοιχη περίοδο.  Κάθε ηµερολογιακός µήνας αποτελεί µια λογιστική περίοδο. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 (ιε) Φορολογία (συνέχεια) 
 
 Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο Λογιστικό 

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

 
 Η επίδραση στην αναβαλλόµενη φορολογία οποιονδήποτε αλλαγών στους φορολογικούς 

συντελεστές χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο βαθµό που δε 
σχετίζεται µε στοιχεία για τα οποία η αναβαλλόµενη φορολογία έχει προηγουµένως χρεωθεί 
ή πιστωθεί στα αποθεµατικά. 
 

 Στοιχεία ενεργητικού από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που 
είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν διαθέσιµα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη για συµψηφισµό µε 
αχρησιµοποίητες φορολογητέες ζηµίες και πιστώσεις. Στοιχεία ενεργητικού από 
αναβαλλόµενη φορολογία µειώνονται στο βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό 
φορολογικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί. 
 

 ∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές προσωρινές χρονικές διαφορές µεταξύ της λογιστικής 
αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης.  Ως εκ τούτου, 
δεν κατέστει αναγκαία οποιαδήποτε πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία. 

 
(ιστ) Συµψηφισµός ζηµιών συγκροτήµατος εταιρειών 

 
Ο συµψηφισµός ζηµιών µεταξύ εταιρειών συγκροτήµατος είναι επιτρεπόµενος. Εταιρεία 
θεωρείται ως µέλος συγκροτήµατος εταιρειών στις περιπτώσεις όπου: 
 
• Μια εταιρεία είναι εξαρτηµένη της άλλης κατά τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τις εκατόν 

(75%), ή 
 

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

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

 
Συµψηφισµός ζηµιών εταιρειών µε κέρδη ενός έτους µπορεί να γίνει µόνο για ζηµίες που 
προκύπτουν στο ίδιο φορολογικό έτος µε τα υπό αναφορά κέρδη. ∆εν µπορούν να ληφθούν 
υπόψη για συµψηφισµό ζηµίες από προηγούµενα έτη. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

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

 
  (ιζ) Συγκριτικά ποσά 
 
 Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοσθεί για να συνάδουν µε τις 

πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση 
Οικονοµικών Καταστάσεων». 

 
4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Ο κύκλος εργασιών προέρχεται από δραστηριότητες στην Κύπρο και αποτελείται από τα 

ολικά στοιχήµατα κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
5. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 

 
Το Συγκρότηµα 
 
Τα άλλα εισοδήµατα αντιπροσωπεύουν εισπράξεις από επισφαλείς χρεώστες και από παροχή 
υπηρεσιών τέλετεξτ. 
 
Η Εταιρεία 
 
Τα άλλα εισοδήµατα αντιπροσωπεύουν εισπράξεις από παροχή υπηρεσιών τέλετεξτ. 
 

6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Το Συγκρότηµα 

 2008 2007 
 € € 
   
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι 65.795 39.408 
Τόκοι φορολογιών εισπρακτέοι -- 255 
Τόκοι οµολόγων εισπρακτέοι -- 23.920 
Τόκοι αξιογράφων εισπρακτέοι    159.287    143.664 
   
Έσοδα χρηµατοδότησης     225.082    207.247 
   
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα (56.119) (43.438) 
Τόκοι φορολογιών πληρωτέοι         (963)      (1.534) 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης     (57.082)    (44.972) 
   
Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης     168.000    162.275 
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6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία 

 2008 2007 
 € € 
Έσοδα χρηµατοδότησης:   
Τόκοι εισπρακτέοι από θυγατρικές εταιρείες 348.573 320.645 
Τόκοι οµολόγων -- 23.920 
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι 64.980 9.780 
Τόκοι αξιογράφων εισπρακτέοι    159.287  143.664 
   
Έσοδα χρηµατοδότησης    572.840  498.009 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης:   
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα     (24.955) (14.976) 
Τόκοι φορολογιών              --    (1.534) 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης     (24.955)  (16.510) 
   
Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης     547.885  481.499 

 
7. ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Το Συγκρότηµα 

 2008 2007 
 € € 
Η ζηµία πριν τη φορολογία αναφέρεται   
 µετά τη χρέωση των ακολούθων:   
   
Αποσβέσεις 479.782 508.169 
Χρεολύσεις  72.604 73.200 
Ενοίκια πληρωτέα 326.340 382.761 
Αµοιβή συµβούλων 47.841 47.841 
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού 219.358 222.111 
Αµοιβή ελεγκτών      21.990     16.659 
 
Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από το Συγκρότηµα κατά τη διάρκεια 
του έτους ήταν 9 (2007: 10). 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
Η (ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία αναφέρεται   
  µετά τη χρέωση των ακόλουθων:   
Αποσβέσεις 1.320 1.807 
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού 140.337 186.027 
Αµοιβή ελεγκτών          900          854 
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 20.449 20.719 20.449 17.737 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα      
  προηγούµενου έτους 3.744 -- 2.868 -- 
Εταιρικός φόρος προηγουµένων ετών 2.868 -- -- -- 
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας -- 1.729 -- 1.729 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών            --    36.935           --    36.935 
     
    27.061    59.383   23.317    56.401 
     
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές προσωρινές χρονικές διαφορές µεταξύ της λογιστικής 
αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης για την Εταιρεία ή 
των εξαρτηµένων της εταιρειών.  Ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη 
φορολογία. 
 
Η συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 
λογιστικό κέρδος πολλαπλασιαζόµενο µε τους ισχύοντες συντελεστές είναι ως εξής: 
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Λογιστική (ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη   
  φορολογία (770.232)    (64.972) (1.953.109)   891.290
   
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο   
  ποσοστό εταιρικής φορολογίας   (77.023) (6.497)   (195.311) 89.129
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν   
  εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 55.335 58.291 259.622 334
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και   
  εισοδήµατος που δεν υπόκειται σε φορολογία    (65.005) (99.700)    (21.176)    (54.203)
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών    
  έτους που συµψηφίζονται (81.290) (40.318)   (43.135)    (35.260)
Φορολογική επίδραση ζηµιών προς µεταφορά 167.983 88.224 -- --
Φορολογία προηγούµενων ετών 6.612 -- 2.868 --
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας -- 1.729 -- --
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών -- 36.935 -- --
Φορολογία που αποκόπηκε στην πηγή     20.449    20.719    20.449    56.401
   
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού   
  αποτελεσµάτων     27.061    59.383    23.317    56.401
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότηµα έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες της φορολογικής µεταρρύθµισης του 2003 και 
έχουν συµψηφιστεί φορολογικά κέρδη εταιρειών του Συγκροτήµατος µε φορολογικές ζηµίες 
άλλων εταιρειών του Συγκροτήµατος.  Ως εκ τούτου δεν προκύπτει οποιαδήποτε φορολογία 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.  Τα φορολογικά κέρδη που έχουν 
συµψηφιστεί µε φορολογικές ζηµίες µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος ανέρχονται σε 
€812.884.  Οι φορολογικές ζηµίες που µεταφέρονται στα επόµενα έτη ανέρχονται σε 
€6.636.955 και για αυτές δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενο φορολογικό ενεργητικό. 
 

9. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Το Συγκρότηµα 

 2008 2007 
   
Ζηµία που αναλογεί στους µετόχους (€)     (797.293)    (124.355) 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν   
 εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 33.000.000 33.000.000 
   
Ζηµία ανά µετοχή (σεντ)         (2,42)         (0,38) 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
   
(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (€)   (1.976.426)      834.889 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν   
 εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους  33.000.000 33.000.000 
   
(Ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)          (5,99)          2,53 
 

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Η Εταιρεία 
Οι επαγγελµατικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν παροχή υπηρεσιών από την Royal Highgate 
Public Company Limited προς τις εξαρτηµένες εταιρείες. 
 

11. ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 
Η Εταιρεία 
Τα ενοίκια εισπρακτέα προέρχονται από τη µίσθωση ενοικιαζόµενου κτιρίου της Royal 
Highgate Public Company Limited στις εξαρτηµένες εταιρείες. 
 

12. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
Η Εταιρεία 
Ο επιµερισµός µισθών στις εξαρτηµένες εταιρείες αντιπροσωπεύει µισθούς οι οποίοι έχουν 
πληρωθεί από τη Royal Highgate Public Company Limited και χρεωθεί βάση του κύκλου 
εργασιών στις εξαρτηµένες εταιρείες. 
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13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Το Συγκρότηµα 
  Έπιπλα,   
 ∆ιαµόρφωση εξοπλισµός   
 κτιρίων και και   
 ηλεκτρικές ηλεκτρονικοί   
 εγκαταστάσεις υπολογιστές Οχήµατα Ολικό 
 € € € € 
Τιµή κτήσης  
1 Ιανουαρίου 2008 85.640 5.217.151 69.766 5.372.557 
Προσθήκες έτους             --      19.890           --        19.890 
     
31 ∆εκεµβρίου 2008     85.640 5.237.041   69.766   5.392.447 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 2008 39.450 3.494.151 37.594 3.571.195 
Επιβάρυνση έτους      4.727    472.576     2.479      479.782 
     
31 ∆εκεµβρίου 2008    44.177 3.966.727   40.073   4.050.977 
     
Καθαρή Λογιστική Αξία     
31 ∆εκεµβρίου 2008    41.463 1.270.314   29.693   1.341.470 
     
31 ∆εκεµβρίου 2007    46.190 1.723.000   32.172   1.801.362 
     

 
 
Η Εταιρεία 
   Οχήµατα 
   2008 2007 
   € € 
Τιµή κτήσης  
1 Ιανουαρίου και     
31 ∆εκεµβρίου      8.336     8.336 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου    5.211 3.404 
Επιβάρυνση έτους      1.320     1.807 
     
31 ∆εκεµβρίου       6.531     5.211 
     
Καθαρή Λογιστική Αξία     
31 ∆εκεµβρίου       1.805     3.125 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
14. ΑΫΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
Κόστος  
1 Ιανουαρίου 458.546 456.866 
Προσθήκες έτους          406      1.680 
   
31 ∆εκεµβρίου   458.952  458.546 
   
Χρεόλυση    
1 Ιανουαρίου 385.473 312.273 
Χρεόλυση έτους     72.604    73.200 
   
31 ∆εκεµβρίου   458.077  385.473 
   
Καθαρή Λογιστική Αξία   
31 ∆εκεµβρίου          875    73.073 
   
 
 

15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Αξιόγραφα κεφαλαίου – Τράπεζα      
  Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ  2.562.902 2.562.902 2.562.902 2.562.902 
 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αναφέρονται σε τιµή κόστους επειδή δεν υπάρχει 
σηµαντική διαφορά από τη δίκαιη αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Τα αξιόγραφα κεφαλαίου φέρουν τόκο προς 6% ετησίως. 
 
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 

 € € € € 
     
Αξιόγραφα κεφαλαίου – Τράπεζα      
  Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ               --   2.562.902             -- 2.562.902 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
16. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 

 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Χρεώστες εµπορίου 189.187 345.245 -- -- 
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές    119.042  237.134     6.014    26.729 
     
    308.229  582.379     6.014    26.729 
     
 
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 και δεν φέρουν 
τόκο. 
 
 

17. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
Η Εταιρεία 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Royal Sports Betting Limited 1.109.006 1.774.475
Royal Sports Betting (Nicosia) Limited 1.656.736 1.819.284
Royal Sports Betting (Larnaca) Limited 554.612 519.880
Royal Sports Betting (Famagusta) Limited 2.594.902 1.420.610
Royal Sports Betting (Paralimni) Limited     158.506     359.685
  
Μείον:  6.073.762  5.893.934
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (2.594.902)               --
  
   3.478.860  5.893.934
  
 
Η εξαρτηµένη εταιρεία Royal Sports Betting (Famagusta) Limited παρουσιάζει ζηµίες ύψους 
€1.495.912 για το έτος 2008, ενώ οι συσσωρευµένες ζηµίες της ανέρχονται σε ποσό ύψους 
€2.503.167.  Ως αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αποφασίσει όπως προβεί σε 
ειδική πρόβλεψη για το οφειλόµενο ποσό από την εν λόγω εξαρτηµένη εταιρεία. 
 
Τα πιο πάνω υπόλοιπα φέρουν τόκο 6% ετησίως.  Επίσης, δεν έχουν συµφωνηθεί όροι και 
ηµεροµηνίες εξόφλησης τους. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
18. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
Η Εταιρεία 
 Αριθµός Ονοµαστική   
 µετοχών αξία µετοχών 2008 2007 
  € € € 
100% εξαρτηµένες:     
Royal Bookmakers Ltd 100.750 1,71 172.142 172.142 
Royal Sports Betting Ltd 43.250 1,71 73.897 73.897 
Royal Bookmakers (Larnaca) Ltd 168.400 1,71 287.728 287.728 
Royal Sports Betting (Larnaca) Ltd 20.750 1,71 35.454 35.454 
Royal Bookmakers (Nicosia)Ltd 100.000 1,71 170.860 170.860 
Royal Sports Betting (Nicosia) Ltd 5.000 1,71 8.543 8.543 
Royal Bookmakers (Paralimni) Ltd 100.000 1,71 170.860 170.860 
Royal Sports Betting (Paralimni) Ltd 5.000 1,71 8.543 8.543 
Royal Bookmakers (Famagusta) Ltd 100.000 1,71 170.860 170.860 
Royal Sports Betting (Famagusta) Ltd 5.000 1,71     

8.543 
   

8.543 
     
   1.107.43

0 
1.107.43

0 
 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2008 2007 
 € € 
Εγκεκριµένο   
330.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας   
€0,17/€0,17086 η καθεµία   56.100.000   56.383.850 
   
Εκδοµένο και πλήρως εξοφληµένο   
33.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας   
€0,17/€0,17086 η καθεµία     5.610.000     5.638.385 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει 
µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης 
του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(I)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη 
µετατροπή έχει γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η 
ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274. 
 
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, 
ψηφίστηκε η µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά 
τη στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,10 σε €0,17. 
 
Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί 
σε €56.100.000 και €5.610.000 αντίστοιχα. 
 
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €28.385 
έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό “∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ”. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Το Συγκρότηµα 
 

2008 Αποθεµατικό   ∆ιαφορά από   
 έκδοσης µετοχών Ειδικό Άλλα µετατροπή µετοχικού Αποθεµατικό  
 υπέρ το άρτιο αποθεµατικό αποθεµατικά κεφαλαίου σε Ευρώ προσόδου Ολικό 
 € € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.833.791 195 892 -- (4.010.797) (175.919) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης διανοµής       
  µερίσµατος -- -- -- -- (51.207) (51.207) 
Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου       
  σε ευρώ -- -- -- 28.385 -- 28.385 
Ζηµίες έτους                 --              --              --                --     (797.293) (797.293) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    3.833.791           195           892        28.385   (4.859.297) (996.034) 

 
2007 Αποθεµατικό     
 έκδοσης µετοχών Ειδικό Άλλα Αποθεµατικό Ολικό 

 υπέρ το άρτιο αποθεµατικό αποθεµατικά προσόδου  
 € € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.833.791 195 892 (3.886.442) (51.564) 
Ζηµίες έτους                  --             --             --     (124.355)  (124.355) 
      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     3.833.791          195          892  (4.010.797) (175.919) 
 
Το Συγκρότηµα δεν έχει διαθέσιµα κέρδη για πληρωµή µερίσµατος αφού το αποθεµατικό προσόδου παρουσιάζει συσσωρευµένες ζηµίες ύψους €4.859.297 
(2007: συσσωρευµένες ζηµίες €4.010.797). 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 
2008 
   ∆ιαφορά από  
 Αποθεµατικό  µετατροπή  
 έκδοσης µετοχών Αποθεµατικό µετοχικού  
 υπέρ το άρτιο προσόδου κεφαλαίου σε Ευρώ Ολικό 
 € € € € 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.044.205     (1.053.249) -- 2.990.956 
Ζηµία έτους --       (1.976.426) -- (1.976.426)
Έκτακτη εισφορά για την     
  άµυνα επί της λογιζόµενης     
  διανοµής µερίσµατος --        (51.207) --      (51.207)
Συναλλαγµατική διαφορά     
  µετατροπής µετοχικού     
  κεφαλαίου σε ευρώ                --                 --       28.385      28.385 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   4.044.205    (3.080.882)       28.385    991.708 
 
2007 
    
 Αποθεµατικό   
 έκδοσης µετοχών Αποθεµατικό  
 υπέρ το άρτιο προσόδου Ολικό 
 € € € 
    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.044.205     (1.888.138) 2.156.067 
Κέρδος έτους                  --        834.889     834.889 
    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     4.044.205   (1.053.249)  2.990.956 
 
Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµο οι 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 ως 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 αυτό της 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. 
 
Το αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διανεµητέο. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

21. ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
Μη-τρέχουσες υποχρεώσεις  € € € € 

     
Εταιρεία Στοιχηµάτων A.E.     320.000    326.189     320.000    326.189 
     
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Τρέχουσες υποχρεώσεις      
     
Ίντραλοτ Α.Ε.  1.093.687 1.033.647  1.093.687 1.033.647 
     
 
H Ίντραλοτ A.E. κατέχει το 54,95% της Intralot Betting Operations (Cyprus) Limited, η οποία 
κατέχει το 53,47% της Royal Highgate Public Company Limited.  To οφειλόµενο ποσό στην 
Ίντραλοτ A.E. αφορά αγορά τερµατικών και του αντίστοιχου λογισµικού για την αποδοχή 
στοιχηµάτων καθώς και επαγγελµατικά δικαιώµατα.  Η Εταιρεία Στοιχηµάτων Α.Ε. είναι 
θυγατρική της Ίντραλοτ Α.Ε. και παρέχει στη Royal Highgate Public Company Limited 
συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία παιχνιδιών 
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης βάσει συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας Στοιχηµάτων 
Α.Ε. και της Royal Highgate Public Company Limited. 
 
Η ταξινόµηση των οφειλόµενων ποσών σε µη-τρέχουσες και τρέχουσες υποχρεώσεις έχει 
καθορισθεί βάσει των συµβάσεων που υπάρχουν µεταξύ των εταιρειών. 
 
Τα πιο πάνω ποσά δεν φέρουν οποιονδήποτε τόκο. 
 

22. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Πιστωτές εµπορίου 10.497 21.966 4.619 20.785 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  122.397  153.517   48.977   56.892 
     
  132.894  175.483   53.596   77.677 
     
 
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 και δεν φέρουν 
τόκο. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
23. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
Επιστρεπτέα φορολογία:     
Εταιρικός φόρος     1.708     4.497            --           -- 
     
Οφειλόµενη φορολογία:     
Εταιρικός φόρος 281.237 281.237 281.237 281.237 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα  119.910   70.444  116.081    64.873 
     
  401.147 351.681  397.318  346.110 
     

 
24. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 

 
Το Συγκρότηµα 
 

 Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα µε: 
 

(i) ∆εσµεύσεις αξιόγραφων κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου ύψους €2.562.902. 
 

(ii) Κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ύψους 
€427.150. 

 
(iii) Κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία εξαρτηµένων εταιρειών ύψους 

€170.860. 
 
25. ΕΝΤΟΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007 
 € € € € 
     
Τρέχουσες υποχρεώσεις            -- 2.567.032            -- 2.567.032 
     
 
Ο έντοκος δανεισµός που έφερε επιτόκιο 5% ετησίως ήταν εξασφαλισµένος µε την 
ενεχυρίαση αξιόγραφων κεφαλαίου ύψους €5.125.804, µε τη δέσµευση τραπεζικού 
λογαριασµού ύψους €734.699 και µε οµόλογο κυµαινόµενης επιβάρυνσης ύψους €427.150 
επί του ενεργητικού της Εταιρείας. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
26. ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Royal Bookmakers Limited 191.301 194.897 
Royal Bookmakers (Larnaca) Limited 273.022 277.121 
Royal Bookmakers (Paralimni) Limited 176.691 180.288 
Royal Bookmakers (Nicosia) Limited 182.934 187.032 
Royal Bookmakers (Famagusta) Limited    199.064    204.790 
   
 1.023.012 1.044.128 
 
Τα πιο πάνω ποσά δεν φέρουν οποιοδήποτε τόκο και ούτε έχουν συµφωνηθεί οποιοιδήποτε 
όροι και ηµεροµηνίες αποπληρωµής. 

 
27. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
Το Συγκρότηµα 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα των µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο 
ταµείο. Για σκοπούς ετοιµασίας της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα 
των µετρητών παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση των τραπεζικών παρατραβηγµάτων. 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Μετρητά στο ταµείο 15.946 6.605 
Μετρητά στην τράπεζα   2.391.426  2.346.563 
   
 2.407.372 2.353.168 
   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα      (60.862)    (23.785) 
   
  2.346.510  2.329.383 
 
Η Εταιρεία 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα των µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο 
ταµείο. 
 2008 2007 
 € € 
   
Μετρητά στο ταµείο 123 -- 
Μετρητά στην τράπεζα  2.332.187 1.867.102 
   
  2.332.310 1.867.102 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
28. ∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 
∆ίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού ή παθητικού µπορεί να ανταλλαχθεί ή µία υποχρέωση να αποπληρωθεί στα 
πλαίσια µίας συνήθους εµπορικής συναλλαγής. 
 
Για τον υπολογισµό της δίκαιης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού ακολουθούνται οι πιο κάτω µεθοδολογίες: 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται 
σε δίκαιη αξία µέσω της ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και άλλο 
κυκλοφορούν ενεργητικό. 
Η λογιστική αξία των µετρητών, αντίστοιχων µετρητών και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της ενοποιηµένης κατάστασης 
λογαριασµού αποτελεσµάτων και άλλου κυκλοφορούντος ενεργητικού προσεγγίζει τη δίκαιη 
αξία επειδή είναι βραχυπρόθεσµα ή παρουσιάζονται σε τρέχουσες τιµές. 
 
Τρέχουσες υποχρεώσεις. 
Η λογιστική αξία είναι περίπου ίση µε τη δίκαιη αξία επειδή οι υποχρεώσεις είναι 
βραχυπρόθεσµες. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα 
ποσά που εµφανίζονται στα βιβλία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 

29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
είναι οι επενδύσεις σε αξιόγραφα τραπεζών, τα µετρητά στις τράπεζες και οι εµπορικοί 
χρεώστες. Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
είναι τα τραπεζικά παρατραβήγµατα, ο έντοκος δανεισµός, υποχρεώσεις σε συγγενικές 
εταιρείες και οι εµπορικοί και άλλοι πιστωτές. 
 
Γενικά 
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχουν: 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
(β) Κίνδυνος επιτοκίου 
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
(ε) Άλλοι κίνδυνοι 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχεια) 

 
Γενικά (συνέχεια) 
 
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το 
Συγκρότηµα και η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνου και ελέγχων και να 
παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων αυτών.  Οι αρχές και τα συστήµατα 
διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται τακτικά έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Οι πιο κάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στον κάθε κίνδυνο που αναφέρεται πιο πάνω, στους 
στόχους, αρχές και διαδικασίες για επιµέτρηση και διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση 
κεφαλαίου του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
(α) Κίνδυνος τιµής αγοράς 
 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων και τιµές µετοχών 
θα επηρεάσουν τα έσοδα ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων του Συγκροτήµατος και 
της Εταιρείας.  Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι η διαχείριση και έλεγχος 
του κινδύνου αγοράς µέσα σε αποδεκτές µεταβλητές και ταυτόχρονα η αύξηση των 
αποδόσεων. 
 
(β) Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.  Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος 
παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση.  Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και από 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση που αφορούν αξιόγραφα τραπεζικού ιδρύµατος. 
 
Η µέγιστη έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων ήταν: 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 2.562.902 2.562.902 
Μετρητά στην τράπεζα  2.391.426 2.346.563 
   
  4.954.328 4.909.465 

 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 2.562.902 2.562.902 
Μετρητά στην τράπεζα  2.332.187 1.867.102 
   
  4.895.089 4.430.004 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχεια) 

 
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας στο Συγκρότηµα και στην Εταιρεία αν ένα 
συµβαλλόµενο µέλος σε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
συµβατικές του υποχρεώσεις και προκύπτει κυρίως από τις επενδύσεις και τα εισπρακτέα 
ποσά. 
 
Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πράκτορες µε τους οποίους 
συνεργάζεται έχουν κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη 
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.  Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε 
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα 
εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε 
κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
 
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη 
µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ήταν: 
 
Το Συγκρότηµα 
 2008 2007 
 € € 
   
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία -- 2.562.902 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 2.562.902 2.562.902 
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 308.229 582.379 
Μετρητά στην τράπεζα   2.391.426   2.346.563 
   
   5.262.557   8.054.746 
   

 
Το Συγκρότηµα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα εµπορικά εισπρακτέα. 
 
Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς εµπορικούς χρεώστες. 
 
 2008 2007 
 € € 
   
1 Ιανουαρίου 825.057 892.591 
Ανάκτηση επισφαλών χρεωστών     (49.751) (67.534) 
∆ιαγραφή επισφαλών χρεωστών   (724.048)             -- 
   
31 ∆εκεµβρίου      51.258   825.057 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχεια) 

 
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία 
 2008 2007 
 € € 
   
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία -- 2.562.902 
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 1.107.430 1.107.430 
Ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες 3.478.860 5.893.934 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 2.562.902 2.562.902 
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 6.014 26.729 
Μετρητά στην τράπεζα    2.332.187   1.867.102 
   
    9.487.393 14.020.999 
   

 
Το Συγκρότηµα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα εµπορικά 
εισπρακτέα. 
 
Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς απαιτήσεις: 
 
 2008 2007 
 € € 
   
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις και   
  υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  2.594.902             -- 
   

 
(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν το Συγκρότηµα ή η Εταιρεία 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν 
παρουσιάζονται.  Πιο συγκεκριµένα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει 
όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος ή της 
Εταιρείας δεν συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δεν 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 περιουσιακών 
στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα, διατήρηση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών. 
 
Οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων παρουσιάζονται πιο κάτω: 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχεια) 
 
(δ) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότηµα 

2008 Λογιστική Αξία Εντός 
6 µηνών 

Μεταξύ 
6 – 12 µήνες 

Μεταξύ 
1 – 5 έτη 

 € € € € 
     
Οφειλόµενη φορολογία 401.147 200.573 200.574 -- 
Οφειλόµενο ποσό σε συγγενικές 
εταιρείες 

 
1.413.687 

 
546.843 

 
546.844 

 
320.000 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα 60.862 60.862 -- -- 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές      132.894     66.447      66.447               -- 
     
   2.008.590    874.725    813.865     320.000 
 
Το Συγκρότηµα 

2007 Λογιστική Αξία Εντός 
6 µηνών 

Μεταξύ 
6 – 12 µήνες 

Μεταξύ 
1 – 5 έτη 

 € € € € 
     
Οφειλόµενη φορολογία 351.681 175.840 175.841 --
Οφειλόµενο ποσό σε συγγενικές 
εταιρείες 

 
1.359.836

 
516.823

 
516.824 

 
326.189

Έντοκος δανεισµός 2.567.032 2.567.032 -- --
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 23.785 23.785 -- --
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές      175.483       87.741      87.742              --
  
   4.477.817  3.371.221    780.407    326.189
  
 
Η Εταιρεία 

2008 Λογιστική Αξία Εντός 
6 µηνών 

Μεταξύ 
6 – 12 µήνες 

Μεταξύ 
1 – 5 έτη 

 € € € € 
     
Οφειλόµενη φορολογία 397.318 198.659 198.659 --
Οφειλόµενο ποσό σε εξαρτηµένες 
εταιρείες 

 
1.023.012

 
511.506

 
511.506 

 
--

Οφειλόµενο ποσό σε συγγενικές 
εταιρείες 

 
1.413.687

 
546.844

 
546.843 

 
320.000

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές       53.596      26.798      26.798               --
  
  2.887.613 1.283.807 1.283.806     320.000
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχεια) 

 
(δ) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία (συνέχεια) 

2007 Λογιστική Αξία Εντός 
6 µηνών 

Μεταξύ 
6 – 12 µήνες 

Μεταξύ 
1 – 5 έτη 

 € € € € 
     
Οφειλόµενη φορολογία 346.110 173.055 173.055 --
Οφειλόµενο ποσό σε εξαρτηµένες 
εταιρείες 

 
1.044.128

 
522.064

 
522.064 

 
--

Οφειλόµενο ποσό σε συγγενικές 
εταιρείες 

 
1.359.836

 
516.824

 
516.823 

 
326.189

Έντοκος δανεισµός 2.567.032 1.283.516 1.283.516 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές        77.677      38.839       38.838              --
     
   5.394.783 2.534.298  2.534.296    326.189
 
(ε) Άλλοι κίνδυνοι 
 
Ο κυριότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα είναι η συνεχιζόµενη ανάπτυξη του 
ανάλογου κλάδου στην κατεχόµενη περιοχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που µπορεί να οδηγήσει 
και στη συρρίκνωση του κλάδου συλλογικών στοιχηµάτων στην ελεύθερη Κυπριακή αγορά.  
Πέρα από την ανάπτυξη του κλάδου των συλλογικών στοιχηµάτων στην κατεχόµενη περιοχή της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, υπάρχει επίσης ραγδαία ανάπτυξη και στην αγορά των καζίνο όπου 
επενδύονται πολλά κεφάλαια. 
 
Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να 
επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος.  Έννοιες όπως ο 
πληθωρισµός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) είναι άµεσα 
συνυφασµένες µε την οικονοµική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε µεταβολή αυτών καθώς 
και του εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε 
όλους τους τοµείς επηρεάζοντας το Συγκρότηµα. 
 
∆ιαχείριση ιδίων κεφαλαίων 
 
Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να 
λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα και ταυτόχρονα να έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση για 
τους µετόχους µέσω αποτελεσµατικού συσχετισµού ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού µε στόχο τη 
διατήρηση ισχυρής κεφαλαιουχικής βάσης. 
 

30. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

 2008 2007 
 € € 
   
Εντός ενός έτους               --    357.525 
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 Τα συµβόλαια ενοικίασης αφορούν καταστήµατα διεξαγωγής συλλογικών στοιχηµάτων.  Τα 
συµβόλαια είχαν λήξη εντός του 2008.  Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για ανανέωση 
των συµβολαίων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
31. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι εταιρείες Συλλογικών Στοιχηµάτων, οι αποδέκτες και οι βοηθοί αποδέκτες έχουν, βάσει 
του περί Συλλογικών Στοιχηµάτων Νόµου, τραπεζικές εγγυήσεις προς όφελος του Υπουργού 
Οικονοµικών για την κάλυψη τόσο του φόρου στοιχηµάτων όσο και τυχόν κερδηθέντων µη 
πληρωθέντων στοιχηµάτων.  Το συνολικό ύψος των τραπεζικών εγγυήσεων που έχουν 
παρασχεθεί από το Συγκρότηµα προς όφελος του Υπουργού Οικονοµικών ανέρχεται στα 
€3.246.343.  Μέχρι την ηµεροµηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν έχει εγερθεί 
οποιαδήποτε απαίτηση µε βάση τις εγγυήσεις αυτές. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 υπήρχαν νοµικές αγωγές εναντίον εταιρειών του Συγκροτήµατος για 
το ολικό ποσό των €731.118, πλέον τόκοι και έξοδα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη του όλα τα δεδοµένα και σχετική 
νοµική συµβουλή είναι της γνώµης ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να 
προβεί σε οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά µε τις πιο πάνω νοµικές αγωγές.  Μέχρι την 
ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες αγωγές εναντίον των 
εταιρειών του Συγκροτήµατος. 
 
Το Συγκρότηµα δεν είχε οποιεσδήποτε άλλες ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις, 
κεφαλαιουχικής ή άλλης φύσης. 
 

32. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, σύµφωνα µε το 
άρθρο 60(4) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και κανονισµών 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακολούθως: 
 
 07.02.2009 31.12.2008 
 % % 
   
Μιχάλης Χατζηθωµάς 10,620 10,620 
Γιαννάκης Παυλίδης 6,340 6,340 
Ανδρέας Παπούλιας 0,023 0,023 
Ιωάννης Παντολέων 0,009 0,009 
Νικόλαος Σκαγιάννης 0,001 0,001 
 
Η έµµεση συµµετοχή του κ. Μιχάλη Χατζηθωµά προκύπτει από τη συµµετοχή του στην 
Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd.  Η έµµεση συµµετοχή του κ. Γιαννάκη Παυλίδη 
προκύπτει από τη συµµετοχή του αδελφού του κ. Λώρη Παυλίδη και τη συµµετοχή του στην 
Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd.  Η έµµεση συµµετοχή των κ.κ. Ανδρέα Παπούλια, 
Ιωάννη Παντολέων και Νικόλαου Σκαγιάννη προκύπτει από τη συµµετοχή τους στην 
Ίντραλοτ Α.Ε., η οποία κατέχει το 54,95% της Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

33. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Οι µέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 5% της ονοµαστικής 
αξίας του εκδοµένου κεφαλαίου της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 60(4) των περί Αξιών 
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 
30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι οι 
ακόλουθοι: 
 07.02.2009 31.12.2008 
 % % 
   
Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd 53,47 53,47 
Intralot A.E. 33,20 33,20 
Μιχάλης Χατζηθωµάς 10,62 10,62 
Σίµος Σιόκουρος  7,03 7,03 
Γιαννάκης Παυλίδης 6,34 6,34 
 
Η έµµεση συµµετοχή της Intralot A.E. προκύπτει από τη συµµετοχή της στην Intralot Betting 
Operations (Cyprus) Ltd η οποία κατέχει το 53,47% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Η έµµεση συµµετοχή του κ. Μιχάλη Χατζηθωµά προκύπτει από τη συµµετοχή του στην 
Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd.  Η έµµεση συµµετοχή του κ. Σίµου Σιόκουρου 
προκύπτει από τη συµµετοχή του Ταµείου Προνοίας του Συνεταιρισµού Σιόκουρος & 
Μακρίδης, και τη συµµετοχή του στην Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd.  Η έµµεση 
συµµετοχή του κ. Γιαννάκη Παυλίδη προκύπτει από τη συµµετοχή του αδελφού του κ. Λώρη 
Παυλίδη και τη συµµετοχή του στην Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd. 
 

34. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συµβάσεις µεταξύ της 
Εταιρείας και των Οργάνων ∆ιοίκησης της. 
 
Ουδεµία ειδική συµφωνία υπάρχει µε οποιονδήποτε ∆ιοικητικό Σύµβουλο της Εταιρείας, ο 
τερµατισµός της οποίας θα συνεπάγεται την καταβολή αποζηµιώσεων. 
 

35. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
36. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Εξαρτηµένη Εταιρεία Κύρια ∆ραστηριότητα Χώρα 
Εγγραφής 

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

    
Royal Sports Betting Ltd Αποδοχή και διεξαγωγή   
 συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Sports Betting  Αποδοχή και διεξαγωγή   
  (Larnaca) Ltd συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Sports Betting  Αποδοχή και διεξαγωγή   
  (Famagusta) Ltd συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Sports Betting  Αποδοχή και διεξαγωγή   
  (Nicosia) Ltd συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Sports Betting  Αποδοχή και διεξαγωγή   
  (Paralimni) Ltd συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Bookmakers Ltd Είσπραξη δικαιωµάτων από   
 διορισµό συγγενικής εταιρείας   
 ως αποδέκτη συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Bookmakers  Είσπραξη δικαιωµάτων από   
  (Larnaca) Ltd διορισµό συγγενικής εταιρείας   
 ως αποδέκτη συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Bookmakers Είσπραξη δικαιωµάτων από   
  (Famagusta) Ltd διορισµό συγγενικής εταιρείας   
 ως αποδέκτη συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Bookmakers Είσπραξη δικαιωµάτων από   
  (Nicosia) Ltd διορισµό συγγενικής εταιρείας   
 ως αποδέκτη συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 
    
Royal Bookmakers Είσπραξη δικαιωµάτων από   
  (Paralimni) Ltd διορισµό συγγενικής εταιρείας   
 ως αποδέκτη συλλογικών στοιχηµάτων Κύπρος 100% 

 
37. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του 
Ισολογισµού που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
38. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
  2008 
  € 
   
Ζηµία έτους ως τα προκαταρκτικά  (758.995) 
   
Πλέον:  
Αποσβέσεις έτους (11.551) 
Χρεώλυση άϋλου ενεργητικού (25.701) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προηγουµένων ετών      (1.046) 
  
Ζηµία έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού  
  αποτελεσµάτων (797.293) 
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