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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο

Σταύρος Θεοδοσίου – Πρόεδρος (Μη-εκτελεστικός, διορίστηκε στις 16 Μαΐου 2007)
Γιώργος Πίπης (Μη-εκτελεστικός, διορίστηκε στις 16 Μαΐου 2007)
Βαγγέλης Γεωργίου (Μη-εκτελεστικός, διορίστηκε στις 16 Μαΐου 2007)
Γιώργος Κάζανος(Μη-εκτελεστικός, διορίστηκε στις 16 Μαΐου 2007)
Δημήτρης Κολοκασίδης (Ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός, διορίστηκε στις 16 Μαΐου 2007)
Πάμπος Παπαγεωργίου (Ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός, διορίστηκε στις 16 Μαΐου 2007)
Μαρίνος Χριστοδουλίδης (Μη-εκτελεστικός, διορίστηκε στις 16 Μαΐου 2007)

Νεκτάριος Φάκας (παραιτήθηκε στις 4 Απριλίου 2008)
Νεκτάριος Κουφέττας (παραιτήθηκε στις 16 Μαΐου 2007)
Πρόδρομος Πετρίδης (παραιτήθηκε στις 16 Μαΐου 2007)
Χαράλαμπος Φιλιππίδης (παραιτήθηκε στις 16 Μαΐου 2007)

ΓραμματέαςΕταιρείας

Γιώργος Πίπης
Αγίων Ομολογητών105
1080 Λευκωσία
Τ.Θ 28547
2080 Λευκωσία

Εγγεγραμμένο γραφείο

Αγίων Ομολογητών105
1080 Λευκωσία
Τ.Θ 28547
2080 Λευκωσία

Νομικοί Σύμβουλοι
KGMC Advocates
Bασιλίσσης Φρειδερίκης 10
1066 Λευκωσία
T Θ21136
1502 Λευκωσία



Unifast Finance & Investments Public Company Limited

(2)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 140 (1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόμο, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Unifast Finance & Investments Public
Company Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, με βάση τη γνώμη 
μας, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουμε ότι τα στοιχεία 
που αναγράφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος
Σταύρος Θεοδοσίου

Διοικητικοί Σύμβουλοι

Γιώργος Πίπης

Βαγγέλης Γεωργίου

Γιώργος Κάζανος

Δημήτρης Κολοκασίδης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μαρίνος Χριστοδουλίδης

Υπεύθυνος για τη Σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων

ΜαρίνοςΧριστοδουλίδης

Λευκωσία 
23 Απριλίου 2008
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι η διεξαγωγή επενδύσεων σε τίτλους δημόσιων εταιρειών 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και άλλων εταιρειών και η ανάπτυξη γης 
και ακινήτων.

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας

3 Το καθαρό κέρδος της Εταιρείας για το έτος ανήλθε στις £12.770 (2006: ζημιά 
£31.204). Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
ήταν £1.587.049 (2006: £732.391) και τα ίδια κεφάλαια ήταν £723.644 (2006: £710.874).

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον κίνδυνο 
αλλαγής στην αξία των επενδύσεων τις οποίες κατέχει και από την διακύμανση των τιμών 
των ακινήτων.

5 Επίσης η Εταιρεία εκτίθεται σε παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου, οι 
οποίοι αναφέρονται στη σημείωση 3.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

6 H Eταιρεία θα συνεχίσει και θα ενδυναμώσει τη δραστηριότητα της στην ανάπτυξη 
ακινήτων στην Κύπρο και ενδεχομένως και στο εξωτερικό αν αυτό κριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ότι είναι προς συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας.

Αποτελέσματα

7 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 12. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το 
έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

8 Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

9 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2007 εκτός των κ.κ. Σταύρου Θεοδοσίου, Γιώργου Πίπη, 
Βαγγέλη Γεωργίου, Γιώργου Καζάνου, Πάμπου Παπαγεωργίουκαι Μαρίνου 
Χριστοδουλίδη που διορίστηκαν Σύμβουλοι στις 16 Μαΐου2007. Οι κ.κ. Νεκτάριος 
Κουφέττας, Πρόδρομος Πετρίδης και Χαράλαμπος Φιλιππίδης, που ήταν Σύμβουλοι την 
1 Ιανουαρίου 2007, παραιτήθηκαν στις 16 Μαΐου 2007.  Ο κ. Νεκτάριος Φάκας 
παραιτήθηκε στις 4 Απριλίου 2008.

10 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ Γιώργος Πίπης, Γιώργος Κάζανος 
και Μαρίνος Χριστοδουλίδης, αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για 
επανεκλογή.

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

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

12 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει 
αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα 
της ισοτιμίας €1= £0,585274

13 Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά 
γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

14 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμφέροντα Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

15 Το άμεσο και έμμεσο συμφέρον των Διοικητικών Συμβούλων στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
ειδοποίησης για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, ήταν ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2007

30 ημέρες πριν την
ημερομηνία
ειδοποίησης

Γενικής Συνέλευσης
2008

% %

Γιώργος Πίπης 60,66 61,16
Νεκτάριος Φάκας 3,65 3,65
Μαρίνος Χριστοδουλίδης 0,18 0,26

Τα ποσοστά των κ.κ. Γιώργου Πίπη και Νεκτάριου Φάκα περιλαμβάνουν τα συμφέροντα 
άλλων εταιρειών στις οποίες κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου.

Κυριότεροι Μέτοχοι

16 Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης 
για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, οι πιο κάτω Μέτοχοι κατείχαν άμεσα ή έμμεσα
πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

31 Δεκεμβρίου
2007

30 ημέρες πριν την
ημερομηνία
ειδοποίησης

Γενικής Συνέλευσης
2008

% %

Λατομεία Φαρμακάς Λίμιτεδ 60,00 60,00
Citi Principal & Investments Limited 5,51 5,51
Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 9,81 9,81

Ελεγκτές

17 Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί 
τους Συμβούλους να καθορίσουν την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Λευκωσία
23 Απριλίου 2008
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Μέρος Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναγνωρίζονταςτην ανάγκη καθιέρωσης αρχών 
εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, σε συνεδρία 
του στις 29 Αυγούστου 2005 αποφάσισε όπως προχωρήσει στην μερική υιοθέτηση του 
κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Μέρος Β

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βεβαιώνει ότι τηρεί μερικώς τον κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και ειδικότερα το μέρος Γ3 του κώδικα που αφορά, μεταξύ άλλων, τη 
σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι επταμελές και αποτελείται από τους: 

Σταύρος Θεοδοσίου – Πρόεδρος (Μη - εκτελεστικός)
Γιώργος Πίπης – Μέλος (Μη - εκτελεστικός)
Βαγγέλης Γεωργίου – Μέλος (Μη - εκτελεστικός)
Γεώργιος Κάζανος – Μέλος (Μη - εκτελεστικός)
Μαρίνος Χριστοδουλίδης – Μέλος (Μη - εκτελεστικός)
Πάμπος Παπαγεωργίου – Μέλος (Ανεξάρτητος μη – εκτελεστικός)
Δημήτρης Κολοκασίδης – Μέλος (Ανεξάρτητος μη – εκτελεστικός)

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερωθεί, 
εξετάσει και λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα που είναι στη δικαιοδοσία του σύμφωνα 
με τον περί εταιρειών Νόμο, κεφ. 113. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσημο πρόγραμμα 
θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων λαμβάνονται μόνο από αυτό. 

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της εταιρείας κατέχουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων 
εταιρειών αλλά αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους στην Εταιρεία.
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Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία δεν έχει προσωπικό και ως εκ τούτου δεν έχει εκτελεστικούς Διοικητικούς 
συμβούλους.  Κατ’ επέκταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή Α2 του κώδικα που αφορά 
την ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παροχή Πληροφοριών

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση η 
οποία του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του.

Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν έχει κριθεί προς το παρόν αναγκαία η σύσταση Επιτροπής Διορισμών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν εφαρμόζει την αρχή Α4 του κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.

Επανεκλογή 

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση 
παραιτείται το 1/3 των Διοικητικών Συμβούλων.

Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή 
συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι μέτοχοι να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν ενημερωμένη απόφαση για την εκλογή τους.

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η εταιρεία δεν έχει εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και κατ’ επέκταση δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί το κεφάλαιο Β του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά την αμοιβή 
των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων.

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση δεν έχει καθορίσει οποιαδήποτε αμοιβή προς τους μη–
εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως 
δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει επιθεωρήσει τα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου (internal controls) της εταιρείας καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της 
ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους 
επενδυτές και βεβαιώνει ότι αυτά είναι αποτελεσματικά.
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ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (συνέχεια)

Η εταιρεία δεν διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου λόγω του μεγέθους της και της φύσης 
των εργασιών της.  Την ευθύνη για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου έχει ο μη-
εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της εταιρείας κος Γιώργος Πίπης. Δεν έχουν ανατεθεί 
θέματα εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing).

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε 
παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, 
εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρμοδίων χρηματιστηριακών αρχών.

Οι εξωτερικοί Ελεγκτές δεν προσφέρουν οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες εκτός από τις 
ελεγκτικές στην εταιρεία.

Δεν έχουν χορηγηθεί οποιαδήποτε δάνεια ή εγγυήσεις σε Διοικητικούς Συμβούλους της 
εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας, ούτε και σε εταιρεία στην οποία είναι εμπλεκόμενος 
Διοικητικός Σύμβουλος ή/και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή ελέγχου της εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής Διοικητικούς Συμβούλους:

Πάμπος Παπαγεωργίου – Πρόεδρος (Ανεξάρτητος μη – εκτελεστικός)
Γιώργος Πίπης– Μέλος (Μη – εκτελεστικός )
Δημήτρης Κολοκασίδης – Μέλος (Ανεξάρτητος μη – εκτελεστικός)

Η Επιτροπή ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παπαγεωργίου έχει αρκετή και εκτεταμένη 
εμπειρία στα λογιστικά και στα χρηματοοικονομικά.

Οι γενικές αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τον διορισμό, τον 
τερματισμό και την αμοιβή των ελεγκτών της εταιρείας.

την επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσματικότητας του ελέγχου

την επιθεώρηση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των ελεγκτών.

την υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφοράς σχετικά με το ποσό των 
ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την εταιρεία.
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Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια)

την επίβλεψη της διαδικασίας επιλογής των λογιστικών αρχών (accounting policies) και 
λογιστικών υπολογισμών (accounting estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας.

τη σύναψη, με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα 
εταιρικής Διακυβέρνησης τον Μη – εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο κ. Μαρίνο 
Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης.  Οι προϋποθέσεις και οι 
διαδικασίες της εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις όσον αφορά την άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου εγγυώνται την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων.

Οι μέτοχοι εφοδιάζονται έγκαιρα με επαρκείς πληροφορίες που περιλαμβάνουν την 
ημερομηνία, την τοποθεσία και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και 
πλήρη πληροφόρηση για τα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον Μη – εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο κ. 
Μαρίνο Χριστοδουλίδη ως άτομο επικοινωνίας των μετόχων με την εταιρεία.  

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

………………………………
Πρόεδρος

Λευκωσία, 23 Απριλίου 2008
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ΈκθεσηΑνεξάρτητωνΕλεγκτώνπροςτα
MέλητηςUnifast Finance & Investments
Public Company Limited

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Unifast Finance & Investments Public Company
Limited (η “Εταιρεία”) στις σελίδες 12 μέχρι 35, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 
Δεκεμβρίου 2007, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα 
ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και 
περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

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

Ευθύνη των Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως 
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.  

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά 
και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται 
εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών 
λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που 
σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 
οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού 
ελέγχου της οικονομικής οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών 
εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να 
παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης της Unifast Finance & Investments Public Company Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2007,
και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

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

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

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

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

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
στις σελίδες 3 μέχρι 5 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

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

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λευκωσία, 23 Απριλίου 2008
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

Σημ. 2007
£

2006
£

2007
€

2006
€

Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 48.668 12.970 83.154 22.161
Ζημιά δίκαιης αξίας από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (11.154) (7.814) (19.058) (13.351)
Μερίσματα εισπρακτέα 3.865 3.946 6.604 6.742

_______ _______ _______ _______
41.379 9.102 70.700 15.552

Άλλα κέρδη 5 10.888 1.615 18.603 2.759
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (34.204) (41.662) (58.441) (71.184)

_______ _______ _______ _______
Κέρδος/(ζημιά) εργασιών 18.063 (30.945) 30.862 (52.873)
Χρηματοδοτικά έξοδα 7 (5.176) (98) (8.844) (167)

_______ _______ _______ _______
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 12.887 (31.043) 22.018 (53.040)
Φορολογία 8 (117) (161) (200) (275)

_______ _______ _______ _______
Κέρδος/(ζημιά) για το έτος 12.770 (31.204) 21.818 53.315

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

Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σέντ ανά μετοχή): 9
Bασικά 0,11 (0,93) 0,19 (1,59)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

Σημ.
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 12 1.207 1.854 2.062 3.168

________ ________ ________ ________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 13 1.344.789 551.065 2.297.708 941.550
Άλλα εισπρακτέα 14 92.097 11.500 157.357 19.649
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 15 29.617 76.560 50.604 130.811
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 119.339 91.412 203.903 156.187

________ _________ ________ _________
1.585.842 730.537 2.709.572 1.248.197
________ _________ ________ _________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.587.049 732.391 2.711.634 1.251.365
======== ========= ======== =========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 17 299.635 299.635 511.957 511.957
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 17 472.622 472.622 807.523 807.523
Συσσωρευμένες ζημιές (48.613) (61.383) (83.061) (104.879)

________ _________ ________ _________
723.644 710.874 1.236.419 1.214.601

________ _________ ________ _________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Άλλοι πιστωτές 18 13.276 21.495 22.683 36.726
Δανεισμός 19 850.129 22 1.452.532 38

________ _________ ________ _________
863.405 21.517 1.475.215 36.764

________ _________ ________ _________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.587.049 732.391 2.711.634 1.251.365

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

Στις 23 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Unifast Finance & Investments Public
Company Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Σταύρος Θεοδοσίου, Πρόεδρος

Γιώργος Πίπης, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο (2)

Συσσωρευμένες 
ζημιές(1) Σύνολο

£ £ £ £

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 61.324 - (30.179) 31.145
24 Αυγούστου – Άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης 597 1.194 - 1.791
19 Οκτωβρίου – Άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης 237.714 475.428 - 713.142
Έξοδα έκδοσης νέου μετοχικού κεφαλαίου - (4.000) - (4.000)

Ζημιά για το έτος - - (31.204) (31.204)
_______ ________ ________ _______

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006/
1 Ιανουαρίου 2007 299.635 472.622 (61.383) 710.874
Καθαρό κέρδος για το έτος - - 12.770 12.770

_______ ________ ________ _______
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 299.635 472.622 (48.613) 723.644

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

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

(2) Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διανεμητέο υπό μορφή μερίσματος.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

Σημ.
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€
Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 12.887 (31.043) 22.018 (53.040)
Αναπροσαρμογές για:
  Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 647 625 1.105 1.068
Κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών 

  περιουσιακών στοιχείωνπου αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων  (48.668) (12.970) (83.154) (22.161)
Ζημιά δίκαιης αξίας από χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων 11.154 7.814 19.058 13.351

  Πιστωτικούς τόκους 5 (1.100) (1.615) (1.879) (2.759)
  Χρεωστικούς τόκους 7 5.176 98 8.844 167
Εισόδημα από μερίσματα (3.865) (3.946) (6.604) (6.742)

________ ________ ________ ________
(23.769) (41.037) (40.612) (70.116)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Αποθέματα (793.724) (551.065) (1.356.158) (941.550)
  Άλλα εισπρακτέα (2.420) (11.500) (4.135) (19.649)
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
  αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 84.457 (32.271) 144.303 (55.138)

Άλλοι πιστωτές (8.219) (8.179) (14.043) (13.975)
________ ________ ________ ________

Μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες (743.675) (644.052) (1.270.645) (1.100.428)
Φορολογία που πληρώθηκε (117) (161) (200) (275)

________ ________ ________ ________
Καθαρά μετρητά για εργασίες (743.792) (644.213) (1.270.845) (1.100.703)

________ ________ ________ ________
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Δάνεια που παραχωρήθηκαν σε συγγενικά μέρη (78.000) - (133.271) -
Τόκοι που εισπράχτηκαν 923 1.615 1.577 2.759
Μερίσματα που εισπράχτηκαν 3.865 3.946 6.604 6.742

________ ________ ________ ________
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (73.212) 5.561 (125.090) 9.501

________ ________ ________ ________
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου - 710.933 - 1.214.701
Εισπράξεις από δανεισμό 844.999 - 1.443.767 -
Τόκοι που πληρώθηκαν (46) (98) (79) (167)

________ ________ ________ ________
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 844.953 710.835 1.443.688 1.214.534

________ ________ ________ ________
Καθαρή αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα 27.949 72.183 47.754 123.332
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του 
έτους 91.390 9.207 156.149 32.817

________ ________ ________ ________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο 
τέλος του έτους 16 119.339 91.390 203.903 156.149

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως

ΗUnifast Finance & Investments Public Company Limited (ηΕταιρεία) συστάθηκεστηνΚύπρο 
στις 20 Σεπτεμβρίου 1989 σαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και στις 14 Μαίου 1999 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία. Στις
12 Ιανουαρίου2005, ηΕταιρείαμετονομάστηκεσεUnifast Finance & Investments Public
Company Limited. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην ΟδόΑγίων Ομολογητών105,
1080 Λευκωσία.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι χρηματοδοτήσεις και οι επενδύσεις σε τίτλους 
δημοσίων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και άλλων εταιρειών και η 
ανάπτυξη γης και ακινήτων.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

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

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Unifast Finance & Investments Public Company Limited έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης(ΔΠΧΠ)
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και με τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 
έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείωνπου αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 
Ιανουαρίου 2007 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που 
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ39 
“Xρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης
χαρτοφυλακίου.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού 
κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠτα
οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις“, και η συμπληρωματική 
αναθεώρηση του ΔΛΠ1,“Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις 
Κεφαλαίων“, εισάγει νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχει 
οποιαδήποτε επίδραση στην ταξινόμηση και την αποτίμηση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας, ή στις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη φορολογία και τους εμπορικούς και 
άλλους πιστωτές.

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

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2008

 IFRIC Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε μετοχές του Συγκροτήματος και Ίδιες 
Μετοχές” (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007).

 IFRIC Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2008).

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009

 ΔΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί τομείς” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).

 ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος Δανεισμού” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). *

 IFRIC Ερμηνεία 13 “Προγράμματα Πιστών Πελατών” (ισχύει από 1 Ιουλίου 2008). *

 ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων” (ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου 2009). *

* Δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.

Αναγνώρισηεισοδημάτων

Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

(α) Κέρδος/ζημιά από πώληση ή επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Ως εισόδημα αναγνωρίζεται το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 
έτους.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Αναγνώρισηεισοδημάτων (συνέχεια)

(α) Κέρδος/ζημιά από πώληση ή επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
(συνέχεια)

Τo κέρδoς/ζημιά από τη πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
υπoλoγίζεται με βάση τη λογιστική αξία και τo καθαρό πρoιόv πώλησης, τα oπoία 
συμπεριλαμβάvoυv τα χρηματιστηριακά έξoδα αγoράς/πώλησης αvτίστoιχα. 

Το κέρδος/ζημιά που προκύπτει από την επανεκτίμηση της αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων την ημέρα του ισολογισμού 
περιλαμβάνεται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

(β) Πιστωτικά μερίσματα

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να 
εισπράξει.

(γ) Πιστωτικοί τόκοι

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

Μετατροπή ξένου νομίσματος

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε Ευρώ συνάδουν με την 
παράγραφο 57 του ΔΛΠ21 “Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις τιμές Ξένου 
Συναλλάγματος” χρησιμοποιώντας ως ισοτιμία μετατροπής την αμετάκλητη ισοτιμία 
€1 = Κ£0,585274.

Φορολογία

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

Φορολογία (συνέχεια)

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους 
αξίας στις οικονομικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν 
όταν οι σχετικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πραγματοποιηθούν ή όταν οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Όλα τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον 
αποσβέσεις.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το 
κόστος μείον η υπολειμματική αξία του κάθε στοιχείου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο 
διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:

%

Έπιπλα και σκεύη 10
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20

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

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

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

Κέρδη και ζημιές από διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη 
σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Επενδύσεις

Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση των επενδύσεων 
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διεύθυνση αποφασίζει την 
κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν 
την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

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

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

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται 
κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η 
Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις 
διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει 
λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει σημαντικά ρίσκα και οφέλη 
ιδιοκτησίας.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.

Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται 
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν. 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές, η Εταιρεία προσδιορίζει 
τη δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  Οι μέθοδοι αποτίμησης 
περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση.  
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Επενδύσεις (συνέχεια)

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.  Οι ζημιές απομείωσης που 
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν 
αντιστρέφονται μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Αποθέματα

Τα αποθέματα εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια 
από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους περιλαμβάνει άλλα άμεσα έξοδα εκτός των 
εξόδων δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον έξοδα διάθεσης.  Η γη παρουσιάζεται σε τιμή 
κτήσης.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται 
σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά 
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η 
παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Δανεισμός

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

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμααποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Συγκριτικές πληροφορίες

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

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο αγοράς, (περιλαμβανομένου κινδύνου επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, 
κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και κινδύνου τιμής αγοράς), 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας επικεντρώνεται στη μη 
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας.  Η διαχείριση κινδύνου 
διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα με αρχές που εγκρίνονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος τιμής αγοράς

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγωεπενδύσεων που 
κατέχονται από την Εταιρεία και ταξινομούνται στονισολογισμό ως χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω τωναποτελεσμάτων. Η 
Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγαθών.

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε μετοχικούς τίτλους άλλων οντοτήτων οιοποίες 
εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη τουΧρηματιστήριου Αξιών 
Κύπρου και στο Σύνθετο Δείκτη του ΧρηματιστήριουΑξιών Αθηνών.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδρασηαυξήσεων/μειώσεων των 
τιμών του ΧΑΚ στο κέρδοςγια το έτος μετά τη φορολογία και στα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρείας. Ηανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι τιμές των μετοχικών τίτλων
αυξήθηκαν/μειώθηκαν κατά 5% με όλες τις άλλες μεταβλητές ναπαραμένουν σταθερές. 

Επίδραση στο κέρδος
μετά τη φορολογία
2007

£
2006

£

Μετοχικοί τίτλοι – Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.387 3.734
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Κίνδυνος τιμής αγοράς (συνέχεια)

Το κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία θα αυξανόταν / μειωνόταν ως αποτέλεσμα 
κερδών / ζημιών σε μετοχικούς τίτλους που ταξινομούνται ως σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. Τα άλλα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων θα αυξάνονταν / μειώνονταν 
ως αποτέλεσμα κερδών / ζημιών σε μετοχικούς τίτλους που ταξινομούνται ως 
διαθέσιμοι προς πώληση.

Με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς, η Εταιρεία διευρύνει το φάσμα του 
χαρτοφυλακίου της. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου γίνεται σύμφωνα με τα όρια που 
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη αξία

Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο, τα 
έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα 
από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.

Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Ο 
δανεισμός που εκδόθηκε σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εάν τα επιτόκια σε δανεισμό που αποτιμάται σε Κυπριακές 
Λίρες ήταν κατά 0,5% ψηλότερα/χαμηλότερα, με όλες τις άλλες παραμέτρους να 
παραμένουν σταθερές, το κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία θα ήταν £438 
χαμηλότερο/ψηλότερο, κυρίως ως αποτέλεσμα των ψηλότερων.χαμηλότερων 
χρεωστικών τόκων σε δανεισμό σε κυμαινόμενα επιτόκια.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή 
βάση και ενεργεί ανάλογα.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από
έκθεση σε εκκρεμή εισπρακτέα και δεσμευτικές συναλλαγές.  Η Εταιρεία δεν έχει 
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται 
σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση 
με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε 
σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσαπερίοδο κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξηςτου συμβολαίου. Τα ποσά που 
παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οισυμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 
Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η 
επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.

1 μέχρι 6
μήνες

£

6 μήνες
μέχρι 1
χρόνο

£

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Δανεισμός - 850.129
Άλλοι πιστωτές 13.276 -

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Δανεισμός 22 -
Άλλοι πιστωτές 21.495 -

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων, τηδιαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης μέσω ενός ικανοποιητικού ποσούδεσμευμένων πιστωτικών 
διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησηςανοικτών θέσεων στην αγορά. Η 
Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στηχρηματοδότηση διατηρώντας διαθεσιμότητα εντός των 
δεσμευμένωνπιστωτικών ορίων.

Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις κυμαινόμενες προβλέψεις του αποθεματικού
ρευστότητας της Εταιρείας (περιλαμβάνει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα(Σημείωση 
16))  στη βάση των αναμενόμενων ταμειακών ροών.

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και
2006 ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Σύνολο δανεισμού (Σημ. 19) 850.129 22
Μείον: Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 16) (119.339) (91.412)

__________ __________
Καθαρός δανεισμός 730.790 (91.390)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 721.769 710.874

__________ __________
Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση 1.452.559 619.484

__________ __________
Σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων 50% (15%)

Η αύξηση της σχέσης δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίωνκατά το 
2007 ήταν αποτέλεσμα κυρίως δανεισμού που λήφθηκε κατά τη διάρκειατου έτους για 
τη χρηματοδότηση αναγκών της Εταιρείας για απόκτηση γης προς ανάπτυξη.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου (συνέχεια)

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα με σκοπό την
παροχή αποδόσεων για τους μετόχους και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα πουέχουν 
συμφέροντα στην Εταιρεία και να διατηρήσει την καταλληλότερηκεφαλαιουχική δομή 
για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου.

Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική της δομή, η Εταιρείαμπορεί 
να μεταβάλει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, να 
επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει
περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό της.

(iii) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, 
(όπως οι τίτλοι προς εμπορία) βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία 
του ισολογισμού.  Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή 
προσφοράς.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζεται χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται εσωτερικά στα 
βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

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

(α) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχέςσε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα
οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα.  Δεν έχουν 
γίνει υπολογισμοί και παραδοχέςπου πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες 
αναπροσαρμογές στη λογιστικήαξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το 
επόμενο οικονομικό έτος.
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5 Άλλα κέρδη 

2007
£

2006
£

Πιστωτικοί τόκοι:
  Τραπεζικά υπόλοιπα 800 1.615
  Δάνεια σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ. 21γ) 177 -
  Άλλοι τόκοι 123 -

________ ________
1.100 1.615

________ ________
Διαγραφή πιστωτικών υπολοίπων 9.788 -

________ ________
10.888 1.615

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

6 Ανάλυση εξόδων κατά είδος
2007

£
2006

£

Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 12) 647 625
Αμοιβή συμβούλων 1.326 16.793
Αμοιβή διοικητικών υπηρεσιών 2.624 3.663
Λογιστικές υπηρεσίες 10.432 7.500
Αμοιβή ελεγκτών 5.000 2.200
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 1.083 3.059
Έξοδα χρηματιστηρίου 12.255 5.645
Πρόστιμα 307 13
Λοιπά έξοδα 530 2.164

__________ __________
Συνολικό κόστος διοικητικής λειτουργίας 34.204 41.662

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

7 Χρηματοδοτικά έξοδα 

2007
£

2006
£

Χρεωστικοί τόκοι:
  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα 5.176 98

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

8 Φορολογία

2007
£

2006
£

Τρέχουσα φορολογία:
  Αμυντική εισφορά 80 161
Αμυντική εισφορά – προηγούμενα έτη 37 -

________ ________
117 161

======== ========
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8 Φορολογία (συνέχεια)

Ο φόρος επί των κερδών/(ζημιών) της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

2007
£

2006
£

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 12.887 (31.043)
======== ========

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστόεταιρικής 
φορολογίας ύψους 10% 1.289 (3.104)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν γιαφορολογικούς 
σκοπούς 1.208 856
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δενυπόκεινται 
σε φορολογία (1.365) (1.847)
Ειδική εισφορά για την άμυνα 117 161
Φορολογική επίδραση χρησιμοποίησης φορολογικών ζημιών από 
μεταφορά 1.132 -
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν έχει 
αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόμενης φορολογίας - 4.095

________ ________
Χρέωσηφορολογίας 117 161

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

Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003 ο συντελεστής εταιρικού φόρου για 
την Εταιρεία είναι 10%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό 
φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό
15%.

9 Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή

2007
£

2006
£

Κέρδος/(ζημιά) για το έτος που αναλογεί στους μετόχους 10.895 (31.204)
________ ________

Συνολικός/Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήσαν 
εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 9.987.836 3.368.087

________ ________
Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 0,11 (0,93)

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

Δεν έχει υπολογιστεί πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή όσο αφορά τα ΔΑΜ που 
υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006, για το λόγο ότι εάν είχε γίνει ο υπολογισμός αυτός 
το ποσό που θα προέκυπτε θα ήταν μεγαλύτερο από το βασικό κέρδος ανά μετοχή και 
μικρότερο από τη βασική ζημιά ανά μετοχή αντίστοιχα.
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10 Χρηματοοοκονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και
εισπρακτέα

£

Περιουσιακά
στοιχεία που
αποτιμούνται
σε δίκαιη αξία

μέσω των
αποτελεσμάτων

£
Σύνολο

£
31 Δεκεμβρίου 2007
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Άλλα εισπρακτέα 92.097 - 92.097
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων - 29.617 29.617
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 119.339 - 119.339

_______ _______ _______
211.436 29.617 241.053

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

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις
£

Σύνολο
£

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός 850.129 850.129
Άλλοι πιστωτές 8.276 8.276

_______ ________
858.405 858.405

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

Δάνεια και
εισπρακτέα

£

Περιουσιακά
στοιχεία που
αποτιμούνται
σε δίκαιη αξία

μέσω των
αποτελεσμάτων

£
Σύνολο

£
31 Δεκεμβρίου 2006
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Άλλα εισπρακτέα 9.000 - 9.000
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων - 76.560 76.560
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 91.412 - 91.412

_______ _______ _______
100.412 76.560 176.972

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

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις
£

Σύνολο
£

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός 22 22
Άλλοι πιστωτές 14.182 14.182

_______ _______
14.204 14.204

======= =======
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11 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δενείναι 
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σεεξωτερικές
πιστωτικές αξιολογήσεις.

2007
£

2006
£

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις (1)
Α1 117.103 -
Α2 1.633 68.000
Χωρίς αξιολόγηση 468 472

_______ _______
119.204 68.472

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

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι 
μετρητά σε χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.

12 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Έπιπλα, σκεύη 
και εξοπλισμός

γραφείου
£

Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

£
Σύνολο

£

Την 1 Ιανουαρίου 2006
Κόστος 7.943 13.259 21.202
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (5.464) (13.259) (18.723)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 2.479 - 2.479

________ ________ _________

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 2.479 - 2.479
Χρέωση απόσβεσης (625) - (625)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

1.854 - (1.854)
________ ________ _________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος ή εκτίμηση 7.943 13.259 21.202
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (6.089) (13.259) (19.348)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 1.854 - 1.854

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

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 1.854 - 1.854
Χρέωση απόσβεσης (647) - (647)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 1.207 - 1.207

________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος 7.943 13.259 21.202
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (6.736) (13.259) (19.995)

________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 1.207 - 1.207

========= ========= =========
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13 Αποθέματα

2007
£

2006
£

Γη προς ανάπτυξη 1.344.789 551.065
======== ========

Το πιο πάνω ποσό αποτελείται από 3 τεμάχια γης στις περιοχές Καϊμακλίου, Νήσου και Σιά, 
κόστους £452.340, £113.525 και £778.924 αντίστοιχα.

14 Άλλα εισπρακτέα

2007
£

2006
£

Δάνεια σε συγγενικά μέρη (Σημ. 21γ) 78.177 -
Άλλα εισπρακτέα 13.920 9.000
Προπληρωμές - 2.500

________ _______
92.097 11.500

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

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.

15 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2007
£

2006
£

Εισηγμένοιτίτλοι:
Μετοχικοί τίτλοι – Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 27.742 74.685

Μη εισηγμένοι τίτλοι 1.875 1.875
________ ________

29.617 76.560
======== ========

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

2007
£

2006
£

Προς εμπορία 27.742 74.685
Που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά 
την αρχική αναγνώριση 1.875 1.875

________ ________
29.617 76.560

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

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στις ροές μετρητών από εργασίες ως μέρος των αλλαγών 
στο κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταμειακών ροών.

Οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.



Unifast Finance & Investments Public Company Limited

F:\U\UF23329\Assurance\FS\2007_G.doc (31)

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων αξιολογείται 
με βάση τη δίκαιη αξία, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Πληροφορίες με βάση τη δίκαιη αξία σχετικά με αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.  Η επενδυτική 
στρατηγική της Εταιρείας είναι να επενδύει ρευστά διαθέσιμα σε μετοχικούς τίτλους ως μέρος 
της μακροχρόνιας στρατηγικής ανάπτυξης κεφαλαίων της Εταιρείας.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 αποτελείτο από τίτλους ως 
ακολούθως:

2007
%

2006
%

Εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Κλάδος τραπεζών - 74,77
Κλάδος  βιομηχανίας - 1,89
Κλάδος χρηματοοικονομικών 75,09 -
Kλάδος υπηρεσιών υποστήριξης 18,58 -

  Κλάδος γενικού λιανικού εμπορίου - 20,89
________ _______

93,67 97,55
Εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 6,33 2,45

________ ________
100,00 100,00

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

16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2007
£

2006
£

Μετρητά στην τράπεζα 119.204 68.472
Μετρητά σε χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 135 22.940

________ ________
119.339 91.412

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

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

2007
£

2006
£

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 119.339 91.412
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 19) - (22)

________ ________
119.339 91.390

======== ========
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17 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο 

Αριθμός 
μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

£

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

£
Ολικό

£

Την 1 Ιανουαρίου 2006 2.044.137 61.324 - 61.324
24 Αυγούστου – Άσκηση δικαιωμάτων
προτίμησης 19.900 597 1.194 1.791
19 Οκτωβρίου – Άσκηση δικαιωμάτων 
προτίμησης 7.923.799 237.714 475.428 713.142
Έξοδα έκδοσης νέου μετοχικού 
κεφαλαίου - - (4.000) (4.000)

_______ _______ _______ _______
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/
31 Δεκεμβρίου 2007 9.987.836 299.635 472.622 772.252

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

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 50.000.000 μετοχές 
(2006: 50 000 000 μετοχές) με ονομαστική αξία £0,03 ανά μετοχή.

Κατά τη διάρκεια του 2006 το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από 
2.044.137 μετοχές αξίας £61.324 σε 9.987.836 μετοχές αξίας £299.635 σαν αποτέλεσμα της 
εξάσκησης 19.900 και 7.923.799 Δικαιωμάτων Προτίμησης στις 24 Αυγούστου 2006 και 19 
Οκτωβρίου 2006 αντίστοιχα.

Η αύξηση στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο προέκυψε από την έκδοση νέων μετόχων αξίας 
£0,09 ανά μετοχή, από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) που αναφέρονται 
πιο πάνω. Η διαφορά £0,06 ανά μετοχή που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ είσπραξης 
και ονομαστικής αξίας ανά μετοχή, πιστώθηκε στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διανεμητέο υπό μορφή μερίσματος.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 υπήρχαν 1.985.925 Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) σε 
κυκλοφορία, τα οποία θα μπορούν να εξασκηθούν το Νοέμβριο του 2010 και το Νοέμβριο του 
2011 στην τιμή των £0,15.

18 Άλλοι πιστωτές

2007
£

2006
£

Άλλοι πιστωτές 3.676 13.582
Πληρωτέο σε συγγενικό μέρος (Σημ. 21β) 4.600 600
Οφειλόμενα έξοδα 5.000 7.313

_______ ________
13.276 21.495

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

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.
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19 Δανεισμός

2007
£

2006
£

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα - 22
Τραπεζικός δανεισμός 850.129 -

_________ _________
850.129 22

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

Το τραπεζικό δάνειο είναι αποπληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. Το τραπεζικό δάνειοείναι 
εξασφαλισμένο ως εξής:

(α) Με υποθήκη ύψους £800.000 επί της γης προς ανάπτυξη στο Καϊμακλί.

(β) Με υποθήκη ύψους£215.000 επί της γης προς ανάπτυξη στην Νήσου.

(γ) Με εκχώρηση εισοδημάτων που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση της γης προς 
ανάπτυξη στο Καϊμακλί και στη Νήσου. 

(δ) Με εταιρική εγγύηση της εταιρείας Λατομεία Φαρμακάς Λτδ.

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

2007
%

2006
%

Τραπεζικός δανεισμός 5,85 -

Το τραπεζικό δάνειοτης Εταιρείας σε Κυπριακή λίρα είναι διευθετημένοσεκυμαινόμενο
επιτόκιο. Για δανεισμό σε κυμαινόμενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται μηνιαίως εκθέτοντας 
την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.

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

Η Εταιρεία δεν έχει αχρησιμοποίητες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις:

20 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Υπάρχουν δυο εκκρεμούσες αγωγές στις οποίες η ενάγουσα εταιρεία ζητά αποζημιώσεις για 
ζημιά για την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη συνέπεια δόλου και/ή συνωμοσίας υποκρύψεως 
σημαντικών στοιχείων που έπρεπε να είχαν αποκαλυφθεί έγκαιρα κάποιο χρόνο εντός του 
έτους 2000.  Με τις πιο πάνω αγωγές αξιώνεται ποσό £1.794.604 και ποσό £628.072 πλέον 
τόκοι, έξοδα και ΦΠΑ.  Σύμφωνα με την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα χρειαστεί 
να πληρωθούν οποιαδήποτε ποσά.  Σύμφωνα επίσης με την επίσημη γνώμη των νομικών 
συμβούλων της εταιρείας υποθέσεις παρόμοιας φύσεως είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
αποδειχτούν στο δικαστήριο.
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21 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελεγχόταν από τηνFakas Investment & Development Limited, η οποία κατείχε το 
56,24% των μετοχών της Εταιρείας μέχρι τις 13 Απριλίου 2007.  Το τελικό πρόσωπο που 
έλεγχε την Εταιρεία ήταν ο κ. Νεκτάριος Φάκας.  Από τις 13 Απριλίου 2007 η Εταιρεία 
ελέγχεται από την Λατομεία Φαρμακάς Λτδ, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 
60% των μετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 40% των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. 
Τα τελικά πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία είναι ο κ.κ. Γιώργος Πίπης και Γιώργος 
Κάζανος.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) Αγορές υπηρεσιών 

2007
£

2006
£

Αγορές υπηρεσίων:
Λατομεία Φαρμακάς Λτδ (λογιστικές υπηρεσίες) 8.000 -
Fakas Investments & Developments Limited
(λογιστικέςυπηρεσίες) 2.000 7.500

________ ________
10.000 7.500

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

(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές
Υπηρεσιών

2007
£

2006
£

Λατομεία Φαρμακάς Λτδ 4.600 -
Fakas Investments & Developments Limited - 600

________ ________
4.600 600

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

(γ) Δανεισμός σε συγγενικά μέρη 

2007
£

2006
£

Δάνειο στην Λατομεία Φαρμακάς Λτδ:
Δάνειο που παραχωρήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 78.000 -
Τόκος που χρεώθηκε(Σημ. 5) 177 -

________ ________
Στο τέλος του έτους (Σημ.13) 78.177 -

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

Το δάνειο στην Λατομεία Φαρμακάς Λτδ παραχωρήθηκε με τόκο 7%, χωρίς 
εξασφαλίσειςκαι είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. 
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21 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(δ) Αμοιβή Συμβούλων 

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως εξής:
2007

£
2006

£

Ως Σύμβουλοι 1.326 16.793
======== ========

(ε) Σημαντικές συμβάσεις με συγγενικά μέρη

Οι ακόλουθες συμβάσεις με συγγενικά μέρη ακυρώθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου 2007:

 Σύμβαση εργασίας με τον Σύμβουλο, κ. Νεκτάριο Φάκα, με ισχύ από την 1 Ιουλίου 
2006 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2007 αντί μηνιαίου μισθού £1.000, για παροχή μερικώς 
των υπηρεσιών του προς την Εταιρεία με κύρια ενασχόληση τη διοίκηση της εταιρείας 
και την προώθηση των δραστηριοτήτων στον τομέα αναπτύξεως γης.

 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ισχύ από την 1 Ιουλίου 2006 μέχρι την31
Δεκεμβρίου 2007, με την εταιρεία Fakas Investments & Developments Limited, για 
παροχή διαφόρων γραφειακών, λογιστικών και άλλων συναφών υπηρεσιών.

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςUnifast Finance & Investments Public Company Limited
αποφάσισε την υπογραφή της ακόλουθης σύμβασης που υπογράφτηκε την 1 Μαΐου 2007.

 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ισχύ από την 1 Μαΐου 2007, μέχρι τις 30 Απριλίου 
2008, με την εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς Λίμιτεδ, για παροχή διαφόρων γραφειακών, 
λογιστικών και άλλων συναφών υπηρεσιών.  Η αμοιβή που συμφωνήθηκε ανέρχεται σε 
£1.000 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ.

22 Ουσιώδεις διαφορές μεταξύ ένδειξης αποτελεσμάτων που 
ανακοινώθηκαν και ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος

Τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές 
μεταξύ της ένδειξης αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν και των ελεγμένων αποτελεσμάτων 
για το έτος.

23 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 
1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε 
Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει 
μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας €1= £0,585274

Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα 
μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών στις σελίδες10 και 11.
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Ανάλυση εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
£

2006
£

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 647 625
Αμοιβή Συμβούλων 1.326 16.793
Αμοιβή διοικητικών υπηρεσιών 2.624 3.663
Λογιστικές υπηρεσίες 10.432 7.500
Αμοιβή ελεγκτών 5.000 2.200
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 1.083 3.059
Έξοδα χρηματιστηρίου 12.255 5.645
Πρόστιμα 307 13
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά - 821
Τηλέφωνα και τέλεφαξ - 461
Τραπεζικά έξοδα 145 113
Έξοδα εκτίμησης 300 -
Λοιπά έξοδα 85 769

______ ______
Συνολικό κόστος εξόδων και διοικητικής λειτουργίας 34.204 41.662

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


