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Ετήσια Γενική 
Συνέλευση

28 Ιουνίου 2022

Ημερήσια Διάταξη
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• Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Ενοποιημένης 
Έκθεσης Διαχείρισης, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής 
Αμοιβών, των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2021, καθώς επίσης και της Έκθεσης των Ελεγκτών 
(οι «Οικονομικές Καταστάσεις 2021»).

• Εκλογή Μελών Δ.Σ. & Καθορισμός της Αμοιβής τους

• Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής τους

• Ειδικές Εργασίες: 

– Ειδική Απόφαση: Επαναγορά Ιδίων Μετοχών
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Χαιρετισμός Προέδρου

Άντης Σκορδής

Πρόεδρος Δ.Σ.

Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής
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Χαιρετισμός Προέδρου

Άντης Σκορδής

Πρόεδρος Δ.Σ.
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Χαιρετισμός
Διευθύνοντος Συμβούλου

Δρ. Νέαρχος Ιωάννου
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Βασικοί Δείκτες της Οικονομίας
2021 2020

ΑΕΠ
• Τρέχουσες τιμές (€δις)
• Μεταβολή (%)

22,4
+5,5

20,8
‐5,1

Πληθωρισμός (%) +2,5 ‐0,8

Τουρισμός
• Αφίξεις (αριθμός)
• Έσοδα (€δις)

1.937.000
1,5

632.000
0,4

Δημόσιο Χρέος (% επί του ΑΕΠ) 103,9 115,0

Ανεργία (%) 7,5 7,6

Εξωτερικό Εμπόριο
• Εισαγωγές (€δις)
• Εξαγωγές (€δις)

8,5
3,3

7,6
2,7

7

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
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2021 2020
€ €

Έσοδα

Έσοδα από μερίσματα  609.275 380.797

Έσοδα από τόκους   203.697 201.636

Έσοδα από ενοίκια 1.015.674 1.484.301

Άλλα έσοδα 17.984 33.472

Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων  3.601.007 ‐

Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4.039.110 797.438

9.486.747 2.897.644

Λειτουργικά έξοδα  (1.338.963) (2.066.054)

Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων  ‐ (1.869.495)

Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη)  αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 5.766 (25.968)

Χρηματοδοτικά έξοδα (374.333) (378.432)

Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας 43.205 ‐

Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη)  για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες 
εταιρείες  30.981 (74.110)

Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (2.453.968) 10.604.798

Κέρδος πριν τη φορολογία 5.399.435 9.088.383

Φορολογία (60.770) 58.868

Καθαρό κέρδος για τη χρήση 5.338.665 9.147.251

Κέρδος ανά μετοχή – σεντ  2,67 4,57

Επενδύσεις σε Ακίνητα
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€ Ετήσια
Απόδοση 
(Yield %)

Καθαρά έσοδα από ενοίκια 1.015.674 +4,3%

Κέρδος από επανεκτίμηση και πώληση 
ακινήτων

3.601.007 +8,9%

Κέρδος από πώληση, επανεκτίμηση και 
εκμετάλλευση γης και ακινήτων 

4.616.681

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
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2021 2020
€ €

Έσοδα

Έσοδα από μερίσματα  609.275 380.797

Έσοδα από τόκους   203.697 201.636

Έσοδα από ενοίκια 1.015.674 1.484.301

Άλλα έσοδα 17.984 33.472

Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων  3.601.007 ‐

Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4.039.110 797.438

9.486.747 2.897.644

Λειτουργικά έξοδα  (1.338.963) (2.066.054)

Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων  ‐ (1.869.495)

Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη)  αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 5.766 (25.968)

Χρηματοδοτικά έξοδα (374.333) (378.432)

Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας 43.205 ‐

Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη)  για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες 
εταιρείες  30.981 (74.110)

Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (2.453.968) 10.604.798

Κέρδος πριν τη φορολογία 5.399.435 9.088.383

Φορολογία (60.770) 58.868

Καθαρό κέρδος για τη χρήση 5.338.665 9.147.251

Κέρδος ανά μετοχή – σεντ  2,67 4,57

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
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€ Ετήσια

Απόδοση 

(Yield %)

Κέρδος από τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ 2.460.096 +17,0

Ζημιά από επενδύσεις σε χρηματιστήρια 

του εξωτερικού
(2.736) ‐

Κέρδος από μη εισηγμένους τίτλους 1.581.750 +87,3

Συνολικό κέρδος από χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία
4.039.110

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
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2021 2020
€ €

Έσοδα

Έσοδα από μερίσματα  609.275 380.797

Έσοδα από τόκους   203.697 201.636

Έσοδα από ενοίκια 1.015.674 1.484.301

Άλλα έσοδα 17.984 33.472

Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων  3.601.007 ‐

Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4.039.110 797.438

9.486.747 2.897.644

Λειτουργικά έξοδα  (1.338.963) (2.066.054)

Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων  ‐ (1.869.495)

Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη)  αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 5.766 (25.968)

Χρηματοδοτικά έξοδα (374.333) (378.432)

Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας 43.205 ‐

Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη)  για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες 
εταιρείες  30.981 (74.110)

Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (2.453.968) 10.604.798

Κέρδος πριν τη φορολογία 5.399.435 9.088.383

Φορολογία (60.770) 58.868

Καθαρό κέρδος για τη χρήση 5.338.665 9.147.251

Κέρδος ανά μετοχή – σεντ  2,67 4,57
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Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου:  31/12/2021

13

79.2%

15.5%

5.3%

Συμμετοχές σε Μετοχικούς Τίτλους Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Συμμετοχές σε Άλλα Έργα

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου:  31/12/2021

14

Κατηγορία Επένδυσης € %

Επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα 205.371.916 72,7

Λοιπές επενδύσεις στο ΧΑΚ 16.889.306 6,0

Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά 925.223 0,3

Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα 15.471 0,0

Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων 43.650.381 15,5

Επενδύσεις σε Άλλα Έργα 15.059.297 5,3

Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού 716.010 0,2

Σύνολο Ενεργητικού 282.627.604 100,0

15 16

Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της 
Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, της 

Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και της Πολιτικής Αμοιβών, των Ελεγμένων 
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας 
και του Συγκροτήματος για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς 
επίσης και της Έκθεσης των Ελεγκτών (οι 

«Οικονομικές Καταστάσεις 2021»).

17

Εκλογή Μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου

& 

Καθορισμός Αμοιβής Μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου

18

Διορισμός Ελεγκτών 

& 

Καθορισμός της Αμοιβής τους

13 14

15 16
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Ειδική Εργασία
Ψήφισμα 1: Αγορά Ιδίων Μετοχών

19

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να
αποκτά για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας, μέσα σε δώδεκα μήνες από την
ημερομηνία λήψης της παρούσης απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με
διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο
Νόμος.

2. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα αποκτώνται και κατέχονται,
συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας,
κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ’ οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος
κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε
διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από
τα ποσά είναι μικρότερο.

3. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτώνται δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.

4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%)
του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές
συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.

5. Θα τηρούνται οι από καιρού εις καιρόν ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.

22η

Ετήσια Γενική 
Συνέλευση

28 Ιουνίου 2022

19 20



 
Χαιρετισμός Προέδρου         
22η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
28 Ιουνίου 2022 
 
Αγαπητοί μέτοχοι 
 
Σας καλωσορίζω στην 22η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
 
Δυστυχώς, και φέτος οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να διεξάγουμε τη 
Συνέλευσή μας με φυσική παρουσία. Προσδοκούμε να επιστρέψουμε 
στις συνήθεις διαδικασίες κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση. 
 
 Η προσαρμογή στις επιβληθείσες από την πανδημία συνθήκες 
συνεχίστηκε, όπως και η αντιμετώπιση των πολύ σημαντικών 
αρνητικών συνεπειών που αυτή έχει επιφέρει στην οικονομία. Παρ’ όλο 
που εδώ και μερικούς μήνες, με τη διαφανείσα βελτίωση στην εξέλιξη 
της πανδημίας,  υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτή οδεύει προς το τέλος της 
με προφανείς ευεργετικές επιδράσεις στην οικονομία, οι αρνητικές 
γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, που κορυφώθηκαν με 
την πρόσφατη έναρξη της στρατιωτικής διαμάχης μεταξύ της Ρωσίας 
και της Ουκρανίας, αντέστρεψαν τις θετικές οικονομικές προβλέψεις. 
 
Ως γνωστόν, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καθηκόντως εφαρμόσει τα 
μέτρα που έχουν επιβληθεί  από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατά της Ρωσικής και Λευκορωσικής κυβέρνησης, ως και κατά 
διαφόρων εταιρειών και συγκεκριμένων ατόμων και, κατ’ ακολουθία, 
υφίσταται τις συνεπακόλουθες δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις, 
ιδιαιτέρως δε στους τομείς του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών. 
 
Ο Όμιλος μας δεν έχει άμεση έκθεση στη Ρωσία, Ουκρανία και 
Λευκορωσία και ως εκ τούτου δεν αναμένουμε, στο παρόν τουλάχιστο 



στάδιο, σχετικές σημαντικές επιπτώσεις. Όμως, ως προαναφέρθηκε,  
αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά οι τομείς του  τουρισμού  και  
παροχής υπηρεσιών, στους οποίους συμμετέχουμε έμμεσα. 
Επιπρόσθετα, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, οι διακυμάνσεις στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, η ανησυχία στις χρηματιστηριακές 
συναλλαγές, η αύξηση στα επιτόκια, οι διαταράξεις στην εφοδιαστική 
αλυσίδα και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να 
επηρεάσουν έμμεσα τις δραστηριότητες του Ομίλου. Οι έμμεσες αυτές 
συνέπειες θα εξαρτηθούν από την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης,  
που παραμένουν άγνωστες. 
 
Ως επακόλουθο των  εξελίξεων αυτών, ως  και των συνεπαγομένων 
προβλημάτων, η ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης έχει 
επιβαρυνθεί. 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά το 
α΄ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε τον ασθενικό ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξεως του 0,2%, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις για 
ποσοστό 0,3%.  
 
Με τον πληθωρισμό να ανέρχεται τον Μάιο σε νέο ιστορικό υψηλό,  στο 
8,1%, είναι πολύ πιθανό να καταγραφεί για το τρέχον έτος (2022) 
αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.  
 
Όσον αφορά την Κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία 
από τη Στατιστική Υπηρεσία, το κυπριακό ΑΕΠ αυξήθηκε το 2021 σε 
ποσοστό 5,5%, ψηλότερο από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας στο σύνολο της Ευρωζώνης που ανήλθε στο 4,6%. Όσον 
αφορά το 2022 και 2023, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προβλέπει ότι η Κυπριακή οικονομία θα συνεχίσει να καταγράφει θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 2,7% και 3,8% αντίστοιχα, οι 
οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην οικονομία και τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, παγκοσμίως και τοπικά,  δεν μπορούν 
να εκτιμηθούν με κάποια  βεβαιότητα. 



 
Αγαπητοί μέτοχοι, 
 
Τα αποτελέσματα του έτους είναι ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν την 
ορθότητα της επιχειρηματικής στρατηγικής που χαράξαμε και 
συνεχίζουμε να υλοποιούμε εδώ και χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 
κέρδος του Ομίλου μετά τη φορολογία ανήλθε στα €5,3 εκατομμύρια 
κατά το έτος 2021 σε σχέση με €9,1 εκατομμύρια το 2020. Η μείωση 
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη συμπερίληψη του μεριδίου ζημιάς 
ύψους €2,5 εκατομμυρίων που αναλογεί στο Συγκρότημα από τη 
συμμετοχή του στην Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με κέρδος ύψους 
€10,6 εκατομμυρίων που αναγνωρίστηκε κατά το προηγούμενο έτος. 
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν στα €270,1 
εκατομμύρια, που ισοδυναμεί με €1,35 ανά μετοχή, καταγράφοντας 
αύξηση της τάξης του 1,2% κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Κατά το υπό ανασκόπηση έτος,  σημαίνουσα θέση στις εργασίες μας 
εξακολουθεί να έχει η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Ελληνικής 
Τράπεζας, η οποία για μας πάντα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί  
στρατηγική επιλογή. Η συνολική επένδυση της εταιρείας  στην Ελληνική 
Τράπεζα από το 2013 μέχρι σήμερα ανέρχεται στα €94 εκατομμύρια, η 
δε συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο 
21,3%, με αποτέλεσμα η Δήμητρα να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της 
Ελληνικής Τράπεζας από την οποία αντλεί σημαντικό μέρος της 
κερδοφορίας της. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι και το πρώτο τρίμηνο του 
2022 τα αποτελέσματα του Ομίλου έκλεισαν με θετικό πρόσημο, με το 
κέρδος μετά τη φορολογία του Ομίλου να ανέρχεται σε €7,3 
εκατομμύρια και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου να 
ανέρχονται σε €276,8 εκατομμύρια, που ισοδυναμεί με €1,38 ανά 
μετοχή. 
 
Παραμένοντας αισιόδοξοι, διατηρούμε τους  διαχρονικούς στόχους μας, 
που είναι η διατήρηση της κερδοφορίας του Ομίλου, η μεγέθυνση αλλά 
και βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού του και, βεβαίως , η 
μεγιστοποίηση της αξίας της μετοχής των μετόχων μας. Στην πορεία 



μας αυτή θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την υγεία και ευημερία των 
συναδέλφων και των συνεργατών μας, που είναι αναγκαίες για την 
επιτυχή επιχειρησιακή λειτουργία του Ομίλου.  
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζω τις ευχαριστίες μας 
προς τη διευθυντική ομάδα, το προσωπικό, τους νομικούς συμβούλους, 
τους λοιπούς επαγγελματικούς συμβούλους και τους νόμιμους ελεγκτές 
του Ομίλου  για την αγαστή συνεργασία και την πολύτιμη υποστήριξη 
που μας παρείχαν, ο καθ’ ένας στα πλαίσια των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων του.  
 
 Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς την Logicom Public Ltd, τον 
μεγαλομέτοχο της εταιρείας μας, για τη συνεχή και πολυσχιδή 
υποστήριξη της, όπως και προς όλους τους μετόχους για την 
εμπιστοσύνη  τους. 
 
Αγαπητοί μέτοχοι,  
 
 Όπως διακηρύξαμε και στις προηγούμενες Ετήσιες Γενικές 
Συνελεύσεις,  δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την 
περαιτέρω ανάπτυξη και  ευημερία του Ομίλου μας, τηρώντας πάντοτε 
τους κανόνες και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. 
 
Άντης Σκορδής 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 


