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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Σύσταση
Η Εταιρεία ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ συστάθηκε στην Κύπρο στις 22 Φεβρουαρίου 2000 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. 

Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η ενοικίαση
ακινήτων.

Υποκαταστήματα
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν διεξάγονται μέσω οποιουδήποτε υποκαταστήματος.

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για αντιμετώπιση τους,
αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 8 και 9.  Το Διοικητικό Συμβούλιο
εισηγείται την πληρωμή μερίσματος όπως παρουσιάζεται πιο κάτω και το υπόλοιπο καθαρό κέρδος για το έτος
μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μερίσματα

Στις 24 Νοεμβρίου 2009 η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους
€ 193.072 (2008: € 92.692).

Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, εκτός από τους κ.κ  Παντελεήμων Δημόπουλο, Πολύκαρπο Βότση και κ.
Αρετή Σουβατζόγλου που διορίστηκαν ως Διευθυντές της Εταιρείας στις 5 Ιουνίου 2009. Επίσης ο κ.κ
Θεμιστοκλής Χαραμής παραιτήθηκε από τη θέση του ως Διευθυντής της Εταιρείας στις 27 Οκτωβρίου 2009 και
στις 29 Οκτωβρίου 2009 ο κ.κ Αλέξιος Κομνηνός διορίστηκε στη θέση του. Ο κ. Σπυρίδων Μαυραντώνης
παραιτήθηκε από τη θέση του ως Διευθυντής της Εταιρείας στις 5 Ιουνίου 2009.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σημερινά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διατηρoύν τo
αξίωμα τoυς.

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους περιγράφονται στη σημείωση 23 των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Grant Thornton, έχoυν εκδηλώσει επιθυμία vα εξακολουθήσουν vα παρέχουν τις
υπηρεσίες τoυς και ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την αμoιβή τoυς, θα
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,

Μαρία Μιχαήλ Γεωργιάδη
Γραμματέας

Λευκωσία, Κύπρος, 17 Φεβρουαρίου 2010
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΚΕΣΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ
ΛΊΜΙΤΕΔ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΑΚΕΣΩ Κτηματική
Λίμιτεδ (η ''Εταιρεία'') στις σελίδες 7 μέχρι 30, που αποτελούνται από την κατάσταση
οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και την κατάσταση αποτελεσμάτων, την
κατάσταση συνολικών εσόδων, 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 Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την
ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές
υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των  Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις 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
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΑΚΕΣΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΛΊΜΙΤΕΔ (συνέχεια)

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.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής κατάστασης της μητρικής εταιρείας ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ στις 31
Δεκεμβρίου 2009 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς 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 2 μέχρι 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΑΚΕΣΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΛΊΜΙΤΕΔ (συνέχεια)

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 οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Grant Thornton
Εγκεκριμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 17 Φεβρουαρίου 2010
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Κατάσταση οικονομικής θέσης

31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 6 1.193 2.990
Επενδύσεις σε ακίνητα 7 11.563.022 11.546.674
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 8 1.700 1.700

11.565.915 11.551.364

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 9 34.173 33.933
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 326 338

34.499 34.271

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.600.414 11.585.635

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 10 598.500 598.500
Άλλα αποθεματικά 4.511.178 4.511.178
Συσσωρευμένα κέρδη 1.932.974 1.855.293

7.042.652 6.964.971

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Δανεισμός 11 1.613.297 2.069.740
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12 638.625 625.061

2.251.922 2.694.801

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 13 478.509 280.517
Δανεισμός 11 1.771.101 1.614.313
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 14 56.230 31.033

2.305.840 1.925.863

Σύνολο υποχρεώσεων 4.557.762 4.620.664

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 11.600.414 11.585.635

Στις 17 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

.................................... ....................................
Αλέξιος Κομνηνός Παντελεήμων Δημόπουλος
Σύμβουλος Σύμβουλος
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Εισοδήματα 15 455.400 455.400

Έξοδα διοίκησης (26.971) (37.431)
Κέρδος από εργασίες 16 428.429 417.969
Έσοδα χρηματοδότησης 17 2.620 -
Έξοδα χρηματοδότησης 17 (120.417) (377.167)
Κέρδος πριν από τη φορολογία 310.632 40.802

Φορολογία 18 (39.879) (36.942)
Κέρδος για το έτος 270.753 3.860
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Κατάσταση συνολικών εσόδων

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Κέρδος για το έτος 270.753 3.860

Άλλα συνολικά έσοδα - -

Συνολικά έσοδα για το έτος 270.753 3.860

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία συνολικών εσόδων εκτός από αυτά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

Έκδοση
μετοχών
υπέρ το

άρτιο
Συσσωρευμένα

κέρδη Ολικό
€ € € €

Την 1 Ιανουαρίου 2008 137.771 1.470.036 5.445.996 7.053.803

Συνολικά έσοδα
Κέρδος για το έτος - - 3.860 3.860

Άλλες αλλαγές στα ίδια κεφάλαια
Έκδοση μετοχών από κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών 460.616 3.041.142 (3.501.758) -
Μερίσματα - - (92.692) (92.692)
Συναλλαγματική διαφορά από μετατροπή
μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 113 - (113) -

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου 2009 598.500 4.511.178 1.855.293 6.964.971

Συνολικά έσοδα
Κέρδος για το έτος - - 270.753 270.753

Άλλες αλλαγές στα ίδια κεφάλαια
Μερίσματα - - (193.072) (193.072)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 598.500 4.511.178 1.932.974 7.042.652

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
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.
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Κατάσταση ταμειακών ροών

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδος πριν από τη φορολογία 310.632 40.802
Αναπροσαρμογές:

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1.797 1.794
Χρεωστικούς τόκους 17 120.417 175.441
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματική ζημιά/(κέρδος) - 199.912

432.846 417.949
Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά (240) -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 197.992 (95.584)

Ροή μετρητών από εργασίες 630.598 322.365
Πληρωμή φόρων (1.118) (14.073)
Καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες 629.480 308.292

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμή για αγορά επενδυτικών ακινήτων 7 (16.348) (22.156)
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (16.348) (22.156)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές δανείων (456.294) (110.842)
Εισπράξεις από νέα δάνεια 156.639 -
Πληρωμή τόκων (120.417) (175.441)
Πληρωμή μερισμάτων (193.072) -
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (613.144) (286.283)

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (12) (147)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους 338 485
Στο τέλος του έτους 326 338

Σελίδα 11



ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 22 Φεβρουαρίου 2000 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο
γραφείο της είναι στην Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 87, 8021 Πάφος, Κύπρος.

Κύρια δραστηριότητα

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η ενοικίαση
ακινήτων.

2. Λογιστικές αρχές

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

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις επειδή η Εταιρεία και οι θυγατρικές της αποτελούν συγκρότημα μικρού μεγέθους και η Εταιρεία δεν
σκοπεύει να εκδώσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεράνει ότι εφόσον η 4η Οδηγία απαιτεί από τις μητρικές εταιρείες να
ετοιμάζουν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις και εφόσον ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113, απαιτεί την
ετοιμασία τέτοιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ, οι
πρόνοιες του ΔΛΠ27 «Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις» που απαιτούν την ετοιμασία
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν εφαρμόζονται.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧA απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και
εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2009 και τα οποία έχουν επίσης υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή αυτή έχει επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ως ακολούθως:

 Η εφαρμογή του ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση 2007): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων” έχει

επηρεάσει σημαντικά την παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις.  Η υιοθέτηση του Προτύπου δεν

επηρεάζει την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά απαιτεί επιπρόσθετες

γνωστοποιήσεις, όπως επίσης την ετοιμασία μιας νέας κατάστασης 'Κατάσταση συνολικών εσόδων'. Η

αποτίμηση και αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εσόδων και εξόδων της Εταιρείας δεν

αλλάζει, όμως κάποια έσοδα και έξοδα τα οποία αναγνωρίζονταν άμεσα στα ίδια κεφάλαια τώρα

αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά έσοδα, όπως για παράδειγμα κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτων,

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Όλα τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τα οποία είναι
εφαρμόσιμα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας
υιοθέτησης που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση συγκεκριμένων διατάξεων του ΔΛΠ 39:
“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης
χαρτοφυλακίου.

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν είναι ακόμη
εφαρμόσιμα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009:

Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

 ΔΠΧΑ 1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 ΔΠΧΑ 3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την

ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις” (εφαρμόζεται για

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 ΕΔΔΠΧΑ 17: “Διανομές Μη-Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” (εφαρμόζεται για

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 27: “Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη

Οικονομική Οντότητα ή Συνδεδεμένη” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιουλίου 2009).

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39: “Κατάλληλα Μέσα Αντιστάθμισης” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - 2009 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου

2009).

 ΔΠΧΑ 9: “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Ταξινόμηση και Αποτίμηση” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

 ΔΛΠ 24 (Αναθεώρηση): “Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

 ΕΔΔΠΧΑ 19: “Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους” (εφαρμόζεται

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1: “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρμογή” (εφαρμόζεται για ετήσιες

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: “Παροχές Ομίλου που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών που θα εξοφληθούν

σε μετρητά” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32: “Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010).

 Τροποποίηση στην ΕΔΔΠΧΑ 14: “Προπληρωμές Υποχρέωσης Ελάχιστης Χρηματοδότησης”

(εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως όταν αυτά τα λογιστικά πρότυπα ή οι διερμηνείες καταστούν
εφαρμόσιμα σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

Εξαρτημένες εταιρείες

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον απομειώσεις της αξίας τους, οι
οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία προκύπτει η απομείωση.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις
και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια
πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα:

%
Οχήματα 15

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

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης,
αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες
περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική
απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης
ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη σύγκριση των
εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητα που κατέχονται για είσπραξη ενοικίων και/ ή για κεφαλαιακή
ενίσχυση και δε χρησιμοποιούνται από την ίδια. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που
αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εξωτερικούς
ανεξάρτητους εκτιμητές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές στην
δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις για πληρωμή με μετρητά ή άλλα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.  Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ταξινομούνται
ως σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται αρχικά σε δίκαιη αξία και οποιαδήποτε αρχικά
έξοδα συναλλαγής αναγνωρίζονται άμεσα στα αποτελέσματα.  Όλες οι άλλες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε δίκαιη αξία, μετά την αφαίρεση των αρχικών εξόδων συναλλαγής.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμούνται μετέπειτα σε αποσβεσθείσα τιμή κόστους με τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων οι οποίες αποτιμούνται σε δίκαιη αξία με τα κέρδη ή τις ζημιές από αναπροσαρμογές δίκαιης
αξίας να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται από μια
άλλη με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Διαφορές που
προκύπτουν αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Δάνεια

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων χρηματοδότησης. Τα
δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των
εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και του προεξοφλημένου ποσού του διακανονισμού ή της
εκπλήρωσης του δανείου αναγνωρίζεται στην χρονική διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου σύμφωνα με την λογιστική πολιτική της Εταιρείας για το κόστος δανεισμού (βλέπε πιο κάτω).

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην δίκαιη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουνμετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα.
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που
προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής
της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η Εταιρεία αναμένει η
πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται
ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία.

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις

Οι μη τρέχουσες υπoχρεώσεις αντιπρoσωπεύoυν πoσά τα oπoία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα μηνών από
την ημερoμηvία αναφοράς.

Έσοδα

Τα έσοδα αποτιμούνται στην δίκαιη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν
ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα εμπορεύματα και παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της
λειτουργίας της επιχείρησης της Εταιρείας, καθαρά από εκπτώσεις και φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι τα
οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τη συναλλαγή θα τα επωφεληθεί η Εταιρεία, τα κόστη που προέκυψαν ή
πρόκειται να προκύψουν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, και όταν επίσης τα κριτήρια για κάθε διαφορετική
δραστηριότητα της Εταιρείας πληρούνται. Αυτά τα συγκεκριμένα με τις δραστηριότητες  κριτήρια αναγνώρισης
περιγράφονται πιο κάτω:

 Έσοδα από ενοίκια

Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την
ουσία των σχετικών συμφωνιών.

Κόστος δανεισμού

Τα κόστη δανεισμού περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις και
τραπεζικά παρατραβήγματα, καθώς επίσης και τραπεζικά έξοδα.
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(1) 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 Ευρώ (€), το
οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές
συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική
ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Φορολογία

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου.

Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει
από το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή
έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία
ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την
ημερομηνία αναφοράς.
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(1) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο ρευστότητας,  και συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των
κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

(1.1) Κίνδυνος επιτοκίου

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

Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων
χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:

2009 2008
€ €

Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 2.189.494 2.645.792

2.189.494 2.645.792

Ανάλυση ευαισθησίας

Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2009 θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση
στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι
άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές συναλλάγματος παραμένουν σταθερά. Σε περίπτωση μείωσης των
επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα
αποτελέσματα.

Ίδια κεφάλαια Αποτελέσματα
2009 2008 2009 2008

€ € € €
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου
επιτοκίου (21.895) (26.458) (21.895) (26.458)

(21.895) (26.458) (21.895) (26.458)
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1.2) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών
στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές
διευκολύνσεις.

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
της Εταιρείας. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάση της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία η Εταιρεία μπορεί να
υποχρεωθεί να πληρώσει.

31 Δεκεμβρίου
2009 Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
εντός 3
μηνών

μεταξύ 3 και
12 μηνών 1-2 έτη 2-5 έτη

Πέραν των 5
ετών

€ € € € € € €
Δάνεια
τραπεζών 2.189.498 2.504.003 144.050 432.151 576.201 1.196.126 155.475
Δάνεια από
συνδεδεμένες
εταιρείες 1.194.900 1.194.900 1.194.900 - - - -

3.384.398 3.698.903 1.338.950 432.151 576.201 1.196.126 155.475

31 Δεκεμβρίου
2008 Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
εντός 3
μηνών

μεταξύ 3 και
12 μηνών 1-2 έτη 2-5 έτη

Πέραν των 5
ετών

€ € € € € € €
Δάνεια
τραπεζών 2.645.792 3.089.977 144.015 432.039 576.052 1.633.871 304.000
Εμπορικοί και
άλλοι πιστωτές 301 301 301 - - - -
Δάνεια από
θυγατρικές
εταιρείες 1.700 1.700 1.700 - - - -
Δάνεια από
συνδεδεμένες
εταιρείες 1.038.261 1.038.261 1.038.261 - - - -

3.686.054 4.130.239 1.184.277 432.039 576.052 1.633.871 304.000
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1.3) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω
αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές
συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το
νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από
συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα κυρίως Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Η διεύθυνση της Εταιρείας
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Ανάλυση ευαισθησίας

Η ενδυνάμωση του Ευρώ κατά 10% έναντι των πιο κάτω ξένων νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 θα είχε ως
αποτέλεσμα την μείωση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός
αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα τα επιτόκια παραμένουν σταθερά. Σε περίπτωση
αποδυνάμωσης του Ευρώ κατά 10% έναντι των πιο κάτω ξένων νομισμάτων θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη
επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.

Ίδια κεφάλαια Αποτελέσματα
2009 2008 2009 2008

€ € € €
Ελβετικά Φράγκα (141.054) (176.966) (141.054) (176.966)

(141.054) (176.966) (141.054) (176.966)

4. Δίκαιες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου
οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης

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

 Αβεβαιότητα εκτιμήσεων

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί
υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που
πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)

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. Όπου το τελικό
φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι
διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε
ο προσδιορισμός.

Δίκαιη αξία επενδύσεων σε ακίνητα

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Η
Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες
βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η δίκαιη αξία των επενδύσεων
σε ακίνητα έχει υπολογιστεί με βάση τη δίκαιη αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που
κατέχονται.

6. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Οχήματα Ολικό
€ €

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2008 11.960 11.960
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου 2009 11.960 11.960
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 11.960 11.960

Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2008 7.176 7.176
Χρέωση για το έτος 1.794 1.794
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου 2009 8.970 8.970
Χρέωση για το έτος 1.797 1.797
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 10.767 10.767

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 1.193 1.193
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 2.990 2.990
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ΑΚΕΣΩ Κτηματική Λίμιτεδ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

7. Επενδύσεις σε ακίνητα

2009 2008
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 11.546.674 11.524.518
Προσθήκες 16.348 22.156
Στις 31 Δεκεμβρίου 11.563.022 11.546.674

Τα επενδυτικά ακίνητα επανεκτιμούνται κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου σε δίκαιη αξία, η οποία είναι η αξία στην
ελεύθερη αγορά. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα επενδυτικά ακίνητα εκτιμήθηκαν απο τους Διευθυντές της
Εταιρείας και παρέμειναν σταθερά. 

Στις επενδύσεις για ακίνητα συμπεριλαμβάνεται το κόστος γης αξίας €722.317, και είναι εγγεγραμμένη στο
όνομα της θυγατρικής εταιρείας Ευαγγελισμός Κτηματική Λτδ και όχι στο όνομα της εταιρείας. Τα τραπεζικά
δάνεια είναι εξασφαλισμένα πάνω στη γη και τα κτίρια για €4.784.084.

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

2009 2008
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 1.700 1.700
Στις 31 Δεκεμβρίου 1.700 1.700

Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:
Όνομα Χώρα συστάσεως Κύριες δραστηριότητες Άμεση

συμμετοχή
%

Έμμεση
συμμετοχή

%
Ευαγγελισμός Κτηματική
Λτδ

Κύπρος Επένδυση σε ακίνητα 100 100

9. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

2009 2008
€ €

Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.20) 33.933 33.933
Προκαταβολές και προπληρωμές 240 -

34.173 33.933

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη
λογιστική τους αξία.
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10. Μετοχικό κεφάλαιο

2009 2009 2008 2008
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές προς €1,71 η καθεμιά 400.000 684.000 400.000 684.000

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου 350.000 598.500 80.634 137.771
Συναλλαγματική διαφορά από μετατροπή
κεφαλαίου σε Ευρώ - - - 113
Έκδοση μετοχών - - 269.366 460.616
Στις 31 Δεκεμβρίου 350.000 598.500 350.000 598.500

11. Δανεισμός

2009 2008
€ €

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια τραπεζών 576.201 576.052
Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.20) 1.194.900 1.038.261

1.771.101 1.614.313

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια τραπεζών 1.613.297 2.069.740

1.613.297 2.069.740

Σύνολο 3.384.398 3.684.053

Τα μη βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι απoπληρωτέα ως ακολούθως:

Μεταξύ ενός και δύo ετών 1.152.403 1.152.104
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 460.894 917.636

1.613.297 2.069.740
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11. Δανεισμός (συνέχεια)

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:

 Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ύψους € 222.118

(2008: € 222.118).

 Με υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους € 4.784.084 (2008: € 4.784.084).

 Με επιβαρύνσεις πάνω σε ιατρικά μηχανήματα περιουσιακών στοιχείων της συγγενικής εταιρείας

Ευαγγελισμός Διαχειριστική Λίμιτεδ ύψους €546.752 (2008: 546.752)

 Με επιβαρύνσεις της θυγατρικής εταιρείας Ευαγγελισμός Κτηματική Λίμιτεδ ύψους €34.172 (2008: 34.172)

 Με εκχώρηση της ασφάλειας πυρός και σεισμού της Εταιρείας

 Με εκχώρηση ενοικίων από τις συμφωνίες ενοικίασης μεταξύ της Εταιρείας και της Ευαγγελισμός

Διαχειριστική Λίμιτεδ

 Εγγυήσεις της εταιρείας Ευαγγελισμός Διαχειριστική Λίμιτεδ για απεριόριστο ποσό

 Εγγυήσεις της εταιρείας Ευαγγελισμός Κτηματική Λίμιτεδ για απεριόριστο ποσό

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν ως εξής:

2009 2008
Δάνεια τραπεζών - Ευρώ 6,25% 6,23%
Δάνεια τραπεζών - Ελβετικά Φράγκα 3% 4,25%

12. Αναβαλλόμενη φορολογία

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο της
υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 18). Στην περίπτωση φορολογικών
ζημιών το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 10%.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έvαντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν vα
χρησιμοποιηθούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά δικαίωμα να
συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές
σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η Εταιρεία
προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις του.
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12. Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας είναι ως εξής:

Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου

Κέρδη
δίκαιων αξιών
σε επενδυτικά

ακίνητα

Προσωρινές
φορολογικές

διαφορές Ολικό
€ € €

Την 1 Ιανουαρίου 2008 608.554 - 608.554
Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:

Αποτελέσματα (Σημ.18) - 16.507 16.507
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου 2009 608.554 16.507 625.061
Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:

Αποτελέσματα (Σημ.18) (3.730) 17.294 13.564
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 604.824 33.801 638.625

13. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2009 2008
€ €

Εμπορικοί πιστωτές - 301
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.20) 298.780 112.664
Οφειλόμενα έξοδα 12.610 10.429
Άλλοι πιστωτές 165.419 155.423
Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές εταιρείες (Σημ.20) 1.700 1.700

478.509 280.517

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.

14. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

2009 2008
€ €

Εταιρικός φόρος 18.899 7.870
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 37.331 23.163

56.230 31.033

15. Εισοδήματα
2009 2008

€ €
Ενοίκια εισπρακτέα 455.400 455.400

455.400 455.400
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16. Κέρδος από εργασίες

2009 2008
€ €

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1.797 1.794
Αμοιβή ελεγκτών - τρέχοντος έτους 2.588 2.875
Αμοιβή ελεγκτών - προηγουμένων ετών - 2.852

17. Έσοδα / έξοδα χρηματοδότησης

2009 2008
€ €

Συναλλαγματικό κέρδος 2.620 -
Έσοδα χρηματοδότησης 2.620 -

Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα - 199.912
Τόκοι πληρωτέοι 120.417 175.441
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης - 1.814
Έξοδα χρηματοδότησης 120.417 377.167

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (117.797) (377.167)

18. Φορολογία

2009 2008
€ €

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους 15.763 10.188
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 10.552 10.247
Αναβαλλόμενη φορολογία - χρέωση (Σημ.12) 13.564 16.507
Χρέωση έτους 39.879 36.942

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

2009 2008
€ €

Κέρδος πριν από τη φορολογία 310.632 40.802

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 31.063 4.080
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 1.162 22.504
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε
φορολογία (17.894) (16.686)
10% επιπρόσθετη φορολογία 1.432 290
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 10.552 10.247
Αναβλημένη φορολογία 13.564 16.507
Χρέωση φορολογίας 39.879 36.942
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18. Φορολογία (συνέχεια)

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρική φορολογία στα φορολογητέα κέρδη με συντελεστή 10%.  Οποιαδήποτε
κεφαλαιουχικά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 20%.  Επιπρόσθετα, το 75% των μικτών ενοικίων που
εισπράττει η Εταιρεία υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%.

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

19. Μερίσματα

2009 2008
€ €

Εγκριθέν τελικό μέρισμα 193.072 92.692
193.072 92.692

Στις 24 Νοεμβρίου 2009 η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους
€ 193.072 (2008: € 92.692).

Τα μερίσματα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε
ειδική παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα με ποσοστό 15%.

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ, εγγεγραμμένη στην Κύπρο,
η οποία κατέχει το 60% των μετοχών της Εταιρείας. Η τελική ιθύνουσα εταιρεία είναι το Διαγνωστικό &
Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:

20.1 Ενοίκια εισπρακτέα
2009 2008

€ €
Ευαγγελισμός Διαχειριστική Λτδ 455.400 455.400

455.400 455.400

20.2 Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ.13)
2009 2008

Όνομα Φύση συναλλαγών € €
Ευαγγελισμός Κτηματική Λτδ Χρηματοδοτικές 1.700 1.700

1.700 1.700
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20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

20.3 Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη (Σημ.11)
2009 2008

€ €
Ευαγγελισμός Διαχειριστική Λτδ 1.194.900 1.038.261

1.194.900 1.038.261

Τα δάνεια από τις συνδεδεμένες εταιρείες παραχωρήθηκε χωρίς τόκο και δεν υπάρχει προκαθορισμένη
ημερομηνία αποπληρωμής.

20.4 Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.9)
2009 2008

€ €
Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμότητος "Ευαγγελισμός" Λτδ - 8.483
Eleonora M. Holdings Ltd - 8.483
A.Ch.Strongolos Holdings Ltd - 8.483
Elaja Holdings Ltd - 8.484
Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λιμιτεδ 33.933 -

33.933 33.933

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δε φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.
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20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

20.5 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.11)
2009 2008

€ €
Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ 173.082 57.238
Δρ. Αριστόδημος Γεωργίου 23.426 9.521
Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμότητος "Ευαγγελισμός" Λτδ 14.767 7.052
Eleonora M. Holdings Ltd 14.767 7.052
A.Ch.Strongolos Holdings Ltd 14.767 7.052
Elaja Holdings Ltd 14.767 7.052
Ελευθερία Κατσαβουνίδου 7.209 2.930
Δρ. Νίκος Καλαμαράς 6.900 2.830
Δρ. Ανδρέας Σάββα 6.900 2.830
Δρ. Αντώνης Αντωνίου 6.900 2.830
Δρ. Παναγιώτα Γεωργίου 3.220 1.321
Δρ. Boris Koukhartchouk 1.725 708
Δρ. Τάκης Παλάς 1.725 708
Δρ. Ανδρέας Ελευθεριάδης 1.725 708
Δρ. Μάρω Βασιλειάδου 1.725 708
Δρ. Θεώδορος Αθηνοδώρου 1.725 708
Δρ. Νίκος Κονναρής 1.725 708
Δρ. Λοϊζος Κοντοζής 1.725 708

298.780 112.664

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δε φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.

21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τραπεζικές εγγυήσεις της
Ευαγγελισμός Διαχειριστική Λτδ. Αυτές οι εγγυήσεις ανέρχονται σε € 1.799.736 (2008: € 1.799.736).

22. Δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

23. Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 4 μέχρι 6
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Πληροφορίες Εταιρείας 1

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 - 3

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 - 6

Κατάσταση οικονομικής θέσης 7

Κατάσταση αποτελεσμάτων 8

Κατάσταση συνολικών εσόδων 9

Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 10

Κατάσταση ταμειακών ροών 11

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 12 - 30

Πιστοποιούμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις επί των σελίδων 8 μέχρι 30, είναι πιστό αντίγραφο των
υπό της Ετήσιας Συνελεύσεως εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων.

Αλέξιος Κομνηνός
Διευθυντής

Μαρία Μιχαήλ Γεωργιάδη
Γραμματέας
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