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ΕΚ∆ΟΣΗ
795.000 συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας £1,00 η κάθε µια
προς £4,00 η κάθε µια µε Πρόσκληση προς το Κοινό

Σύµβουλος Έκδοσης
Global Capital Securities and Financial Services Ltd

Η ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 14η
∆εκεµβρίου 2005

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆

Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της εταιρείας Αθλητικό Κέντρο Αντώνης
Παπαδόπουλος Αµµοχωστος ∆ηµόσια Λτδ ηµεροµηνίας 5 ∆εκεµβρίου 2005 καταρτίστηκε
µε βάση τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου
του 2005 και αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας ηµεροµηνίας 5 Σεπτεµβρίου
2005 για την έκδοση 795.000 νέων συνήθων µετοχών.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στον Κανονισµό
809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έγκριση του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για
επένδυση στον εκδότη.
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆
ΕΚ∆ΟΣΗ

795.000 συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας £1,00 η κάθε µια
προς £4,00 η κάθε µια µε Πρόσκληση προς το Κοινό
Η Εταιρεία δεν έχει κάνει ούτε αναµένεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες
αναφορικά µε την εισαγωγή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο
_________________________________________________________________________
Η εταιρεία Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος Αµµόχωστος ∆ηµόσια Λτδ
αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτό είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της εταιρείας
Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος Αµµόχωστος ∆ηµόσια Λτδ είναι επίσης
συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο
µέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι εξ’όσων
γνωρίζουν σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Σύµβουλο της
Εταιρείας κκ. Φάνο Επιφανίου και Λοϊζο Σιακαλλή καθώς και το µέλος κ.Στέλιο
Φρεναρίτη να υπογράψουν το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο σύµφωνα µε τις
διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005.
Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η Global Capital
Securities and Financial Services Ltd. H Global Capital Securities and Financial Services
Ltd δεν υπογράφει το παρόν Συµπληρωµατικό ∆ελτίο αφού δεν έχει διεξάγει οποιονδήποτε
ανεξάρτητο έλεγχο αναφορικά µε τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό.
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Οικονοµικά Αποτελέσµατα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος
Αµµόχωστος ∆ηµόσια Λτδ ενσωµατώνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας
ηµεροµηνίας 5 Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας µε το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Προοπτικές
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν είναι δυνατό στο παρόν στάδιο να
αποτιµηθούν οι προοπτικές της.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
Επεξηγηµατική κατάσταση

5

Μη ελεγµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων

6

Μη ελεγµένη συνοπτική κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

6

Μη ελεγµένος συνοπτικός ισολογισµός

7

Μη ελεγµένη συνοπτική κατάσταση ταµειακών ροών

8

Σηµειώσεις στις µη ελεγµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις

9 – 12
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005
Οι εξαµηνιαίες µη ελεγµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην
περίοδο 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας κατά τη συνεδρία του την 1 Νοεµβρίου 2005 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους
εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG.
Οι εξαµηνιαίες µη ελεγµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις που εκφράζονται σε
Κυπριακές λίρες, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
“Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις“.
Έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισµού όπως και
στους ετήσιους λογαριασµούς για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
1) Ζηµία περιόδου
Η ζηµία περιόδου ανήλθε στις £30.562 σε σχέση µε £725 για την περίοδο που έληξε στις
30 Ιουνίου 2004.
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005

Από
01/01/2005
µέχρι
30/06/2005

Από
25/11/2003
µέχρι
30/06/2004

2005
£

2004
£
-

Κύκλος εργασιών

Έξοδα δηµοσιοποίησης
Ελεγκτικά και λογιστικά δικαιώµατα
Ελεγκτικά έξοδα προηγούµενων ετών
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

-

(7.318)
(210)
(23.034)

(700)
(25)

(30.562)

(725)

Ζηµία από εργασίες πριν τη φορολογία
Φορολογία

(30.562)
-

(725)
-

Ζηµία µετά τη φορολογία

(30.562)

(725)

Ζηµία ανά µετοχή (σέντ)

(0,15)

(0,14)

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΩΝ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005
Όλα τα κέρδη ή ζηµίες της Εταιρείας αναγνωρίζονται µέσο του λογαριασµού
αποτελεσµάτων. ∆εν υπάρχουν άλλα κέρδη ή ζηµίες κατά την περίοδο που αναφέρεται πιο
πάνω.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των µη ελεγµένων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ακίνητα για επένδυση

31/12/2004
£

4

1.100.000

1.100.000

5

1.426
67.243
68.669

1.426
73.539
74.965

1.168.669

1.174.965

205.000
86.905

205.000
117.467

291.905

322.467

583.127
115.000
698.127

601.769
115.000
716.769

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Χρεώστες
Μετρητά στις τράπεζες

30/6/2005
£

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τραπεζικό δάνειο – µακροπρόθεσµο
Αναβαλλόµενη Φορολογία
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τραπεζικό δάνειο – βραχυπρόθεσµο
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

....................................
....................................

6
7

8
10

8
9

50.707

52.328

127.930

83.401

178.637

135.729

1.168.669

1.174.965

)
) Σύµβουλοι
)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των µη ελεγµένων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005

Ροή µετρητών από εργασίες
Ζηµία για την περίοδο πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογή για:
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους

Από
01/01/2005
µέχρι
30/06/2005

Από
25/11/2003
µέχρι
30/06/2004

2005
£

2004
£

(30.562)

(725)

(1.943)
24.977

25

Ζηµία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο
Κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση στους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα

(7.528)
44.529

(700)
66.897

Ροή µετρητών σε εργασίες

37.001

66.197

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Τόκοι που εισπράκτηκαν

1.943

(66.000)
-

Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για
επενδυτικές δραστηριότητες

1.943

(66.000)

Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωµές µακροπρόθεσµου δανείου
Τόκοι που πληρώθηκαν

(20.263)
(24.977)

(25)

Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(45.240)

(25)

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα των
Μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου

(6.296)
73.539

172
-

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου

67.243

172

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:
Μετρητά στις τράπεζες

67.243

172

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των µη ελεγµένων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005
1.

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι συνοπτικές εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους
εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο
Αρ.34 “ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις” (αναθεωρηµένο) και πρέπει να διαβάζονται
συνάµα µε τις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και
παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες.

3.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία των µη ελεγµένων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005,
ήταν οι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων
για το έτος 2004.

4.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
Ακίνητη
περιουσία
£
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 / 30 Ιουνίου 2005

Ολικό
£

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Καθαρή λογιστική αξία

30 Ιουνίου 2005

Στις 3 Νοεµβρίου 2004 η Εταιρεία επήλθε σε συµφωνία για αγορά του ακινήτου και στις 25
Νοεµβρίου 2004 έγινε η µεταβίβαση.
Η µέση τιµή της αξίας του ακινήτου όπως υπολογίστηκε από δύο ανεξάρτητους εκτιµητές
ανέρχεται σε £1.100.000. Στην εκτίµηση λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι στο ακίνητο
υπάρχει δικαίωµα επικαρπίας (µίσθωσης) για 25 χρόνια προς όφελος του Συλλόγου
‘‘Ανόρθωσις Αµµοχώστου’’.
Η µέση εκτίµηση του ακινήτου χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν το δικαίωµα επικαρπίας µε βάση
εκτίµηση των ανεξάρτητων εκτιµητών θα ανερχόταν σε £4.950.000.

∆εν έχει εξασφαλιστεί πολεοδοµική άδεια αλλά ούτε και άδεια οικοδοµής για το
υπό αναφορά ακίνητο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005

5.

ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μετρητά στις τράπεζες

6.

30/6/2005
£

31/12/2004
£

67.243

73.539

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
30/6/2005
£

31/12/2004
£

1.000.000

1.000.000

Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν µετοχικό κεφάλαιο
205.000 µετοχές @ £1 η καθεµιά

205.000

205.000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 / 25 Νοεµβρίου 2003
Έκδοση µετοχών

205.000
-

205.000

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 / 31 ∆εκεµβρίου 2004

205.000

205.000

Εγκριθέν µετοχικό κεφάλαιο
1.000.000 µετοχές @ £1 η καθεµιά

Η νέα έκδοση θεωρείται σηµαντική για την οικονοµική στήριξη της Εταιρείας και τη
δυνατότητα της για την αποπληρωµή των οικονοµικών της υποχρεώσεων. Σε
περίπτωση που η Εταιρεία δεν επιτύχει να αντλήσει ικανοποιητικά κεφάλαια από την
έκδοση αυτή, τότε δυνατό να αντιµετωπίσει προβλήµατα ρευστότητας που µπορεί να
βάλουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα οικονοµική
επιχείρηση (‘‘going concern’’). Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι η αξία του ακινήτου
(£1.100.000) υπερβαίνει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως φαίνεται και στον
ισολογισµό στις 30 Ιουνίου 2005 και 31 ∆εκεµβρίου 2004.
7.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Λογαριασµός
αποτελεσµάτων
£
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

Ζηµία περιόδου

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

117.467

Ολικό
£
117.467

(30.562)

(30.562)

86.905

86.905
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005
8.

∆ΑΝΕΙΑ
30/6/2005
£

31/12/2004
£

∆άνειο Εθνικής Τράπεζας Λτδ
Μείον: Τρέχουσες δόσεις δανείου

633.834
(50.707)

654.097
(52.328)

Μακροπρόθεσµο δάνειο

583.127

601.769

Το πιο πάνω δάνειο είναι εξασφαλισµένο µε υποθήκη επί του ακινήτου ύψους £660.000 και
µε άλλες εγγυήσεις από τρίτους και φέρει τόκο 8%. Οι εξασφαλίσεις και οι άλλες εγγυήσεις
είναι οι εξής:
1.

Τριτεγγύηση της εταιρείας VALENCA ENTERPRISES COMPANY LIMITED
(A.E. 151082).

2.

Εγγραφή υποθήκης σειράς Α’ εκ Λ.Κ. 660.000, - επί ακινήτου µε αριθµό εγγραφής 2/71
τεµ. 69 ιδιοκτησίας της εταιρείας, που βρίσκεται στην ενορία Σωτήρος στην Λάρνακα.

3.

Λ.Κ. 55.000, - δέσµευση µετρητού καλύµµατος επ’ ονόµατι της εταιρείας υπέρ της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, το οποίο θα προέλθει από την
εκταµίευση του δανείου και θα αποδεσµεύεται για εξόφληση των αντίστοιχων δανείων
στην τράπεζα, εφόσον τα άτοµα που χρηµατοδοτήθηκαν από την Τράπεζα υποδείξουν
ότι τα χρήµατα χρησιµοποιήθηκαν για την ενίσχυση του σωµατείου Ανόρθωσις
Αµµοχώστου.

4.

Ενεχυρίαση 200.000 µετοχών της εταιρείας ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕ∆ επ’ ονόµατι της εταιρείας
VALENCA ENTERPRISES COMPANY LIMITED υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.

5.

Εκχώρηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων επ’ ονόµατι του σωµατείου Ανόρθωσις
Αµµοχώστου υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.

6.

Εγγραφή κυµαινόµενης Επιβάρυνσης (Floating Charge) εκ Λ.Κ. 100.000, - επί του
ενεργητικού της εταιρείας.

7.

Οποιαδήποτε υφιστάµενη ή µελλοντική δεσµευµένη κατάθεση.

Τα δύο πρώτα χρόνια θα καταβάλλονται µόνο οι τόκοι επί του δανείου αρχοµένης από
Νοέµβριο 2004.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΤΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005
9.

ΠΙΣΤΩΤΕΣ KAI ΕΞΟ∆Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
30/6/2005
£

Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα
Ποσό που οφείλεται στο Σύλλογο Ανόρθωσις
Αµµοχώστου

31/12/2004
£

82.208

78.705

127.930

83.401

45.722

4.696

Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
Η αύξηση του ποσού που οφείλεται στον Σύλλογο Ανόρθωσης Αµµοχώστου είναι
λόγω εκχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωµάτων υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ όπως φαίνεται στην σηµείωση των δανείων (σηµ. 8).
10.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Το ποσό των £115.000 προκύπτει από το κεφαλαιουχικό κέρδος που προέκυψε από
την επανεκτίµηση του ακινήτου µε συντελεστή φόρου @ 20% κατά το έτος 2004.

11.

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στις 30 Ιουνίου 2005 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ανειληµµένες ή κεφαλαιουχικές
υποχρεώσεις.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆

Υπογραφές ∆ιοικητικών Συµβούλων
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του
παρόντος Συπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 14 ∆εκεµβρίου 2005
και βεβαιώνουν ότι έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο και εξ όσον γνωρίζουν δεν υπάρχουν
άλλα ουσιαστικά στοιχεία που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση
που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Αθλητικό Κέντρο Αντώνης
Παπαδόπουλος Αµµόχωστος ∆ηµόσια Λτδ, ηµεροµηνίας 01 Νοεµβρίου 2005,
εξουσιοδοτήθηκαν οι κκ Φάνος Επιφανίου, Πρόεδρος, Λοϊζος Σιακαλλής, Εκτελεστικός
Σύµβουλος και Στέλιος Φρεναρίτης, Σύµβουλος όπως υπογράψουν το παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

______________________
Φάνος Επιφανίου
Πρόεδρος

______________________
Λοϊζος Σιακαλλής
Εκτελεστικός Σύµβουλος

______________________
Στέλιος Φρεναρίτης
Σύµβουλος

Ο Σύµβουλος έκδοσης Global Capital Securities and Financial Services Ltd δεν έχει
διεξάγει οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο (νοµικό ή οικονοµικό) αναφορικά µε τις
δραστηριότητες της Εταιρείας ή µε τις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005 και ως εκ
τούτου δεν υπογράφει το παρόν συµπληρωµατικό ενηµερωτικό δελτίο.
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