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31 Αυγούστου 2015 
 
 
κ. Νώντα Μεταξά 
Διευθυντή  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
κα. Δήμητρα Καλογήρου 
Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Λευκωσία 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Θέμα:  Ενδιάμεσα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2015 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Display Art Plc σε συνεδρία που έγινε στις 31 Αυγούστου 2015 μελέτησε και 
ενέκρινε τα μη ελεγμένα ενδιάμεσα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τους 
πρώτους έξη (6) μήνες του 2015. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες καταστάσεις και η Ενδιάμεση 
Έκθεση Διαχείρισης επισυνάπτονται.  
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος δεν θα αποσταλούν 
στους μετόχους, αλλά ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων μαζί με την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης θα 
δημοσιευτούν στη εφημερίδα «ΧΑΡΑΥΓΗ» στις 2 Σεπτεμβρίου 2015. Αντίγραφα των μη ελεγμένων ενδιάμεσων 
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα είναι διαθέσιμα προς το κοινό στα κεντρικά γραφεία 
του Συγκροτήματος στην πιο κάτω διεύθυνση : 
Τεύκρου Ανθία 23, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσία 
 
Με εκτίμηση, 
Δια Display Art Plc 
 
 
 
 
Σάββας Νικολάου 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
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Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Display Art plc σε συνεδρία του που έγινε στις 31 
Αυγούστου 2015 μελέτησε και ενέκρινε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα αποτελέσματα για 
την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.  

2. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 δεν 
έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας και των θυγατρικών της.  

3. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας του έτους 2015 δεν θα σταλούν 
στους μετόχους αλλά η συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων και η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα 
Χαραυγή στις 2 Σεπτεμβρίου 2015.  

 

Οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος  
4. Το Συγκρότημα παρουσιάζει ζημιά μετά την φορολογία για τις 30 Ιουνίου 2015 ύψους 

€156.374 σε σύγκριση με €203.745 στις 30 Ιουνίου 2014. Το ποσοστό μικτού κέρδους  
παρουσιάζει αύξηση από 14% σε 21%, λόγω της μεγαλύτερης μείωσης του κόστους 
πωλήσεων σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών. 

5. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος παρουσίασε μείωση της τάξης του 19% σε 

σύγκριση με τα αποτελέσματα στις 30 Ιουνίου 2014, που οφείλεται στο γενικό οικονομικό 

περιβάλλον και την οικονομική κρίση.  

6. Το κόστος πωλήσεων, καθώς επίσης και τα άλλα έξοδα του Συγκροτήματος, 

παρουσιάζονται μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους προσωπικού. 
 

Εισοδήματα από μη επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες δραστηριότητες 
7. Δεν υπήρξαν εισοδήματα από μη επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες δραστηριότητες κατά 

την διάρκεια της πρώτης εξαμηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. 

 

Σημαντικά γεγονότα 

8. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εξαμηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, δεν υπήρξαν 

οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα πέραν των συνήθων εργασιών του Συγκροτήματος που 

να έχουν σημαντικές συνέπειες στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
9. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα δεν έχουν 

διαφοροποιηθεί από αυτούς που παρουσιάζονται στη σημείωση 3, 27 & 28 των ετήσιων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 
Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων 
 
10. Οι συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων αναφέρονται στη σημείωση 15 των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015 
 

        Έξι μήνες που έληξαν 30 Ιουνίου 
 Σημ. 2015 

€ 
2014 

€ 
Έσοδα  409.409 502.865 
Κόστος πωλήσεων  (323.999) (430.577) 
  _________ _________ 
Μικτό κέρδος  85.410 72.288 
Άλλα έσοδα  63 17.468 
Έξοδα διανομής και πωλήσεων   (42.868) (59.744) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (119.804) (169.559) 
  _________ _________ 
Ζημιά εργασιών  (77.199) (139.547) 
  _________ _________ 
Έσοδα χρηματοδότησης  - - 
Έξοδα χρηματοδότησης  (78.295) (67.225) 
  _________ _________ 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (78.295) (67.225) 
  _________ _________ 

Ζημιά πριν τη φορολογία  (155.494) (206.772) 
Φορολογία  (880) 3.027 
  _________ _________ 
Καθαρή ζημιά για την περίοδο   (156.374) (203.745) 
  ========= ========= 
    

 

Καθαρή ζημιά που αναλογεί σε: 
Μετόχους της Εταιρείας  (156.374) (203.745) 
Συμφέρον μειονότητας   - - 
  _________ _________ 
  (156.374) (203.745) 
  ======== ======== 

 

Ζημιά ανά μετοχή: 

 
Βασική ζημιά ανά μετοχή (σεντ) 4 (1,16) (1,51) 
  ========= ========= 
Πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ) 4 (1,16) (1,51) 
  ========= ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση συνολικών 
εισοδημάτων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015 
 

        Έξι μήνες που έληξαν 30 Ιουνίου 
  2015 

€ 
2014 

€ 
Καθαρή ζημιά για την περίοδο   (156.374) (203.745) 
  _________ _________ 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο    
  Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση 
γης και κτιρίων 

  
4.085 

 
4.588 

  _________ _________ 
Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο μετά τη 

φορολογία  
  

(152.289) 
 

(199.157) 
  ======== ======== 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης 
στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
Περιουσιακά στοιχεία 

Σημ. 30 Ιουνίου 
2015 

€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 5 4.649.831 4.769.228 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση 
 
7 

 
21.580 

 
21.580 

  __________ __________ 
  4.671.411 4.790.808 

  __________ __________ 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 8 757.742 758.483 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 9 927.851 927.346 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

 
 

10 

 
 

286 

 
 

286 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  11 1.806 2.969 

  __________ __________ 

  1.687.685 1.689.084 

  __________ __________ 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  6.359.096 6.479.892 

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

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαιο και αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 12 4.592.196 4.592.196 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 12 98.673 98.673 
Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου 

σε Ευρώ 
 
 

 
23.235 

 
23.235 

Αποθεματικά επανεκτίμησης  2.637.667 2.633.582 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφόρων  491 491 
Αποθεματικό προσόδου  (4.978.087) (4.821.713) 

  __________ __________ 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
μετόχους της Εταιρείας 

  
2.374.175 

 
2.526.464 

  __________ __________ 
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δανεισμός 13 456.240 435.631 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  451.842 455.185 
  __________ __________ 
  908.082 890.816 

  __________ __________ 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 14 1.366.781 1.382.547 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   676 1.013 
Δανεισμός 13 1.709.382 1.679.052 
  __________ __________ 
  3.076.839 3.062.612 
  __________ __________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  3.984.921 3.953.428 
  __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 6.359.096 6.479.892  

  ========= ========= 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών των ιδίων 
κεφαλαίων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015 
 

 
 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 

Αποθεματικό 
προσόδου 

Αποθεματικά 
επανεκτίμησης 

Διαφορά από 
μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
ευρώ 

 
Σύνολο 

  € € € € € € € 
         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2014 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
491 

 
(3.977.526) 

 
2.709.840 

 
23.235 

 
3.446.909 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Συνολικά εισοδήματα για την 
περίοδο μετά τη φορολογία 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(203.745) 

 
4.588 

 
- 

 
(199.157) 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 

2014 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
491 

 
(4.181.271) 

 
2.714.428 

 
23.235 

 
3.247.752 

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

 
 
 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 

Αποθεματικό 
προσόδου 

Αποθεματικά 
επανεκτίμησης 

Διαφορά από 
μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
ευρώ 

 
Σύνολο 

  € € € € € € € 
         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2015 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
491 

 
(4.821.713) 

 
2.633.582 

 
23.235 

 
2.526.464 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Συνολικά εισοδήματα για την 
περίοδο μετά τη φορολογία 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(156.374) 

 
4.085 

 
- 

 
(152.289) 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 

2015 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
491 

 
(4.978.087) 

 
2.637.667 

 
23.235 

 
2.374.175 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση των ταμειακών ροών 
για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015 
 
        Έξι μήνες που έληξαν 30 Ιουνίου 
 Σημ. 2015 

€ 
2014 

€ 
Ροή μετρητών από εργασίες    
Ζημιά για την περίοδο   (156.374) (203.745) 
Αναπροσαρμογές για:    
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

  
121.160 

 
152.784 

  Έξοδα από τόκους   67.608 61.680 
  Φορολογία  880 (3.027) 
  ________ ________ 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο 
κίνησης 

  
33.274 

 
7.692 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Αποθέματα  741 5.776 
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  (505) 39.983 
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  (15.766) (5.158) 
  ________ ________ 
Καθαρά μετρητά που προήλθαν εργασίες  17.744 48.293 
Φορολογία που πληρώθηκε  (475) (1.271) 
  ________ ________ 
Καθαρά μετρητά από εργασίες  17.269 47.022 
  ________ ________ 
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (1.763) (3.330) 
  ________ ________ 
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (1.763) (3.330) 
  ________ ________ 
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
Καθαρές αλλαγές μακροπρόθεσμου δανεισμού  21.920 (24.839) 
Τόκοι που πληρώθηκαν   (67.608) (61.680) 
  ________ ________ 
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  

  
(45.688) 

 
(86.519) 

  ________ ________ 
Καθαρή μείωση στα μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα  

  
(30.182) 

 
(42.827) 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην 
αρχή της περιόδου 

  
(1.440.851) 

 
(1.368.092) 

  ________ ________ 
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο 
τέλος της περιόδου  

 
11 

 
(1.471.033) 

 
(1.410.919) 

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

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 

Χώρα συστάσεως 

 

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο στις 17 Δεκεμβρίου 1992, ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Το 

εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Τεύκρου Ανθία 23, Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, 

Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Κύριες δραστηριότητες  

 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 

χρόνο, είναι η κατασκευή και διακόσμηση εκθεσιακών περιπτέρων στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό, ο εξοπλισμός καταστημάτων καθώς και η επιγραφοποιία. 

 

2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.  

 

Βάση ετοιμασίας 

 

Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Display Art plc έχουν 

ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνή Λογιστικό Πρότυπο 34, ‘Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Πληροφόρηση’. Επιπρόσθετα, οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 της Κύπρου 

και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  Νόμων και Κανονισμών. 

 

Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε 

συνάρτηση με τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014.  
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 

3. Ανάλυση κατά τομέα 

 

Το Συγκρότημα διεξάγει δραστηριότητες στην κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, στον 

εξοπλισμό καταστημάτων, στην επιγραφοποιία και διαφημίσεις σε γήπεδα.  Λόγω του 

γεγονότος ότι τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Συγκροτήματος χρησιμοποιούνται 

συνολικά για τις κατασκευές εκθεσιακών περιπτέρων και τον εξοπλισμό καταστημάτων δεν είναι 

εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση για όλους τους τομείς δραστηριότητας.   Το ίδιο ισχύει επίσης 

και για αποσβέσεις και κεφαλαιουχικές δαπάνες και το κέρδος πριν τη φορολογία. 

 

     Έξι μήνες που έληξαν 

30 Ιουνίου 

 Κατασκευή 

εκθεσιακών 

περιπτέρων 

 

Εξοπλισμός 

Καταστημάτων 

Επιγρα-

φοποιεία & 

διαφημίσεις 

 

 

2015 

 

 

2014 

 € € € € € 

Πωλήσεις 240.205 3.409 165.795 409.409 502.865 

Μικτό κέρδος  44.842 (6.508) 47.076 85.410 72.288 

Ζημιά πριν τη 

φορολογία (148.773) (6.721) (155.494) (206.772) 
Σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων 
6.039.791 319.305 

 
 

6.359.096 

 
 

7.199.768 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.736.707 1.248.214 3.984.921 3.952.016 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες  

 

1.763 

 

- 

 
1.763 

 
3.330 

Αποσβέσεις  106.816 14.344 121.160 152.784 
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 

4.  Ζημιά ανά μετοχή 
 

Βασική ζημιά ανά μετοχή 

 

Η βασική ζημιά ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της 

Εταιρείας δια του μεσοσταθμικού αριθμού συνήθων μετοχών που έχουν εκδοθεί κατά τη 

διάρκεια της περιόδου μη περιλαμβανομένων ιδίων μετοχών. 

 

        Έξι μήνες που έληξαν 30 Ιουνίου 
  2015 

€ 
2014 

€ 
Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους   (156.374) (203.745) 
  _________ _________ 
Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών  13.506.460 13.506.460 
  ________ ________ 
Βασική ζημιά ανά μετοχή (σεντ)  (1,16) (1,51) 
  ======== ======== 

 

Πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή 

 

Η πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή υπολογίζεται με την αναπροσαρμογή του 

μεσοσταθμικού αριθμού συνήθων μετοχών για τους τίτλους που είναι μετατρέψιμοι σε συνήθεις 

μετοχές. 

        Έξι μήνες που έληξαν 30 Ιουνίου 
 2015 

€ 
2014 

€ 
Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους για σκοπούς της 
πλήρως κατανεμημένης ζημιάς ανά μετοχή 

 
(156.374) 

 
(203.745) 

 _________ _________ 
Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών για σκοπούς 
της πλήρως κατανεμημένης ζημιάς ανά μετοχή 

 
13.506.460 

 
13.506.460 

 ________ ________ 
Πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (1,16) (1,51) 
 ======== ======== 

 



DISPLAY ART PLC 
 

  11 

Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 

5. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 

  

 

Γη και 

κτίρια 

€ 

 
Μηχανήματα, 

εγκαταστά-
σεις και 

εξοπλισμός 
€ 

Έπιπλα, 

και 

εξοπλισμός 

γραφείου 

€ 

 

 

 

Οχήματα 

€ 

 

 

 

Σύνολο 

€ 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014: 

     

Κόστος ή εκτίμηση      

Την 1 Ιανουαρίου 4.090.000 3.877.395 562.789 573.884 9.104.068 
Προσθήκες - 7.979 463 - 8.442 

Πωλήσεις - - - (41.954) (41.954) 

Αναπροσαρμογή 
επανεκτίμησης 

 
(310.000) 

 
- 

 

- 

 
- 

 
(310.000) 

 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 3.780.000 3.885.374 563.252 531.930 8.760.556 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
  Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

     

Την 1 Ιανουαρίου 93.920 2.757.281 541.920 529.787 3.922.908 
Επιβάρυνση έτους  93.920 177.625 7.969 18.700 298.214 
Πωλήσεις - - - (41.954) (41.954) 

Αναπροσαρμογή 
επανεκτίμησης 

 
(187.840) 

 
- 

 

- 

 
- 

 
(187.840) 

 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου - 2.934.906 549.889 506.533 3.991.328 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία       
Στις 31 Δεκεμβρίου 3.780.000 950.468 13.363 25.397 4.769.228 
 ________ _________ _________ ________ _________ 

Περίοδος που έληξε στις 

30 Ιουνίου 2015: 

     

Κόστος ή εκτίμηση     
Την 1 Ιανουαρίου 3.780.000 3.885.374 563.252 531.930 8.760.556 
Προσθήκες - 1.763 - - 1.763 
 ________ ________ ________ _______ ________ 
Στις 30 Ιουνίου 3.780.000 3.887.137 563.252 531.930 8.762.319 
 ________ ________ ________ _______ ________ 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση    
Την 1 Ιανουαρίου - 2.934.906 549.889 506.533 3.991.328 
Επιβάρυνση περιόδου 46.880 67.572 2.827 3.881 121.160 
 ________ ________ ________ _______ ________ 
Στις 30 Ιουνίου 46.880 3.002.478 552.716 510.414 4.112.488 
 ________ ________ ________ _______ ________ 

 Καθαρή λογιστική αξία      
Στις 30 Ιουνίου 3.733.120 884.659 10.536 21.516 4.649.831 
 ======= ======== ======== ====== ======= 
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 
6. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
  

Άδεια 

Χρήσης  

€ 

 
 

Υπεραξία 
€ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 
€ 

 
 

Σύνολο 
€ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2014: 

    

Κόστος     

Την 1 Ιανουαρίου 3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ _______ ________ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου  3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ ________ ________ _______ 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

απομείωση 
    

Την 1 Ιανουαρίου  3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ _______ ________ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ _______ ________ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία     

Στις 31 Δεκεμβρίου  - - - - 

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

Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 

2015: 

    

Κόστος     
Την 1 Ιανουαρίου 3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ _______ ________ _______ 
Στις 30 Ιουνίου 3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ ________ ________ _______ 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

απομείωση 
    

Την 1 Ιανουαρίου  3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ _______ ________ _______ 
Στις 30 Ιουνίου 3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ _______ ________ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία     
Στις 30 Ιουνίου - - - - 

 ======= ======= ======= ====== 
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση 
 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
    
Στην αρχή της περιόδου / του έτους  21.580 21.580 
  _______ _______ 
Στο τέλος της περιόδου / του έτους  21.580 21.580 

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

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 

 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
    
Μη εισηγμένες μετοχές   21.580 21.580 
  _______ _______ 
  21.580 21.580 

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

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά νόμισμα 
ως εξής: 

  30 Ιουνίου 
2015 

€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
    
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  21.580 21.580 
  _______ _______ 
  21.580 21.580 

  ====== ====== 
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 

8. Αποθέματα  
 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
    
Έτοιμα και ημικατεργασμένα προϊόντα   757.742 758.483 
  ======= ======= 

 

9. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
Εμπορικά εισπρακτέα  1.007.150 1.007.837 
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες  (172.091) (172.091) 
  ________ ________ 
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά  835.059 835.746 
Άλλα εισπρακτέα  87.534 86.934 
Προπληρωμές  5.258 4.666 
  ________ ________ 
  927.851 927.346 
  ======= ======= 

 
Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήματος αναλύονται ανά 
νόμισμα ως εξής: 

  30 Ιουνίου 
2015 

€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  927.851 927.346 
  ======== ======== 

 
10. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 
 
 
Εισηγμένοι τίτλοι – προοριζόμενα για 

 30 Ιουνίου 
2015 

€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
εμπορική εκμετάλλευση:    
  Μετοχικοί τίτλοι – Χρηματιστήριο Αξιών 

Κύπρου 
  

286 
 

286 
  ======== ======== 

 
Οι λογιστικές αξίες των xρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής: 

  30 Ιουνίου 
2015 

€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  286 286 
  ======== ======== 
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  1.806 2.969 
  ======= ======= 
 

Οι λογιστικές αξίες των ταμειακών διαθέσιμων και ισοδύναμων του Συγκροτήματος αναλύονται 
ανά νόμισμα ως εξής: 

  30 Ιουνίου 
2015 

€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  1.806 2.969 
  ======== ======== 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και τα τραπεζικά παρατραβήγματα 
περιλαμβάνουν: 
 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

30 Ιουνίου  
2014 

€ 
    
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.806 25.133 
Τραπεζικά παρατραβήγματα   (1.472.839) (1.436.052) 
  ________ ________ 
  (1.471.033) (1.410.919) 
  ======= ======== 

 

12. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο  
 
  

Αριθμός 
μετοχών 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

€ 

 
 

Ολικό 
€ 

     
Την  1 Ιανουαρίου 2014 13.506.460 4.592.196 98.673 4.690.869 
 _________ ________ _______ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 / 
30 Ιουνίου 2015 

 
13.506.460 

 
4.592.196 

 
98.673 

 
4.690.869 

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

 

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 25.000.000 μετοχές (2014: 

25.000.000 μετοχές) με ονομαστική αξία €0,34 ανά μετοχή.  Όλες οι εκδομένες μετοχές έχουν 

πληρωθεί εξολοκλήρου. 
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 

13. Δανεισμός 
 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
Βραχυπρόθεσμος    

Τραπεζικά παρατραβήγματα   1.472.839 1.443.820 
Τραπεζικός δανεισμός  219.462 218.151 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων  17.081 17.081 
  _________ _________ 
  1.709.382 1.679.052 
  _________ _________ 
Μη βραχυπρόθεσμος    
Τραπεζικός δανεισμός  448.196 428.908 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων  8.044 6.723 
  _________ _________ 
  456.240 435.631 
  _________ _________ 
Σύνολο δανεισμού  2.165.622 2.114.683 
  ======== ======== 
Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού     
Από 1 μέχρι 2 έτη  51.399 51.339 

Από 2 μέχρι 5 έτη  177.289 177.289 

Πέραν των 5 ετών  227.552 207.003 
  _________ _________ 
  456.240 435.631 
  ======== ======== 

H λογιστική αξία του δανεισμού του Συγκροτήματος αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
    
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  2.165.622 2.114.683 
  ======== ======== 
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Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 

14. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
    
Εμπορικοί πιστωτές  778.401 807.231 
Τρεχούμενος λογαριασμός συμβούλου (Σημ. 15 α)  430.189 413.538 
Άλλοι πιστωτές   21.126 24.092 
Οφειλόμενα έξοδα   137.065 137.686 
  _________ _________ 
  1.366.781 1.382.547 
  ======== ======= 

 
Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων πιστωτών του Συγκροτήματος αναλύονται ανά 
νόμισμα ως εξής: 

  30 Ιουνίου 
2015 

€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
    
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  1.366.781 1.382.547 
  ======== ======== 

 

15. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 
 

Το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταιρεία είναι ο κ. Σάββας Νικολάου, ο οποίος κατέχει το 
61,05% (έμμεσα και άμεσα) των μετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 38,95% των μετοχών 
είναι ευρέως διεσπαρμένο.  

(α) Αμοιβή και υπόλοιπα συμβούλων  
 30 Ιουνίου 

2015 
€ 

30 Ιουνίου  
2014 

€ 
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές   
  Σάββας Νικολάου  - 30.674 
  Παύλος Νικολάου 16.791 16.791 
  Γιάννα Νικολάου - 26.540 
  Χριστίνα Νικολάου 10.880 10.880 
 _________ _________ 
 27.671 84.885 
  ======== ======== 
  30 Ιουνίου 

2015 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2014 

€ 
Οφειλές προς τους σύμβουλους (Σημ.14):   
  Σάββας Νικολάου   392.988 376.396 
  Παύλος Νικολάου  14.396 10.336 
  Γιάννα Νικολάου  16.844 20.845 
  Χριστίνα Νικολάου  5.961 5.961 
  _________ _________ 
  430.189 413.538 
  ======== ======== 



DISPLAY ART PLC 
 

  18 

Επιλεγμένες σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 
15. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια) 
 

(β) Συμμετοχή Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

 

Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν ως ακολούθως: 

 30 Ιουνίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014 

 % % 

Σάββας Νικολάου (1) 46,30 46,30 

Παναγιώτης Νεοφύτου  0,07 0,07 

Παύλος Νικολάου  8,00 8,00 

Γιάννα Νικολάου (1) 6,75 6,75 
 
(1) Η συμμετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του 35,15% και 

την έμμεση συμμετοχή του μέσω της θυγατέρας του Άντρης Νικολάου 11,15%.  

Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή όπως ορίζεται από τους περί 

Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους, άρθρο 60(4). 

 

(γ) Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 

2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν ως ακολούθως: 

 30 Ιουνίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014 

 % % 

Σάββας Νικολάου (1) 46,30 46,30 

Γιάννα Νικολάου  6,75 6,75 

Παύλος Νικολάου   8,00 8,00 

Μάριος Καραμαλλάκης (2) 5,41 5,41 
 
(1) Η συμμετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του 35,15% και 

την έμμεση συμμετοχή του μέσω της θυγατέρας του Αντρης Νικολάου 11,15%. 
 
(2) Απεβίωσε στις 03 Ιανουαρίου 2010. Η κυριότητα των μετοχών του θα περάσει στους 

κληρονόμους του. 

 

(δ) Προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων  

 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με 

προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων και συγγενικών τους προσώπων. 

 

16. Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 
 
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς που να 
έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 


