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Τελικά Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" ∆ηµόσια 

Λτδ, σε συνεδρίαση του  που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου 2012, 
µελέτησε και ενέκρινε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, οι οποίες υποβάλλονται µε την παρούσα 
ανακοίνωση, και όπως αυτές θα περιληφθούν στο έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης της 
Εταιρείας για το έτος 2011.  

 
2. Τα τελικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

δεν έχουν ουσιαστική απόκλιση από την ένδειξη αποτελέσµατος που είχε ανακοινωθεί 
στις 24 Φεβρουαρίου 2012.   

 
3. Κύκλος εργασιών  

  
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €3.062.715 το 2011 σε σύγκριση µε 
€3.282.274 το 2010, σηµειώνοντας µείωση  €219.559 ή 6,69%.   
 

4. Κέρδος πριν από τη φορολογία  
 

Το κέρδος πριν από τη φορολογία για το 2011 ανήλθε σε €100.808 σε σύγκριση µε 
€387.660 το 2010 σηµειώνοντας µείωση κατά €286.852 ή 74%. Η µείωση των 
αποτελεσµάτων της Εταιρείας κατά το έτος 2011 ήταν αποτέλεσµα της µείωσης στον 
κύκλο εργασιών λόγω της  γενικής οικονοµικής κρίσης που επικρατεί αλλά και της 
αύξησης των κόστων λειτουργίας του ξενοδοχείου (ενέργειας και τραπεζικών τόκων). 

 
5. Κέρδος για το έτος και κέρδος ανά µετοχή 

 
 Η µείωση στο καθαρό κέρδος για το 2011,  από €361.167 το 2010 σε €72.532 το 

2011, δηλαδή κατά €288.635 ή 79,92%, είχε ως αποτέλεσµα την µείωση του βασικού 
κέρδους ανά µετοχή από 10,06 σεντ που ήταν για το 2010, στα 2,02 σεντ για το 2011. 

   
 Για τον υπολογισµό του κέρδους ανά µετοχή, χρησιµοποιήθηκε ο µεσοσταθµικός 

αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2010, 
δηλαδή 3.590.215. 

 
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων 

της Εταιρείας πραγµατοποιηθεί το Σάββατο  16 Ιουνίου 2012 και ώρα 11ην πρωινή  
στο Ξενοδοχείο ΡΟ∆ΟΝ στον Αγρό. 

 
 
 
 
7. Περαιτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα προτείνει στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή οποιουδήποτε  µερίσµατος. 
 



8. Η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα τελικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα 
της Εταιρείας θα είναι διαθέσιµα για τους µετόχους και το επενδυτικό κοινό στην 
ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.    

 
9. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται µε βάση τους κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Κύπρου για την καλύτερη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 
 
Σηµειώσεις 
 
(α)   Τα αποτελέσµατα έχουν ελεχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας        
κ. KPMG Limited. 
 
(β)  Αντίγραφα των τελικών αποτελεσµάτων και των Ελεγµένων Οικονοµικών 
Καταστάσεων υπάρχουν διαθέσιµα τόσο για τους µετόχους όσο και για το επενδυτικό 
κοινό στα γραφεία της Εταιρείας Mega Equity, Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 42-44, 3ος 
όροφος, Λευκωσία, στον γραµµατέα της εταιρείας κ. Σάββα Μενελάου τηλέφωνα 
22672015, 22711866, καθώς και στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Ρόδου 
αρ.1, Ξενοδοχείο Ρόδον, 4860 Αγρός, τηλέφωνο 25521201. 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
25 Απριλίου 2012 
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 
 

 Σελίδα 
 
Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι  1 
 
Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνου για τη  
  σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων      2 
 
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 - 6 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 7 & 8 
 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 9 
 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 10 
 
Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια  11 
 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών 12 
 
Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 13 – 30 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Αντώνης Πισσαρίδης, Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Σόλων Παπαχριστοδούλου, Αντιπρόεδρος 
 Ανδρέας Μιχαηλίδης 
 Γεώργιος Λύτρας  
 Νίκος Χατζηιωσήφ 
 Ανδρέας Γεωργίου  
 
 
 
Γραμματέας Σάββας Μενελάου 
 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited 
 Τ.Θ 21121 
 1502 Λευκωσία 
 Κύπρος 
 
 
 
Νομικοί Σύμβουλοι Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης  
  
 
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο Ρόδου 1 
 Ξενοδοχείο Ρόδον 
 4860 Αγρός 
 
 
 
Τράπεζες Marfin Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
 Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγρού Λτδ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού “Η Πρόοδος” Δημόσια Λίμιτεδ        
(“η Εταιρεία”) υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν άλλαξαν από το προηγούμενο έτος, είναι η 
παροχή υπηρεσιών ξενοδοχειακής μονάδας και η κτηματική ανάπτυξη. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στη σελίδα 
9. 
 
Το μεικτό κέρδος που πραγματοποιήθηκε από τη λειτουργία του ξενοδοχείου ανήλθε σε €991.593 
(2010: €1.250.326). Το κέρδος πριν από τη φορολογία ανήλθε σε €100.808 (2010: €387.660). Το 
κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία ανήλθε σε €72.532 (2010: €361.167), το οποίο το Διοικητικό 
Συμβούλιο προτείνει όπως μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ανήλθε σε 
€3.062.715 (2010: €3.282.274) και προήλθε εξ’ ολοκλήρου από τη λειτουργία του Ξενοδοχείου 
‘Ρόδον’ στον Αγρό. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του έτους 2011. 
Αποφάσισε επίσης να μην προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας, την καταβολή τελικού μερίσματος (2010: 3 σεντ του Ευρώ ανά μετοχή από κέρδη 
προηγούμενων ετών που ανέρχεται συνολικά σε €107.706).  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένει ότι τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του 
ξενοδοχείου για το έτος 2012 θα είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με αυτά του 2011. 

 
Η Εταιρεία, λόγω της οικονομικής κρίσης στην οικοδομική βιομηχανία, δεν εξετάζει στο παρόν 
στάδιο την περίπτωση περαιτέρω ανέγερσης και πώλησης κατοικιών στα ακίνητα που κατέχει προς 
διάθεση και ανάπτυξη.  Για το σκοπό αυτό υπάρχει σχετική άδεια οικοδομής άλλων 127 κατοικιών. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση 
έτους. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν λειτουργούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Τα άτομα αυτά διετέλεσαν Σύμβουλοι καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που αποχωρούν εκ περιτροπής είναι ο 
κ. Αντώνης Πισσαρίδης και ο κ. Σόλων Παπαχριστοδούλου. Οι πιο πάνω Σύμβουλοι που 
αποχωρούν, έχοντας δικαίωμα, προσφέρονται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των πιο πάνω 
θέσεων θα γίνουν εκλογές και επισύρεται η προσοχή των μετόχων στους σχετικούς κανονισμούς. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν 
τις οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και οι πολιτικές 
που εφαρμόζει για τη διαχείρισή τους, παρουσιάζονται στη σημείωση 20 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παραθέτουμε την πιο κάτω δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης: 
 
Παρ.(α) (β) (γ) Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης «Κώδικας» 
επειδή οι τίτλοι της διαπραγματεύονται στην εναλλακτική αγορά και σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις 
διατάξεις του Κώδικα.  
 
Πέραν των πιο πάνω, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα λόγω του ότι η 
εφαρμογή του θα απαιτούσε μεγάλη αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η 
πλειοψηφία των μελών του οποίου είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι αλλά και κάτοχοι σημαντικών 
πακέτων μετοχών. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Επιπρόσθετα και πέραν της οικονομικής ύφεσης που παρατηρείται, η μείωση στον τουριστικό 
τομέα και κατ’ επέκταση τα αρνητικά αποτελέσματα που παρατηρούνται, καθιστούν αδύνατη την 
Εταιρεία στο να προσελκύσει στο Διοικητικό της Συμβούλιο Ανεξάρτητους Μη-Εκτελεστικούς 
Συμβούλους οι οποίοι θα πρέπει να είναι και γνώστες της τουριστικής και ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας.  
 
Η υιοθέτηση του Κώδικα απαιτεί αυξημένο κόστος καθώς επίσης και καλά καταρτισμένο άτομο ο 
οποίος θα είναι Λειτουργός Συμμόρφωσης του Κώδικα. Στην παρούσα περίοδο η Εταιρεία κρίνει 
ότι αυτό το κόστος δεν θα είναι αποδοτικό.  
 
Παρ.(δ) Η Εταιρεία έχει αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών της 
καταστάσεων, μέσω των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στα 
λογιστικά βιβλία μεταφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, στις σχετικές γνωστοποιήσεις και 
άλλες χρηματοοικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας. 
 
Παρ.(ε) Πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη. 
 
Συμμετοχή Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
Το ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες αυτός 
κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και τριάντα ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
παρουσιάζεται στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας 
Οι μέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα τουλάχιστον 5% της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος 
κεφαλαίου κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
ειδοποίησης προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάζονται στη σημείωση 22 
των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Παρ.(στ) Δεν υπάρχουν τίτλοι οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
Παρ.(ζ) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 
 
Παρ.(η) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη 
γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η τροποποίηση του καταστατικού του εκδότη γίνεται με 
τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδικό ψήφισμα. 
 
Παρ.(θ) Δεν υπάρχουν ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη 
δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών του εκδότη. 
 
Παρ.(ι) Η Εταιρεία συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο. 
 
Παρ.(ια) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και 
εποπτεία της υλοποίησης της ανάπτυξης της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, KPMG Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που θα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να 
καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 
 
 
Αντώνης Πισσαρίδης  
Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
Λευκωσία, 24 Απριλίου 2012 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΤΗΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού "Η 
Πρόοδος" Δημόσια Λίμιτεδ (η 'Εταιρεία') στις σελίδες 9 μέχρι 30, οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το 
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή  
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για 
το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.  
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των 
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής θέσης της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" Δημόσια Λίμιτεδ στις 31 
Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής της 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 Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων   
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, 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 της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.  

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

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 
αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις 
παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό 
τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Άλλο Θέμα   
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 
Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 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. 
  
 
 
Χάρης Α. Κακουλλής 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
KPMG Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία, 24 Απριλίου 2012 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 

  2011 2010 
 Σημ. € € 
    
Κύκλος εργασιών 4 3.062.715 3.282.274 
Κόστος πωλήσεων  (2.071.122) (2.031.948) 
    
Μεικτό κέρδος  991.593 1.250.326 
    
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων  (279.696) (289.886) 
Αποσβέσεις 9 (280.977) (266.013) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα   (137.645)  (127.993) 
    
Κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα           
  χρηματοδότησης   

 
5 

 
   293.275 

 
   566.434 

    
Έσοδα χρηματοδότησης 6 5.174 3.051 
Έξοδα χρηματοδότησης 6  (197.641)  (181.825) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης   (192.467)  (178.774) 
    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  100.808 387.660 
Φορολογία 7    (28.276)    (26.493) 
    
Κέρδος για το έτος       72.532    361.167 
 
Λοιπά συνολικά έσοδα  

 
 

Μείωση στην αναβαλλομένη φορολογία στην   
  επανεκτίμηση γης  

 
       2.322  

 
         953 

    
Συνολικά έσοδα για το έτος       74.854   362.120 
    
    
Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 8          2,02        10,06 
    
Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 8          2,02        10,06 
 
 
 
 
  
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
  2011 2010 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. € € 
    

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 16.183.898 16.157.246 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  16.183.898 16.157.246 
    
    
Ακίνητα προς διάθεση και ανάπτυξη 10 546.315 546.315 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 11 11 11 
Αποθέματα  91.720 99.137 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 12 124.409 128.891 
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες       261.930      327.677 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού    1.024.385   1.102.031 
    
Σύνολο ενεργητικού  17.208.283 17.259.277 
    
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

    
Μετοχικό κεφάλαιο 13 6.139.268 6.139.268 
Αποθεματικά 14   6.277.920  6.371.297 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.417.188 12.510.565 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  15 1.240.150 1.214.635 
Δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 16  2.848.291  2.994.044 
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων   4.088.441  4.208.679 
    
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 17 146.648 12.707 
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 16 313.165 313.165 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 18 182.203 192.986 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα         60.638       21.175 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων       702.654     540.033 
    
Σύνολο υποχρεώσεων    4.791.095  4.748.712 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  17.208.283 17.259.277 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Απριλίου 2012. 
 

  
 
__________________ _____________________ 
Αντώνης Πισσαρίδης Σόλων Παπαχριστοδούλου 
Εκτελεστικός Πρόεδρος Αντιπρόεδρος 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό  
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης κεφαλαίου προσόδου Σύνολο 
 € € € € € € 

       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 6.139.268      1.198   4.354.091   56.631 1.761.984 12.313.172 
Κέρδος για το έτος - - - -   361.167   361.167 
Μείωση στην αναβαλλομένη φορολογία   
  στην επανεκτίμηση γης 

 
- 

 
- 

 
953 

 
- 

      
     - 

 
953 

Πληρωμή μερίσματος - - - - (143.608) (143.608) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε       
  λογιζόμενη διανομή μερισμάτων       
  για το 2008 - - - - (21.119) (21.119) 
Μεταφορά πρόσθετων αποσβέσεων λόγω 

επανεκτίμησης 
        

               - 
       

              - 
       

     (41.632) 
    

             - 
     

     41.632 
      

                 - 
       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 6.139.268       1.198  4.313.412    56.631 2.000.056 12.510.565 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 6.139.268      1.198  4.313.412   56.631 2.000.056 12.510.565 
Κέρδος για το έτος - - - - 72.532 72.532 
Μείωση στην αναβαλλομένη φορολογία   
  στην επανεκτίμηση γης 

 
- 

 
- 

 
2.322 

 
- 

 
- 

 
2.322 

Πληρωμή μερίσματος - - - - (107.706) (107.706) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε       
  λογιζόμενη διανομή μερισμάτων       
  για το 2009 - - - - (60.525) (60.525) 
Μεταφορά πρόσθετων αποσβέσεων λόγω 

επανεκτίμησης 
 

                - 
 

               - 
 

     (41.632) 
 

                - 
 

       41.632 
 

                  - 
       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011  6.139.268        1.198  4.274.102       56.631  1.945.989 12.417.188 
       

       
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 

 2011 2010  
 € €  
Ροή μετρητών από εργασίες     
Κέρδος έτους 72.532 361.167  
Αναπροσαρμογές για:     
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 280.977 266.013  
Τόκους πληρωτέους 197.641 181.825  
Τόκους εισπρακτέους (5.174) (3.051)  
Ζημία από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - 23  
Ζημία από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 3.053 -  
Φορολογία       28.276      26.493  
    
Κέρδος από εργασίες πριν από τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 577.305 832.470  
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέματα 7.417 (31.683)  
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.482 81.216  
(Μείωση)/αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις     (10.783)      31.331  
    
Ροή μετρητών από εργασίες 578.421 913.334  
Φορολογία που πληρώθηκε     (21.501)         (335)  
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες     556.920     912.999  
    
Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Τόκοι που εισπράχθηκαν 5.174 3.051  
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (312.682)  (268.716)  
Εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού         2.000                 -  
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  (305.508)   (265.665)  
    
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωμή δανείων (145.753) (100.376)  
Τόκοι που πληρώθηκαν (197.641) (181.825)  
Μερίσματα που πληρώθηκαν (107.706) (143.608)  
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (451.100) (425.809)  
    
Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (199.688) 221.525  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους    314.970      93.445  
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους    115.282    314.970  
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες 261.930 327.677  
Τραπεζικά παρατραβήγματα (146.648)    (12.707)  
    
   115.282    314.970  
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Γενικά 
 Η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού 'Η Πρόοδος' Δημόσια Λίμιτεδ (“η Εταιρεία”) συστάθηκε στην 

Κύπρο στις 19 Φεβρουαρίου 1979 ως Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με 
τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113. Ο αριθμός εγγραφής της Εταιρείας είναι 
12098 και το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ρόδου 1, 4860 Αγρός 
(Ξενοδοχείο ‘Ρόδον’). 

 

 Κύριες δραστηριότητες 
 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν άλλαξαν από το προηγούμενο έτος, είναι η 

παροχή υπηρεσιών ξενοδοχειακής μονάδας και η κτηματική ανάπτυξη. 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
   

 (α) Δήλωση συμμόρφωσης 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (“ΔΠΧΑ”) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (“EE”), τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113, και του Νόμου 
περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

  

 (β) Βάση επιμέτρησης 
 Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 

τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει την επανεκτίμηση της γης και κτιρίων, του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος και των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση. 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
Από την 1 Ιανουαρίου 2011, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα ΔΠΧΑ και Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (“ΔΛΠ”), τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτών των 
Προτύπων δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011: 

 

(i)  Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις' Μεταβιβάσεις 

Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  (ισχύει  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011) 

 

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): 'Υπερ-πληθωρισμός και Απάλειψη Σταθερών Ημερομηνιών για 

Εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις' 'Συμψηφισμός 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων'  
(ισχύει  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις'  'Γνωστοποιήσεις 
στην μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9  (ισχύει  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2015). 

• ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2015). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
  

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχεια) 
 

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 

• ΔΠΧΠ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΠΧΠ 11 'Κοινές Διευθετήσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΠΧΠ 12 'Γνωστοποιήσεις των Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες' (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΠΧΠ 13 'Αποτίμηση της Εύλογης Αξίας' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά συνολικά έσοδα',  (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012).  

• ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση)  'Αναβαλλόμενη Φορολογία'  Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012).  

• ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση)  'Παροχές σε Εργαζόμενους' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) 'Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει  για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΛΠ 28 (Αναθεωρημένο) 'Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες' 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και  
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2014).  

• ΕΔΔΠΧΑ 20 'Δαπάνες απογύμνωσης ορυχείου επιφάνειας στη φάση της παραγωγής' 
(ισχύει  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ9 ενδέχεται να 
επιφέρει αλλαγές στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. Η έκταση αυτής της επίπτωσης δεν έχει προσδιοριστεί. 
 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διεύθυνση 
την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την 
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και 
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται 
στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι 
λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις 
εκτιμήσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

 
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις 
σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση 
αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της 
αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο 
και μελλοντικές περιόδους. 

 
Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις 
στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα 
ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 
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 της 
τελικής φορολογίας. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των 
οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται 
η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική 
κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό 
και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και 
η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 
 
Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα 
Η Εταιρεία εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των 
προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης.  Η πρόβλεψη για τα 
αποθέματα βασίζεται στην προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται 
πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξία των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και 
αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε κάθε κατηγορία.  
 
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της αξίας των 
αποθεμάτων είναι συνεχής, και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης 
αποθεμάτων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (“€”), το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας της Εταιρείας. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για 
τα αποτελέσματα του έτους και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της 
Εταιρείας. 

 
 Ανάλυση κατά τομέα 
 Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα εισοδήματα της Εταιρείας 

προήλθαν κυρίως από ένα τομέα δραστηριότητας, αυτόν της παροχής υπηρεσιών 
ξενοδοχειακής μονάδας, οι οποίες παρέχονται σε κοινής μορφής πελάτες με τον ίδιο τρόπο και 
είναι εκ φύσεως παρόμοιες. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία δεν αποτελούν 
ξεχωριστούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως αυτοί ορίζονται από το ΔΠΧΑ Αρ. 8 ‘Ανάλυση 
Κατά Τομέα’. 

 

 Επίσης, η Εταιρεία διεξάγει δραστηριότητες μόνο στην Κυπριακή επικράτεια στην οποία: 
(α) Δεν υπάρχουν διαφορές στις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες των γεωγραφικών της 

διαμερισμάτων. 
(β)  Οι εργασίες είναι όμοιες σε όλες τις επαρχίες. 
(γ)  Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που να ταυτίζονται με συγκεκριμένη περιοχή. 

 

 Ως εκ τούτου, τα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν αποτελούν ξεχωριστούς 
γεωγραφικούς τομείς, όπως αυτοί ορίζονται από το ΔΧΠΑ Αρ. 8 ‘Ανάλυση Κατά Τομέα’. 

  
Αναγνώριση εισοδημάτων 
Το εισόδημα αφορά έσοδα από την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου και αποτελείται από την 
αξία τιμολόγησης για εμπορεύματα και υπηρεσίες μετά την αφαίρεση του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα 
περιλαμβάνουν την τιμολογημένη αξία των εσόδων από διανυκτερεύσεις, εστιατόρια, μπαρ, 
καφετερίες, εκδηλώσεις κάθε μορφής και άλλα τμήματα και αναγνωρίζονται με τη μέθοδο των 
δεδουλευμένων εσόδων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
 Έξοδα επισκευών και συντήρησης 
 Τα έξοδα για επισκευές και συντήρηση ιδιόκτητων κτιρίων και μηχανημάτων χρεώνονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων του έτους κατά το οποίο προκύπτουν, εκτός από έξοδα 
ανακαίνισης κτιρίων, τα οποία είναι κεφαλαιουχικής φύσεως και περιλαμβάνονται στο κόστος 
των κτιρίων. 

  
 Έσοδα χρηματοδότησης 

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση 
την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 

 Έξοδα χρηματοδότησης 
 Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
 Τα έξοδα χρηματοδότησης που σχετίζονται με την ανέγερση και ανακαίνιση κτιρίων και 

ακινήτων προς διάθεση και ανάπτυξη κεφαλαιοποιούνται μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής 
τους.   

 
 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές 

συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και 
ζημίες που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών στοιχείων και 
υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων. 

 
 Φορολογία 
 Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της 

αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 

 Οι φορολογικές υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται 
με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές 
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά 
θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Η φορολογία 
περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με 
προηγούμενες περιόδους. 

 

 Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής 
βάσης των  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις 
οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 

 Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι 
πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι 
προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
  
 Φορολογία (συνέχεια) 
 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά 

ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων με τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογίες σχετίζονται με την ίδια 
φορολογική αρχή. 

 

 Η αναβαλλόμενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίμηση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μεταφέρεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. 

 
Μερίσματα 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους 
μετόχους της Εταιρείας. 

 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς 
ανεξάρτητους εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις 
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, έτσι ώστε τα ποσά 
που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης να μην διαφέρουν σημαντικά από τις 
εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις. 
 
Πλεονάσματα ή ελλείμματα που προκύπτουν από επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού αναγνωρίζονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο για 
διανομή. Εάν προκύψει έλλειμμα το οποίο δεν καλύπτεται από τα συσσωρευμένα πλεονάσματα 
στο αποθεματικό επανεκτίμησης για το συγκεκριμένο στοιχείο, αυτό διαγράφεται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
 Σε περίπτωση διάθεσης επανεκτιμηθέντος στοιχείου πάγιου ενεργητικού, τυχόν υπόλοιπο από 

πλεόνασμα επανεκτίμησης, που βρίσκεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης και αντιστοιχεί στο 
στοιχείο αυτό, μεταφέρεται επίσης στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
Δεν λογίζονται αποσβέσεις πάνω στη γη. Δεν λογίζεται επίσης απόσβεση πάνω στα είδη 
κουζίνας και ρουχισμού που ακολουθούν τη μέθοδο της αντικατάστασης. Τα υπόλοιπα στοιχεία 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο με 
ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις κατά την περίοδο της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής 
ζωής τους, λαμβάνοντας υπ’ όψη την υπολογιζόμενη υπολειμματική τους αξία. Τα ετήσια 
ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 

 
  % 
  Ξενοδοχειακά κτίρια 1 
  Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 10 
  Έπιπλα και σκεύη 10 
  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 Κέρδη και ζημίες από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με 

τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων. Εάν η διάθεση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιμημένη αξία, τυχόν 
υπόλοιπο από πλεόνασμα επανεκτίμησης που βρίσκεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης και 
αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
 Ακίνητα προς διάθεση και ανάπτυξη 
 Αναφέρονται στο χαμηλότερο της τιμής κτήσης, που αποτελείται από την τιμή αγοράς και τα 

έξοδα για την απόκτηση και ανάπτυξη των ακινήτων αυτών, και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
τους αξίας. 

 
 Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ταξινομούνται ως 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της 
κατάστασης οικονομικής θέσης. Η εύλογη αξία θεωρείται ως η χρηματιστηριακή τιμή 
προσφοράς σύμφωνα με τις τιμές που δημοσιεύει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την πιο 
πάνω ημερομηνία.  
 
Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων. 

  
 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναφέρονται στη χαμηλότερη της τιμής κτήσης ή καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Η τιμή κτήσης των αποθεμάτων υπολογίζεται με βάση τον τύπο κόστους “πρώτη 
εισαγωγή πρώτη εξαγωγή”. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή 
πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον το υπολογισμένο κόστος συμπλήρωσης 
και τα έξοδα πωλήσεων. 
 
Απομείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού 

 Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε 
χρόνο για απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποσβένονται ελέγχονται 
για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της 
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου ενεργητικού. Το ανακτήσιμο ποσό 
είναι το μεγαλύτερο της εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πώλησης και της 
αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού 
ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες 
ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 

  
 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μείον 

πρόβλεψη για επισφαλή χρέη, που υπολογίζεται με βάση την εξέταση όλων των εκκρεμούντων 
ποσών στο τέλος του έτους. Ποσά που δεν μπορούν να εισπραχθούν διαγράφονται όταν 
εντοπίζονται.   
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
   
 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

αποτελούνται από τα μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες και τα τραπεζικά παρατραβήγματα. 
  
 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της 
αντιπαροχής που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 

 
 Δάνεια 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται, αρχικά, στο 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 της αξίας 
αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 
δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους 
και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. 

 
Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα 
γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί από την Εταιρεία να διακανονίσει 
αυτή την υποχρέωση. Οι προβλέψεις επιμετρώνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης για να διακανονιστεί η υποχρέωση 
κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης και προεξοφλούνται στην παρούσα 
αξία όταν το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. 

 
 Συγκριτικά ποσά 
 Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές 

στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

 2011 2010 
 Κύκλος Μεικτό Κύκλος Μεικτό 
 εργασιών κέρδος εργασιών κέρδος 
 € € € € 
Τομέας δραστηριότητας     
Διανυκτερεύσεις 1.161.738 376.127 1.300.478 452.276 
Εστιατόρια και μπαρ 1.730.302 560.207 1.814.150 670.307 
Άλλα τμήματα    170.675   55.259    167.646    127.743 
     
 3.062.715 991.593 3.282.274 1.250.326 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) 
 
 Λόγω του γεγονότος ότι τα έξοδα της Εταιρείας αφορούν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, 

χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός μεταξύ τους, δεν είναι εφικτή η δίκαιη ανάλυση 
των αποτελεσμάτων. 

 
 Επίσης, επειδή όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας χρησιμοποιούνται για 

όλους τους τομείς δραστηριότητας, δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά τομέα 
δραστηριότητας του απασχολούμενου κεφαλαίου. 

 
5. ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
   

 2011 2010 
 € € 
Το κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα   
  χρηματοδότησης αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο   
  κάτω κονδυλίων: 

  

Αμοιβή και έξοδα παραστάσεως συμβούλων 61.250 61.850 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 280.977   266.013 
Μισθοί και ημερομίσθια 1.306.418  1.334.723 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών 14.500 14.600 
Επαγγελματικά δικαιώματα 2.934 3.113 
Δικηγορικά        1.200       1.600 

 

 Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρεία κατά το έτος 2011 ήταν 68 (2010: 71). 
 
6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 2011 2010 
 € € 

Έσοδα χρηματοδότησης   
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι      5.174      3.051 
      5.174      3.051 
Έξοδα χρηματοδότησης   
Τόκοι και δικαιώματα τραπεζικών παρατραβηγμάτων (15.686) (17.715) 
Τόκοι και δικαιώματα τραπεζικών δανείων (181.955) (164.110) 
 (197.641) (181.825) 
   
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (192.467) (178.774) 
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 2011 2010 

Αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από € € 
  προσωρινές χρονικές διαφορές μεταξύ των αποσβέσεων    
  και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 27.837 26.159 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα      439       334 
   
 28.276  26.493 

 

 Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και με βάση το λογιστικό κέρδος: 
 

 2011 2010 
 € € 
   
Λογιστικό κέρδος πριν από τη φορολογία 100.808 387.660 
   
Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 10.081 38.766 
Επίδραση εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν (27.482) (25.857) 
Φορολογική επίδραση ζημιών σε μεταφορά 17.401 (12.909) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 439 334 

  Αναβαλλόμενη φορολογία έτους 27.837   26.159 
   
Φορολογία έτους ως η κατάσταση συνολικών εσόδων 28.276   26.493 

 
 

 Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 10%. Δεν έχει γίνει πρόνοια για 
εταιρικό φόρο στο φορολογητέο κέρδος του έτους λόγω συμψηφισμού με φορολογικές ζημιές 
που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη. 

  

 Οι φορολογικές ζημίες της Εταιρείας που μεταφέρονται στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονται 
σε €533.436 (2010: €359.423). 

 

 Δεν έγινε πρόβλεψη για χρεωστικό υπόλοιπο αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €53.344 
(2010: €35.942) στις φορολογικές ζημίες σε μεταφορά, για το λόγο ότι η Εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να προβλέψει πότε θα πραγματοποιήσει στο προβλεπτό μέλλον τέτοια κέρδη που θα 
καλύψουν τις συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες. 

 
8. ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 2011 2010 
 € € 
   
Κέρδος για το έτος που αναλογεί στους μετόχους      72.532   361.167 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν   
  εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 3.590.215 3.590.215 

   
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)          2,02         10,06 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
 
9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
  Μηχανήματα, Έπιπλα & σκεύη,  

 Γη & εξοπλισμός & είδη κουζίνας  
       Έτος 2011 κτίρια εγκαταστάσεις & ρουχισμού Σύνολο 

 € € € € 
Τιμή κτήσης ή  

επανεκτίμησης 
    

1 Ιανουαρίου 16.598.450 920.939 957.746 18.477.135 
Προσθήκες        76.437    14.198    222.047      312.682 
Πωλήσεις                  -              -     (16.210)      (16.210) 
31 Δεκεμβρίου 16.674.887  935.137 1.163.583 18.773.607 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 1.182.176 616.529 521.184 2.319.889 
Επιβάρυνση έτους    130.862   55.554   94.561    280.977 
Πωλήσεις                -             -  (11.157)   (11.157) 
31 Δεκεμβρίου 1.313.038 672.083 604.588 2.589.709 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 Δεκεμβρίου 2011 15.361.849 263.054 558.995 16.183.898 
     
     
Έτος 2010     
     
Τιμή κτήσης ή  

επανεκτίμησης 
    

1 Ιανουαρίου 16.453.369 878.379   876.671 18.208.419 
Προσθήκες      145.081   42.560     81.075      268.716  
31 Δεκεμβρίου 16.598.450 920.939   957.746 18.477.135 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου  1.052.357   561.374   440.145  2.053.876 
Επιβάρυνση έτους     129.819    55.155      81.039      266.013   
31 Δεκεμβρίου  1.182.176  616.529   521.184  2.319.889 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
31 Δεκεμβρίου 2010 15.416.274  304.410   436.562 16.157.246 
     

 
 Η γη και τα κτίρια της Εταιρείας είναι υποθηκευμένα για εξασφάλιση των τραπεζικών 

παρατραβηγμάτων και δανείων της Εταιρείας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
10. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 2011 2010 

 € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου & 31 Δεκεμβρίου 546.315 546.315 

 
11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 

 Αγοραία Τιμή Αγοραία Τιμή 
 αξία κτήσης αξία κτήσης 
 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010 
 € € € € 
     
Εισηγμένοι τίτλοι      11      323      11       323 
     

 Για εισηγμένες αξίες η δίκαιη αξία τους θεωρείται η τιμή αγοράς στο κλείσιμο που 
δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

  
12.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 2011 2010 
 € € 

   
Χρεώστες ξενοδοχείου 124.409 126.279 
Προπληρωμές και αναβαλλόμενα έξοδα             -       2.612 
   
 124.409   128.891 

 
13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 2011 2010 
 € € 

   
Εγκεκριμένο κεφάλαιο (6.000.000 συνήθεις μετοχές του 

€1,71 η κάθε μία) 
 

10.260.000 
 

10.260.000 
   
Εκδομένο κεφάλαιο και πλήρως εξοφλημένο   
1 Ιανουαρίου & 31 Δεκεμβρίου (3.590.215 συνήθεις   
  μετοχές του €1,71 η κάθε μία)  6.139.268  6.139.268 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό  

 υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης κεφαλαίου προσόδου Σύνολο 
 € € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010  1.198  4.354.091  56.631 1.761.984 6.173.904 

        Κέρδος για το έτος - - - 361.167 361.167 
         Μείωση στην αναβαλλόμενη      
          φορολογία στην       
          επανεκτίμηση γης -     953 -           - 953 

Πληρωμή μερίσματος          - -         - (143.608) (143.608) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα      
  σε λογιζόμενη διανομή      
 μερισμάτων για το 2008 - - - (21.119) (21.119) 
Μεταφορά πρόσθετων αποσβέσεων 

λόγω επανεκτίμησης 
    

        - 
   

   (41.632) 
   

          - 
   

     41.632 
           

               - 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 1.198 4.313.412  56.631 2.000.056 6.371.297 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011  1.198  4.313.412   56.631 2.000.056 6.371.297 

         Κέρδος για το έτος - - - 72.532 72.532 
         Μείωση στην αναβαλλόμενη      
          φορολογία στην       
          επανεκτίμηση γης - 2.322 - - 2.322 
         Πληρωμή μερίσματος  - - - (107.706) (107.706) 

  Έκτακτη εισφορά για την    
   άμυνα σε λογιζόμενη διανομή   
   μερισμάτων για το 2009 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(60.525) 

 
 

(60.525) 
        Μεταφορά πρόσθετων αποσβέσεων 

λόγω επανεκτίμησης 
 

         - 
 

   (41.632) 
 

           - 
 

     41.632 
 

                - 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 1.198 4.274.102  56.631 1.945.989 6.277.920 
      

15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 2011 2010 

 € € 
Η πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία στην κατάσταση   
  οικονομικής θέσης προκύπτει από:   
Προσωρινές διαφορές μεταξύ των αποσβέσεων και των   

κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 549.519 521.682 
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων    690.631    692.953 
   
 1.240.150 1.214.635 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
16. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 2011 2010 
 € € 
   
(α)   Εξασφαλισμένο δάνειο -  €544.184, 4,75% 468.951 496.900 
(β)   Εξασφαλισμένο δάνειο - €1.392.510, 6% 1.271.501 1.297.626 
(γ)   Εξασφαλισμένο δάνειο - €1.778.400, 6,08%  1.421.004 1.512.683 
   
 3.161.456 3.307.209 

 
Όλα τα πιο πάνω δάνεια είναι αποπληρωτέα το 2027. Για το δάνειο (α) το επιτόκιο είναι 4,75% 
και καταβάλλονται ετήσιες δόσεις των €51.528. Για τα δάνεια (β και (γ) τα επιτόκια είναι 6% 
και 6,08% αντίστοιχα, και κάθε έτος καταβάλλονται 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις κεφαλαίου και 
τόκων και στους υπόλοιπους 6 μήνες, καταβάλλονται μόνον τόκοι. 

 
   

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα:   
- εντός ενός έτους 313.165 313.165 
- μεταξύ δύο και πέντε ετών  1.252.660 1.252.660 
- πέραν των πέντε ετών  1.595.631 1.741.384 
   
 3.161.456 3.307.209 

 
 Τα δάνεια είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες συνολικού ύψους €4.954.946, πάνω στη γη της 

Εταιρείας όπου έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο. 
 
17. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ  
 
 Όλα τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες σε ακίνητη ιδιοκτησία 

της Εταιρείας (βλέπε σημείωση 16). 
 
18. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 2011 2010 
 € € 
   

Προμηθευτές ξενοδοχείου 106.073 115.006 
Λοιπά ποσά πληρωτέα και οφειλόμενα έξοδα    76.130    77.980 

   
 182.203  192.986 
 
 



  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ 'Η ΠΡΟΟΔΟΣ' ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  

27 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
19. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές ανειλημμένες υποχρεώσεις.  
 
20. XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά μέσα της Εταιρείας είναι τα μετρητά στις τράπεζες 
και οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Oι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας είναι τα τραπεζικά παρατραβήγματα, τα δάνεια και οι εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις. 

 
i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους 

συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από αλλαγές των επιτοκίων. Το πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στις 
οικονομικές αποδόσεις της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις γενικές αρχές 
διαχείρισης κινδύνου, καθώς και την πολιτική σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, όπως τον 
κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική που 
εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 
 
(α) Κίνδυνος επιτοκίων 
       Ο κίνδυνος επιτοκίων απορρέει από τις μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς.  Τα έσοδα και 

ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με αλλαγές στα 
επιτόκια της αγοράς. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωμής των 
δανείων της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 16. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2011 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 σταθεροί. Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων κατά 100 
βασικές μονάδες θα προκύψει ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσματα. 
 

 Ίδια κεφάλαια Αποτελέσματα 
     
 2011 2010 2011 2010 
 € € € € 

     
Χρηματοοικονομικά μέσα  

κυμαινόμενου επιτοκίου 
    

Μακροπρόθεσμα δάνεια  (32.343)   (33.573)   (32.343)   (33.573) 
  Τραπεζικά παρατραβήγματα     (797)     (681)     (797)     (681) 

     
 (33.140) (34.254) (33.140) (34.254) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
20. XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
  

(β)   Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία της τήρησης των συμβατικών 
υποχρεώσεων των πελατών. Η Εταιρεία ακολουθεί τακτική που διασφαλίζει ότι οι 
πωλήσεις υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλο πιστωτικό παρελθόν και 
ακολουθεί τακτική που περιορίζει το ποσό έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο από 
οποιονδήποτε πελάτη. 

 
 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας της Εταιρείας να 
εκπληρώσει τις ταμειακές της υποχρεώσεις, κυρίως όσον αφορά την πληρωμή 
προμηθευτών και δανεισμού, και προκύπτει όταν οι λήξεις των στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί 
να αυξηθεί, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία 
διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό με συνεχή παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, μετρητών και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων 
ενεργητικού. 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
περιλαμβανομένων των εκτιμημένων πληρωμών τόκου: 
 

31-Δεκ-11 Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές ροές 

Εντός 6 
μηνών 

6 - 12 
μήνες 1 - 5 έτη 

Πέραν των 5 
ετών 

 € € € € € € 
Δάνεια 3.161.456 (5.155.910) (81.068) (232.097) (1.565.825) (3.276.920) 
Πιστωτές 182.203 (182.203) (182.203) - - - 
Παρατραβήγματα 146.648 (146.648) (146.648) - - - 
 3.490.307 (5.484.761) (409.919) (232.097) (1.565.825) (3.276.920) 

       
31-Δεκ-10 Λογιστική 

αξία 
Συμβατικές 

ταμειακές ροές 
Εντός 6 
μηνών 

6 - 12 
μήνες 1 - 5 έτη 

Πέραν των 5 
ετών 

 € € € € € € 
Δάνεια 3.307.209      (5.301.663)   (75.896) (239.256) (1.575.760) (3.410.751) 
Πιστωτές 192.986   (192.986) (192.986) - - - 
Παρατραβήγματα 12.707     (12.707)    (12.707) - - - 
 3.512.902     (5.507.356) (281.589) (239.256) (1.575.760) (3.410.751) 

 
(δ) Κίνδυνος απώλειας φήμης 
       Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες της 

Εταιρείας, που είτε αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής 
βάσης της, μείωση των εισοδημάτων και νομικές αγωγές εναντίον της Εταιρείας. Η 
Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
20. XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

(ε) Κίνδυνοι τουριστικής βιομηχανίας 
Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που προκύπτει από διάφορους εξωγενείς 
παράγοντες και εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 

 
 (στ) Κίνδυνος τιμής αγοράς 
       Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 

διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον 
κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 

 
 

ii) Δίκαιη αξία 
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να 
ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής 
συναλλαγής. 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες με τη λογιστική τους 
αξία. 

 
 
21. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
         
       Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011, και πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές 

καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το ποσοστό του 
κεφαλαίου της Εταιρείας που κατείχε κατά κυριότητα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες αυτό κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, 
τουλάχιστον 20% ήταν: 
 Πλήρως Πλήρως 
 πληρωθείσες  πληρωθείσες 
 μετοχές μετοχές  
Διοικητικοί Σύμβουλοι 31/12/2011 19/04/2012 
 % % 
Αντώνης Πισσαρίδης 5,62 5,62 
Σόλων Παπαχριστοδούλου 1,92 1,92 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 0,16 0,16 
Ανδρέας Γεωργίου 0,82 0,82 
Γεώργιος Λύτρας 19,21 19,21 
Νίκος Χατζηιωσήφ     6,85     6,85 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
22. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011, και πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές 

καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οι πιο κάτω μέτοχοι 
κατείχαν κατά κυριότητα τουλάχιστον 5% της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος κεφαλαίου: 
   

 Πλήρως Πλήρως 
 πληρωθείσες πληρωθείσες 
 μετοχές μετοχές 
 31/12/2011 19/04/2012 
 % % 
Αδελφοί Γ. Χ. Γ. Νικολάου Λύτρα Λτδ 18,21 18,21 
Επιτροπή Διαχειρίσεως Εμπιστεύματος Κ. Απέητου 15,98 15,98 
Universal Life Insurance Co. Ltd 17,30 17,30 
Interventure Investments Ltd 8,29 8,29 
Νίκος Χατζηιωσήφ 6,85 6,85 
Αντώνης Πισσαρίδης   5,62   5,62 

 
 
23. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2011, ήταν οι ακόλουθες: 
   

 2011 2010 
 € € 
   
Αντώνης Πισσαρίδης, Εκτελεστικός Πρόεδρος 24.000 24.000 
Σόλων Παπαχριστοδούλου   2.750   2.750 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 12.000         12.000 
Ανδρέας Γεωργίου   2.300           2.600 
Γεώργιος Λύτρας   2.450           2.750 
Νίκος Χατζηιωσήφ         2.750           2.750 

 
24. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
 Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ή 

συμβόλαιο, ο τερματισμός των οποίων θα συνεπάγεται καταβολή αποζημιώσεων. 
 
25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν 
τις οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
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