
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
29 Απριλίου 2012 
 
Γενικό ∆ιευθυντή 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
Αξιότιµε κύριε, 
 
Θέµα: Ανακοίνωση – Έγκριση τελικού αποτελέσµατος για το έτος 2011 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του που έγινε στις 29 Απριλίου 2012, πήρε τις πιο κάτω 
αποφάσεις:  
 
1. Ενέκρινε τις εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2011.  
 
2. Ενέκρινε τα τελικά ελεγµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2011. Τα κέρδη µετά την φορολογία για το 
έτος ανέρχονται στο €730,063.  
 
3. Το ∆.Σ. καθόρισε την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων για την Παρασκευή 15ην Ιουνίου 2012.  
 
4. Το ∆.Σ. αποφάσισε να καταθέσει πρόταση προς την Γενική Συνέλευση για µη καταβολή µερίσµατος για το 
έτος 2011.  
 
Τα αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης για το 2011 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.apco.com.cy επίσης όσοι µέτοχοι ή επενδυτές το επιθυµούν θα µπορούν να 
προµηθευτούν αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης από τα γραφεία της εταιρείας στην Λεωφόρο Γρίβα ∆ιγενή 54, 
Λευκωσία. Οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα σταλούν ταχυδροµικώς σε όλους του 
µετόχους της Εταιρείας στις 30/04/2012. 
 
 
 
 
 
Με εκτίµηση 
 
 
__________________ 
Μαρία Παναγίδου 
Γραµµατέας 
 
Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Fax: 22754671, e-mail: info@cysec.gov.cy)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Σταύρος Θεοδοσίου (Πρόεδρος) 

Βαγγέλης Γεωργίου (Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος) 

Μαρία Παναγίδου (Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος) 

Χάρης Χριστοφόρου (Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος) 

∆ηµήτρης Κούβαρος (Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος) 

Γεώργιος Πίπης (Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος) 

 

Γραµµατέας Εταιρείας 
 

Μαρία Παναγίδου 

Αγίοι Οµολογητές 105 

Λευκωσία 

Κύπρος 

 

Εγγεγραµµένο γραφείο 
 

Αγίοι Οµολογητές 105 

Λευκωσία 

Κύπρος 

 

Τραπεζίτες 
 

Λαïκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 

Tράπεζα Πειραιώς Λίµιτεδ 

Alpha Bank Cyprus Limited 

 

Νοµικοί σύµβουλοι 
 

Άντης Τριανταφυλλίδης και Υιοί 

Γεωργιάδης και Πελίδης 

KGMC Advocates 

 

Ελεγκτές 
 

DFK Demetriou Trapezaris Limited 

Λεωφόρος Ακροπόλεος 59-61, 3

ος
 Όροφος 

2012 Λευκωσία,Κύπρος 
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∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων 

της Εταιρείας για τις οικονοµικές καταστάσεις 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες 

προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της A. Panayides Contracting Public 

Limited για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 επιβεβαιώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε: 

 

(α)  Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 12 µέχρι 67: 

 

 (i) Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα λογιστικά πρότυπα  

 που είναι τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  

 όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα µε τις  

 διατάξεις του Άρθρου 9 εδάφιο (4) του Νόµου, και 

 (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του  

ενεργητικού και παθητικού της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους της A. 

Panayides Contracting Public Limited 

 

(β) Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των  

 εξελίξεων, της απόδοσης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της A. Panayides 

Contracting Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & Οικονοµικός ∆ιευθυντής: 

α/α ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 Σταύρος Θεοδοσίου Εκτελεστικός  

Πρόεδρος  

 

2 Βαγγέλης Γεωργίου  Μη Εκτελεστικός  

Αντιπρόεδρος  

 

3 Μαρία Παναγίδου  Εκτελεστικός ∆ιευθυντής  

& Γραµµατέας 

 

4 Γεώργιος Πίπης Μη Εκτελεστικός  

∆ιευθυντής  

 

5 Χάρης Χριστοφόρου Εκτελεστικός  

∆ιευθυντής 

 

6 ∆ηµήτρης Κούβαρος Εκτελεστικός  

∆ιευθυντής 

 

7 Μαρίνος Χριστοδουλίδης Οικονοµικός  

∆ιευθυντής 

 

Λευκωσία 29 Απριλίου 2012 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011. 

 

Οικονοµικές καταστάσεις 

 

2 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος περιλαµβάνουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις της A. Panayides Contracting Public Limited (η «Εταιρεία») και 

των εξαρτηµένων της εταιρειών. Τα ονόµατα των εξαρτηµένων εταιρειών παρουσιάζονται 

στη σηµείωση 2 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

3 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν το µερίδιο του 

Συγκροτήµατος στα κέρδη ή ζηµιές των συνδεδεµένων εταιρειών. Τα ονόµατα των 

συνδεδεµένων εταιρειών φαίνονται στη σηµείωση 18 των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

Κύριες δραστηριότητες 

 

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

προηγούµενο χρόνο, είναι η εκτέλεση οικοδοµικών και άλλων τεχνικών έργων, είτε από 

µόνη της είτε µέσω κοινοπραξιών, καθώς και η ανάπτυξη και εµπορία ακινήτων. Το 

Συγκρότηµα δραστηριοποιείται στους τοµείς των λατοµείων, της παραγωγής και πώλησης 

έτοιµου σκυροδέµατος και της παραγωγής και πώλησης ασφάλτου. Το Συγκρότηµα είναι ο 

αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Γερµανικής βιοµηχανίας MAN Trucks & Buses στην 

Κύπρο.  

 

Αποτελέσµατα 

 

5 Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 12. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και τα αποτελέσµατα 

για το έτος µεταφέρονται στα αποθεµατικά. 

 

Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 

 

6           ∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού.  

 

Υποκαταστήµατα 

 

7           Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιονδήποτε υποκαταστηµάτων στην 

Κύπρο ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια του έτους. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

8          Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα 

παρουσιάζονται στη σηµείωση 3. 

 

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 

δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος 

 

9         Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας  εκφράζει την ικανοποίηση του για τα 

αποτελέσµατα της Εταιρείας το 2011. Το 2011 υπήρξε η πιο δύσκολη χρονιά τόσο για την 

Κυπριακή οικονοµία από την αρχή της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που ξεκίνησε το 

2008 και κατ’ επέκταση επηρεάστηκαν αρνητικά όλοι οι τοµείς στους οποίους 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία είτε απ’ ευθείας είτε µέσω θυγατρικών ή συνδεδεµένων 

εταιρειών. Συγκεκριµένα στον τοµέα των κατασκευών έχει ενταθεί περισσότερο ο 

ανταγωνισµός είναι εντονότατος µε αποτέλεσµα οι εταιρείες του τοµέα να δίνουν προσοχή 

στην εξασφάλιση συµβολαίων για επιβίωση και οι κύριοι λόγοι είναι η µειωµένη 

προσφορά κατασκευαστικών έργων και η δραστική µείωση της προσφοράς έργων από 

ιδιώτες και ιδιωτικούς οργανισµούς. Πολύ δύσκολο ήταν το 2011 και για τον τοµέα των 

Λατοµείων, παραγωγής σκυροδέµατος και ασφάλτου. Τα µεγάλα προβλήµατα µειωµένης 

ρευστότητας που βασανίζουν τις περισσότερες εταιρείες στην Κύπρο, έχουν επηρεάσει 

δυσµενώς την κατάσταση ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος στις εταιρείες αυτού του 

τοµέα. Το Συγκρότηµα έχει επιτύχει σηµαντική καθετοποίηση στις δραστηριότητες του 

και διασπορά του επιχειρηµατικού κινδύνου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι 

βελτίωση στα οικονοµικά δεδοµένα της χώρας η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη, θα 

βοηθήσει σηµαντικά το Συγκρότηµα να εκµεταλλευτεί ουσιαστικά τα πλεονεκτήµατα που 

έχει αποκτήσει από την επιτυχηµένη στρατηγική της καθετοποίησης στην Κύπρο. Ζηµιές 

για το έτος κατέγραψαν οι θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ρουµανία 

και στην Ελλάδα.  

          

Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος 

 

10          Η στρατηγική για καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος και η 

γεωγραφική επέκταση είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική διασπορά του επιχειρηµατικού 

κινδύνου. Παρόλα αυτά η παρούσα  παγκόσµια κρίση και ιδιαίτερα η οικονοµική κρίση 

στην Ελλάδα έχει επηρεάσει και αναµένεται σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις των ειδικών 

να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τόσο την Κύπρο, όσο και τις άλλες χώρες και τους 

τοµείς που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αποφασίσει 

ότι θα συνεχίσει την πολιτική των τελευταίων δύο ετών και να εξετάζει µε προσοχή τις 

οποιεσδήποτε επενδύσεις ή άλλες στρατηγικές κινήσεις σε  
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 

 

Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος (συνέχεια) 

 

ευαίσθητους τοµείς όπως αυτός της ανάπτυξης  γης και ακινήτων οι οποίοι έχουν 

επηρεασθεί περισσότερο από την κρίση. Οι εξελίξεις στους τοµείς των κατασκευών, 

λατοµείων, παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος και ασφάλτου θα καθοριστούν σε µεγάλο 

βαθµό, από τον βαθµό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισµού του Κράτους, αφού 

κατά την τρέχουσα περίοδο (λόγω της κρίσης) παρατηρείται (όπως και το 2010) 

σηµαντική µείωση προσφοράς νέων έργων από τον ιδιωτικό τοµέα. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αναµένει ότι η συνεισφορά των συνδεδεµένων εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην Ρουµανία και την Ελλάδα θα είναι µειωµένη λόγω των 

οικονοµικών προβληµάτων που παρουσιάζουν (όπως και η Κύπρος) οι χώρες αυτές. 

   

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

11  ∆εν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

12           Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 

ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2011. 

 

13            ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 

αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η ανάλυση της αµοιβής των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα παρουσιάζεται στη σηµείωση 

32 (δ). 

 

Εταιρική διακυβέρνηση 

 

14 Στο παρόν στάδιο η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης λόγω του κόστους εφαρµογής των προνοιών του Κώδικα. 

 

∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 

15 Σύµφωνα µε τις παραγράφους (α) µέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας Ο∆190-

2007-04 (περιεχόµενο Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης) που εκδόθηκε σύµφωνα µε τον περί 

των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµο (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε 

Ρυθµιζόµενη Αγορά Ν. 19(1)/2007) ως εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρει τα ακόλουθα: 
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Παρ. (α) (β) (γ) 

Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) ως έχει εκδοθεί 

από το ΧΑΚ καθώς οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική 

Αγορά του ΧΑΚ. Στην αγορά αυτή η εφαρµογή του ΚΕ∆ είναι προαιρετική. 

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 

 

Παρ. (δ) 

Ο Γραµµατέας της Εταιρείας σε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω 

αποτελεσµατικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου µεριµνά 

για την σύνταξη, ετοιµασία και κατάρτιση της παροδικής πληροφόρησης η οποία 

απαιτείται από τις εισηγµένες εταιρείες 

 

Παρ. (ε) 

Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο πάνω ηµεροµηνίες κατείχαν άµεσα ή έµµεσα 

σηµαντική συµµετοχή (πέραν του 5% σύµφωνα µε το Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας Ο∆190-

2007-04) στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31/12/2011 και στις 23/04/2012 (5 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο) ήταν οι πιο κάτω: 

 

 31/12/2011 21/04/2012 

 % % 

Σταύρος Θεοδοσίου 13.36 13.36 

Μαρία Παναγίδου  

(βλ.σηµ.1 «Συµφέρον Συµβούλων) 52.59 52.59 

Γεώργιος Πίπης 11.33 11.33 

 

Παρ. (στ) (ζ) 

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν 

οποιοιδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου. 

 

Παρ. (η) 

Ο διορισµός και η αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται στην 

Ετήσια Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσµατος σε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

Παρ. (θ) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν έγκρισης των µετόχων της Εταιρείας δύναται να προβεί 

σε έκδοση ή επαναγορά µετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτε νέων µετοχών 

υπόκειται περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, την ισχύουσα 

νοµοθεσία και στην αρχή της ίσης µεταχείρισης των υφιστάµενων µετόχων  

 

Παρ. (ι) 

Η Εταιρεία συστάθηκε µε βάση των περί Εταιρειών Νόµο 
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Παρ. (ια) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 7 µέλη και συνέρχεται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα. Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν την έγκριση  

 

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 

 

στρατηγικής και παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της 

Εταιρείας.  

 

Συµφέρον Συµβούλων 

 
16            Το ποσοστό στο συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα 

κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες 

στις οποίες αυτός κατέχει άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστο 20%, στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 

31 Μαρτίου 2012 είναι ως ακολούθως: 

 

 
31 ∆εκεµβρίου 

2011 

% 

31 Μαρτίου 

2012  

% 

 
  

Μαρία Παναγίδου (βλέπε σηµ. 1) 52.59 52.59 

Σταύρος Θεοδοσίου  13.36 13.36 

Βαγγέλης Γεωργίου (βλέπε σηµ. 1) - - 

Ευριπίδης Πολυκάρπου   - - 

Χάρης Χριστοφόρου 0.06 0.06 

∆ηµήτρης Κούβαρος 0.05 0.05 

Γεώργιος Πίπης 11.33 11.33 

 
1 Στο ποσοστό της Μαρία Παναγίδου περιλαµβάνονται οι µετοχές που κατέχουν η ιθύνουσα εταιρεία Alfapi Holdings Limited, ο 

σύζυγος της Βαγγέλης Γεωργίου και οι θυγατέρες της Νεφέλη και Σεµέλη Γεωργίου. 

 

Κυριότεροι µέτοχοι 

 

17            Οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2012 είναι οι ακόλουθοι: 

 

 
 % 

   

Alfapi Holdings Limited  48.87 

Σταύρος Θεοδοσίου  13.36 

Γεώργιος Πίπης  11.33 
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Κατά το διάστηµα των τελευταίων 30 ηµερών πριν την ηµεροµηνία της ειδοποίησης προς 

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν υπήρξε άλλο πρόσωπο γνωστό στον εκδότη που να 

είχε στην κατοχή του τουλάχιστον 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκτός από 

τους προαναφερθέντες. 

 

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 

 

Συµβάσεις µε συµβούλους και συνδεόµενα πρόσωπα 

 

18          Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις 

µεταξύ της Εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

 

Ελεγκτές 

 

19            Οι ελεγκτές, DFK  Demetriou Trapezaris Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να 

συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί τους 

Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση. 

 

Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

…………………….. 

Μαρία Παναγίδου 

Γραµµατέας 

 

 

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2012 
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Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της  

Α Panayides Contracting Public Limited 

 

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

  

Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της A Panayides Contracting 

Public Limited (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (το «Συγκρότηµα») και τις 

ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 12 µέχρι 67 , που 

αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της 

Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών  

ίδιων κεφαλαίων και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας του έτους που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και 

λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις οικονοµικές καταστάσεις 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιηµένων και 

ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικό 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 ενοποιηµένων και 

ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον 

έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. 
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Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές 

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

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 ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις δίνουν 

αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της A Panayides Contracting 

Public Limited και των εξαρτηµένων της στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, και της 

χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

στις σελίδες 3 µέχρι 8 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 τηε Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου, αναφέρουµε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης γι ατις πληροφορίες 

που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ια) του 

άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας και αποτελεί ειδικό τµήµα της έκθεσης του ∆ιοικητικού 

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.  ∆ίνοντας 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. 

 

 

 

Χριστόφορος Κωνσταντίνου 

Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής 

εκ µέρους και για λογαριασµό της 

 

DFK Demetriou Trapezaris Limited 

Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 

59-61 Λεωφόρος Ακροπόλεως 

2012 Λευκωσία, Κύπρος 

 

29 Απριλίου 2012
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Ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

 Σηµ. 2011 

€ 

2010 

€ 

    

Κύκλος εργασιών 5 55,523,472 57,330,453 

Κόστος πωλήσεων  (48,258,174) (48,868,772) 

  ____________________________________________________ _____________ 

Μεικτό κέρδος  7,265,298 8,461,681 

Άλλα κέρδη – καθαρά 7 2,789,382 1,721,409 

Έξοδα διοίκησης  (5,264,224) (4,985,613) 

Άλλα (έξοδα)/έσοδα εκµετάλλευσης 8 (250,749) 73,299 

  ____________________________________________________ _____________ 

Κέρδος εργασιών 9 4,539,707 5,270,776 

Χρηµατοδοτικά έξοδα  11 (3,721,146) (2,534,875) 

Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών πριν 

  τη φορολογία 

 

18 

 

142,765 

 

23,597 

  ____________________________________________________ _____________ 

Κέρδος πριν τη φορολογία  961,326 2,759,498 

Φορολογία 12 (231,263) (450,850) 

  ____________________________________________________ _____________ 

Καθαρό κέρδος για το έτος  730,063 2,308,648 

  ____________________________________________________ _____________ 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα    

Ζηµιές δίκαιης αξίας στα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

διαθέσιµα προς πώληση 

 (98,112) (193,920) 

Κέρδος/(ζηµιά) από συναλλαγµατικές διαφορές  3,769 (225,231) 

Φορολογία στα λοιπά συνολικά έσοδα  13,812 5,672 

  ____________________________________________________ _____________ 

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος  (80,531) (413,479) 

  ____________________________________________________ _____________ 

Συνολικά έσοδα για το έτος  649,532 1,895,169 

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

Αποδιδόµενα καθαρά κέρδη έτους:     

 Μετόχους Εταιρείας  398,738 1,767,288 

 Συµφέρον µειοψηφίας  331,324 541,360 

  ____________________________________________________ _____________ 

  730,063 2,308,648 

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

Αποδιδόµενα λοιπά συνολικά έσοδα:     

 Μετόχους Εταιρείας  (82,364) (414,232) 

 Συµφέρον µειοψηφίας  1,833 753 

  ____________________________________________________ _____________ 

  (80,531) (413,479) 

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

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)    

Βασικά και πλήρως κατανεµηµένα 13 1.09 4.83 

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

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 67 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Kατάσταση συνολικών εσόδων εταιρείας 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

 Σηµ. 2011 

€ 

2010 

€ 

    

Κύκλος εργασιών 5 18,701,812 23,163,141 

Κόστος πωλήσεων  (17,194,584) (20,251,962) 

  ____________________________________________________ _____________ 

Μεικτό κέρδος  1,507,228 2,911,179 

Άλλα κέρδη – καθαρά 7 1,702,239 1,269,288 

Έξοδα διοίκησης  (2,194,790) (1,608,623) 

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 8 (74,441) (16,096) 

  ____________________________________________________ _____________ 

Κέρδος εργασιών 9 940,236 2,555,748 

Χρηµατοδοτικά έξοδα  11 (697,634) (434,629) 

  ____________________________________________________ _____________ 

Κέρδος πριν τη φορολογία  242,602 2,121,119 

Φορολογία 12 (57,224) (226,225) 

  ____________________________________________________ _____________ 

Καθαρή κέρδος για το έτος  185,378 1,894,894 

  ____________________________________________________ _____________ 

Λοιπά συνολικά έσοδα    

    

Λοιπά συνολικά έσοδα  - - 

  ____________________________________________________ _____________ 

Συνολικά έσοδα για το έτος  185,378 1,894,894 

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

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)    

Βασικά και πλήρως κατανεµηµένα 13 0.51 5.18 

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

    

    

    

    

    

    

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 67 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 Σηµ. 

2011 

€ 

2010 

€ 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μη κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία 
   

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 14 45,019,401 45,568,530 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 15 8,354,624 6,967,052 

Επενδύσεις σε ακίνητα 16 3,196,053 1,475,870 

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 18 2,049,608 1,910,444 

Επενδύσεις σε κοινοπραξιες 19 759,863 514,664 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση 20 220,848 318,960 

Αναβληµένες φορολογικές απαιτήσεις 29 478,719 347,795 

  ____________________________________    _________ 

  60,079,116 57,103,315 

Κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία    

Γη προς αξιοποίηση και κτίρια υπό ανέγερση 21 70,210,149 70,834,591 

Αποθέµατα 22 3,995,516 4,140,555 

Εισπρακτέα  και προπληρωµές 23 42,812,024 40,876,783 

Χρεώστες για έργα υπό εκτέλεση  1,849,478 3,777,621 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη     

αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών 

24 342,246 514,834 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 25 4,742,753 4,993,745 

  ____________________________________    _________ 

  123,952,166 125,138,129 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο  περιουσιακών στοιχείων  184,031,282 182,241,444 

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

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    

Κεφάλαιο και αποθεµατικά    

Μετοχικό κεφάλαιο 26 12,497,352 12,497,352 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 26 408,509 408,509 

Αποθεµατικό συναλλαγµατικής διαφοράς  (30,046) (33,815) 

Αποθεµατικά δίκαιης αξίας  6,093,688 6,179,821 

Κέρδη που κρατήθηκαν  13,147,904 13,128,794 

  ____________________________________    _________ 

  32,116,691 32,180,661 

Συµφέρον µειοψηφίας  15,554,421 15,107,870 

  ____________________________________    _________ 

  47,671,112 47,288,531 

  ____________________________________    _________ 

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆ανεισµός 27 56,416,964 54,632,291 

Πιστωτές 29 3,773,578 5,165,712 

Αναβαλλόµενο εισόδηµα  62,722 78,402 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 28 4,699,841 4,632,846 

  ____________________________________    _________ 

  64,953,106 64,509,251 

  ____________________________________    _________ 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 29 26,937,260 32,697,483 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 30 709,732 358,779 

∆ανεισµός 27 43,761,422 37,387,400 

  ____________________________________    _________ 

  71,407,064 70,443,662 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο υποχρεώσεων  136,360,170 134,952,913 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  184,031,282 182,241,444 

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

Στις 29 Απριλίου 2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της A Panayides Contracting Public Limited ενέκρινε αυτές τις 

οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 

………………………….           ………………………… 

Σταύρος Θεοδοσίου, Πρόεδρος Μαρία Παναγίδου, Σύµβουλος 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 67 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης εταιρείας 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 Σηµ. 2011 

€ 

2010 

€ 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μη κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία 
   

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 14 2,173,708 2,445,149 

Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 17 7,921,661 7,711,661 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση 20 150,000 150,000 

  ____________________________________    _________ 

  10,245,369 10,306,810 

  ____________________________________    _________ 

Κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία    

Γη προς αξιοποίηση και κτίρια υπό ανέγερση 21 26,244,195 26,627,269 

Εισπρακτέα  και προπληρωµές 23 31,762,544 29,027,660 

Χρεώστες για έργα υπό εκτέλεση  1,849,478 3,777,621 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη     

αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών 

24 91,660 87,940 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 25 1,505,763 471,719 

  ____________________________________    _________ 

  61,453,640 59,992,209 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο  περιουσιακών στοιχείων  71,699,009 70,299,019 

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

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    

Κεφάλαιο και αποθεµατικά    

Μετοχικό κεφάλαιο 26 12,497,352 12,497,352 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 26 408,509 408,509 

Αποθεµατικά δίκαιης αξίας  205,032 205,032 

Κέρδη που κρατήθηκαν  11,088,074 11,206,582 

  ____________________________________    _________ 

  24,198,967 24,317,475 

  ____________________________________    _________ 

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆ανεισµός 27 12,389,452 10,370,075 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 28 270,539 273,700 

  ____________________________________    _________ 

  12,659,991 10,643,775 

  ____________________________________    _________ 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 29 16,424,282 19,432,465 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 30 328,720 161,529 

∆ανεισµός 27 18,087,059 15,743,775 

  ____________________________________    _________ 

  34,840,051 35,337,769 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο υποχρεώσεων  47,500,042 45,981,544 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  71,699,009 70,299,019 

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

Στις 29 Απριλίου 2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της A Panayides Contracting Public Limited ενέκρινε αυτές τις 

οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 

 

………………………….           …………………………. 

Σταύρος Θεοδοσίου, Πρόεδρος Μαρία Παναγίδου, Σύµβουλος 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 67 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Eνοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
   

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

 

Αποθεµατικό 

συναλλαγµατικής 

διαφοράς 

  

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

 

Αποθεµατικά 

δίκαιης αξίας 

 

Κέρδη που 

κρατήθηκαν  

 

 

Σύνολο 

  € € € € € € 

      

Την Ιανουαρίου  2010 12,497,341 191,416 408,509 6,368,822 11,620,366 31,086,465 

        

Συνολικά έσοδα για το έτος        

Καθαρό κέρδος  - - - - 1,767,288 1,767,288 

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος  - (225,231) - (189,001) - (414,232) 

        

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες        

Μερίσµατα  - - - - (258,860) (258,860) 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010/1 

Ιανουαρίου 2011 

 12,497,352 (33,815) 408,509 6,179,821 13,128,794 32,180,661 

        

Συνολικά έσοδα για το έτος        

Κέρδος γι α το έτος  - - - - 398,738 398,738 

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος  - 3,769 - (86,133) - (82,364) 

        

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες        

Άµυνα στη λογιζόµενη διανοµή 

µερισµάτων 
 - - - - (303,885) (303,885) 

Μερίσµατα  - - - - (76,459) (76,459) 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011  12,497,352 (30,046) 408,509 6,093,688 13,147,188 32,116,691 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 

        

        

        

        

        

        

        

Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, δυο 

χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν 

µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και µετά (κατά το 2011 το 

ποσοστό ήταν 15% µέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 και 17% ως το τέλος του έτους θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη 

λογιζόµενη διανοµή στην έκταση πού οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος 

του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.   Το ποσό της λογιζόµενης 

διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. 

Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 67 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Kατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια εταιρείας 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
   

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

  

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

 

Αποθεµατικά 

δίκαιης αξίας 

 

Κέρδη που 

κρατήθηκαν  

 

Σύνολο 

  € € € € € 

   

Την Ιανουαρίου  2010 12,497,352 408,509 205,032 9,311,688 22,422,581 

Καθαρό κέρδος  - - - 1,894,894 1,894,894 

  _______ ________ ________ ________ ________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010/1 

Ιανουαρίου 2011 

 12,497,352 408,509 205,032 11,206,582 24,317,475 

Καθαρό κέρδος για το έτος  - - - 185,378 185,378 

Άµυνα στη λογιζόµενη διανοµή 

µερισµάτων 
 - - - (303,886) (303,886) 

  _______ ________ ________ ________ ________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011  12,497,352 408,509 205,032 11,088,074 24,198,967 

  _______ ________ ________ ________ ________ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, δυο 

χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν 

µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και µετά (κατά το 2011 το 

ποσοστό ήταν 15% µέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 και 17% ως το τέλος του έτους θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη 

λογιζόµενη διανοµή στην έκταση πού οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος 

του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.   Το ποσό της λογιζόµενης 

διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. 

Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 67  αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 Σηµ. 

2011 

€ 
2010 

€ 

Ροή µετρητών από εργασίες   

Κέρδος πριν τη φορολογία   961,326 2,759,498 

Αναπροσαρµογές για:    

  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14 2,962,249 2,839,582 

  Κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 9 

 

(5,541) (11,680) 

  Ζηµιά/(κέρδος) δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού      

  που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού  

  κερδοζηµιών 

8 250,749 (73,299) 

  Εισόδηµα από µερίσµατα 7 (15,047) (5,450) 

  Πιστωτικούς τόκους 7 (931,591) (675,544) 

  Χρεωστικούς τόκους  11 3,289,497 2,137,900 

  Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών πριν τη φορολογία 18 (142,769) (23,597) 

  Ζηµιά δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού      

  διαθέσιµων προς πώληση     

  Αύξηση στο συµφέρον µειοψηφίας 

20 98,112 

 

446,551 

193,920 

 

541,360 

  ∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού  15,101 - 

  Αναπροσαρµογή δίκαιης αξίας ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  60,000 28,000 

  Συναλλαγµατική διαφορά  3,769 (225,231) 

  ________________________________    ________ 

Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης   6,992,406 (7,485,459) 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    

  Γη προς αξιοποίηση και κτίρια υπό ανέγερση  (1,084,152) (3,067,983) 

  Εισπρακτέα και προπληρωµές   (7,098) (11,540,153) 

  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη       

  αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών 

 (78,161) (4,142) 

  Αποθέµατα  145,039 982,426 

  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  (7,152,357) 5,822,254 

  ________________________________ ________ 

Μετρητά για εργασίες  (1,184,323) (322,139) 

Φορολογία που πληρώθηκε   (248,125) (549,125) 

     ________________________________    ________ 

Καθαρά µετρητά για εργασίες  (1,432,448) (871,264) 

     ________________________________    ________ 

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και  εξοπλισµού 14 (2,654,840) (2,399,032) 

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14 181,542 158,538 

Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 

Πώληση/(αγορά) χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού      

  διαθέσιµων προς πώληση 

16 

 

20 

(11,582) 

 

- 

(13,156) 

 

19,200 

Τόκοι που εισπράχτηκαν 7 931,591 675,544 

Μερίσµατα που εισπράχτηκαν  7 15,047 5,450 

Αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού  (1,397,404) - 

  ________________________________    ________ 

Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (2,935,646) (1,553,456) 

  ________________________________    ________ 

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από µακροπρόθεσµό δανεισµό  8,078,340 9,286,403 

Πληρωµές µακροπρόθεσµου δανεισµού  (4,104,770) (5,823,284) 

Τόκοι που πληρώθηκαν  11 (3,289,497) (2,137,900) 

  ________________________________    ________ 

Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   648,073 1,325,219 

 ________________________________    ________ 

Καθαρή (µείωση) στα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα (3,675,021) (1,099,501) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  (10,239,415) (9,139,914) 

  ________________________________    ________ 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους  25 (13,914,436) (10,239,415) 

 

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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 67 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταµειακών ροών εταιρείας 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 Σηµ. 2011 

€ 

2010 

€ 

Ροή µετρητών από εργασίες   

Κέρδος  πριν τη φορολογία   242,602 2,121,119 

Αναπροσαρµογές για:    

  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14 329,573 331,701 

  Ζηµιά δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού      

  που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού  

  κερδοζηµιών 

8 74,441 16,096 

Κέρδος από διάθεση στοιχείων πάγιου ενεργητικού  (1,500) (5,200) 

  Πιστωτικούς τόκους 7 (602,916) (520,644) 

  Χρεωστικούς τόκους  11 976,186 709,183 

  ________________________________    ________ 

Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης   1,018,386 2,652,255 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    

  Γη προς αξιοποίηση και κτίρια υπό ανέγερση  383,074 (2,294,069) 

  Χρεώστες για έργα υπό εκτέλεση  1,928,143 (1,032,205) 

  Εισπρακτέα και προπληρωµές   (2,734,884) (9,686,072) 

  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  (3,008,184) 4,161,247 

  ________________________________    ________ 

Μετρητά (για) εργασίες  (2,413,465) (6,198,844) 

Φορολογία που πληρώθηκε   (197,090) (323,608) 

     ________________________________    ________ 

Καθαρά µετρητά (για) εργασίες  (2,610,555) (6,522,452) 

     ________________________________    ________ 

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και  εξοπλισµού 14 (57,993) (12,528) 

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14 1,500 6,396 

Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που 

αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού 

κερδοζηµιών 

  

 

- 

 

 

1,540 

Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιµούνται σε 

δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών 

  

(78,161) 

 

(1,486) 

Αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 17 (210,000) - 

Τόκοι που εισπράχτηκαν 7 602,916 520,644 

  ________________________________    ________ 

Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες  258,262 514,566 

  ________________________________    ________ 

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από µακροπρόθεσµό δανεισµό  6,017,252 6,683,301 

Πληρωµές µακροπρόθεσµου δανεισµού  (3,839,929) (2,447,403) 

Τόκοι που πληρώθηκαν  11 (598,575) (396,853) 

  ________________________________    ________ 

Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   1,578,748 3,839,045 

 ________________________________    ________ 

Καθαρή (µείωση) στα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα (773,545) (2,168,841) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  (5,522,766) (3,353,925) 

  ________________________________    ________ 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους  25 (6,296,311) (5,522,766) 

 

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

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 67 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

1 Γενικά 
 

Χώρα συστάσεως 

 

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Φεβρουαρίου 1988 ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Στις 16 

Φεβρουαρίου 2000 η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια. Οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 14 Ιουνίου 2002. Το εγγεγραµµένο γραφείο και η 

διεύθυνση εργασίας του Συγκροτήµατος είναι στη Λεωφόρο Αγ. Οµολογητών 105, ΤΤ1080, 

Λευκωσία, Κύπρος .  

 

Κύριες δραστηριότητες  

 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η εκτέλεση οικοδοµικών και τεχνικών 

έργων, είτε από µόνη της είτε µέσω κοινοπραξίων, καθώς και η ανάπτυξη και εµπορία 

ακινήτων. 

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 οι κύριες κοινοπραξίες που συµµετείχε το Συγκρότηµα ήταν: 

 

• Κοινοπραξία Charilaos Apostolides & Co Limited & A. Panayides Contracting 

Limited 

 

Η κοινοπραξία Charilaos Apostolides & Co Limited & A. Panayides Contracting 

Limited συστάθηκε στις 3 Απριλίου 1997 ως οµόρρυθµος εταιρεία µε αριθµό εγγραφής 

9778. Η κοινοπραξία ιδρύθηκε µε σκοπό την ανέγερση του Νέου Νοσοκοµείου 

Λευκωσίας και θα διαλυθεί µε την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Το Συγκρότηµα 

συµµετέχει στην κοινοπραξία µε ποσοστό 40%. 

 

• Κοινοπραξία  A. Panayides Contracting Limited & Charilaos Apostolides & Co 

Limited 

 

Η κοινοπραξία A. Panayides Contracting Limited & Charilaos Apostolides & Co 

Limited συστάθηκε στις 21 Μαϊου 2009 ως οµόρρυθµος εταιρεία. Η κοινοπραξία 

ιδρύθηκε µε σκοπό την συντήρηση δρόµων. Το Συγκρότηµα συµµετέχει στην 

κοινοπραξία µε ποσοστό 50%. 

 

• Κοινοπραξία  A. Panayides Contracting Limited & Loizos Iordanou Constructions 

Limited 

 

Η κοινοπραξία A. Panayides Contracting Limited & Loizos Iordanou Constructions 

Limited συστάθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2009 ως οµόρρυθµος εταιρεία. Η 

κοινοπραξία ιδρύθηκε µε σκοπό την οικοδόµηση γραφείων και υποσταθµού της Αρχής 

Ηλεκτρισµού Κύπρου στην Πάφο. Το Συγκρότηµα συµµετέχει στην κοινοπραξία µε 

ποσοστό 50%. 
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2  Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω: 

 

Βάση ετοιµασίας 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως εκδόθηκαν 

από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).  

 

Επιπρόσθετα, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του περί Εταιριών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113 και των Περί Αξιών και 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.  

 

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

έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των επενδύσεων σε  

ακίνητα, των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προς εµπορία.   

 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεχτές λογιστικές αρχές 

απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα 

ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα  

αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά την διάρκεια του έτους υπό αναφορά.  Παρά 

το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης 

της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 

µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.   

 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ  

 

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα  υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ 

τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2011. 

 

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του 

Συγκροτήµατος.  
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Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 

λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά 

δεν είχαν τεθεί σε εφαρµογή: 

 

(ι) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 

 

Τροποποιήσεις 

Ισχύει για 

ετήσιες 

περιόδους που 

αρχίζουν µετά ή 

από 

  

• ∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις’ 

(τροποποίηση) 

1 Ιουλίου 2011 

  

  

 

(ιι) ∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Νέα Πρότυπα  

• ∆ΠΧΑ 9: 'Χρηµατοοικονοµικά Μέσα’ 1 Ιανουαρίου 2013 

  

• ∆ΠΧΑ 10 : ‘Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις’ 1 Ιανουαρίου 2013 

  

• ∆ΠΧΑ 11 : ‘Κοινές ∆ιευθετήσεις’ 1 Ιανουαρίου 2013 

  

• ∆ΠΧΑ 12 : ‘Γνωστοποιήσεις των συµµετοχών σε Άλλες 

Οντότητες’ 

1 Ιανουαρίου 2013 

  

• ∆ΠΧΑ 13 : ‘Αποτίµηση της ∆ίκαιης Αξίας’ 1 Ιανουαρίου 2013 

  

• ∆ΛΠ 27 : ‘Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές 

Καταστάσεις 

1 Ιανουαρίου 2013 

  

• ∆ΛΠ 28 : ‘Επενδύσεις σε συνδεδεµένες και από κοινού 

ελεγχόµενες οντότητες’ 

1 Ιανουαρίου 2013 
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Τροποποιήσεις  

  

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις’ 

1 Ιουλίου 2013 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12 ‘Αναβαλλόµενη φορολογία’-

Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων 

1 Ιανουαρίου 2012 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΑ 1 ‘Παρουσίαση στοιχείων στα λοιπά 

συνολικά έσοδα’ 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζόµενους’ 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 ‘Συµψηφισµός 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

1 Ιουλίου 2012 

 

1 Ιανουαρίου 2013 

 

1 Ιανουαρίου 2014 

 

 

Νέες ερµηνείες 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 : ‘∆απάνες απογύµνωσης ορυχείου επιφάνειας στη φάση της παραγωγής’ 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014) 

 

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας, των εξαρτηµένων εταιρειών της Α Panayides (Hellas) S.A. και APC Dezvoltare Srl 

Bivange Holdings Ltd, Piazzio Holdings Ltd, Osorio Holdings Ltd, Domus Lux Imobiliare Srl, 

Forum Investitii Srl, Gerik Investments Ltd (συγκρότηµα εταιρειών) και των κοινοπραξιών, 

που αναφέρονται ως το Συγκρότηµα. Τα αποτελέσµατα των εξαρτηµένων εταιρειών λογίζονται 

από την ηµεροµηνία απόκτησης τους µέχρι την ηµεροµηνία που ο έλεγχος παύει να εξασκείται 

από το Συγκρότηµα. Συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος δεν 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

 

Το µερίδιο σε κοινοπραξίες υπολογίζεται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Σύµφωνα 

µε τη µέθοδο αυτή, στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος περιλαµβάνεται το 

µερίδιο από τα εισοδήµατα και τα έξοδα καθώς και µερίδιο από το ενεργητικό και παθητικό 

της κοινοπραξίας. 

 

Στην περίπτωση των κοινοπραξιών στις οποίες µετέχει η εξαρτηµένη του Συγκροτήµατος, η 

µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης εφαρµόζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η 

αναλογική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού δεν είναι πρακτική λόγο του 

τρόπου τήρησης των λογιστικών βιβλίων στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσµα για σκοπούς 

ισολογισµού εφαρµόζεται η µέθοδος του καθαρού συµφέροντος. 
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Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει εκτελεσθείσα εργασία η οποία πιστοποιήθηκε από 

αρχιτέκτονες και ακίνητα που πωλήθηκαν και παρουσιάζεται µετά την αφαίρεση του Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας και οποιωνδήποτε εκπτώσεων. 

 

Άλλα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 

 

• Εισόδηµα από ενοίκια – σε δεδουλευµένη βάση σύµφωνα µε την ουσία της συµφωνίας 

ενοικίασης. 

 

• Πιστωτικοί τόκοι – κατά αναλογία χρόνου, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο, την 

πραγµατική απόδοση και το χρόνο µέχρι την αποπληρωµή, όταν αποδειχθεί πως το 

εισόδηµα αυτό θα προκύψει. 

 

• Πιστωτικά µερίσµατα – όταν αποδειχθεί  το δικαίωµα του Συγκροτήµατος να 

εισπράξει. 

 

• Πωλήσεις προϊόντων -  όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των προϊόντων 

έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν έχει πωλήσει ή παραδώσει 

τα προϊόντα στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα και η αποπληρωµή των 

σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη 

 

• Πωλήσεις υπηρεσιών - αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 

υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη 

µε βάση την πραγµατική υπηρεσία που προσφέρθηκε ως αναλογία των συνολικών 

υπηρεσιών που θα προσφερθούν 
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Αναγνώριση κερδών 

 

Το κέρδος εργοληπτικών εργασιών αναγνωρίζεται µε βάση τη µέθοδο του κατ’ αναλογία 

ποσοστού συµπλήρωσης του έργου που υπολογίζεται µε βάση πιστοποιητικά αρχιτεκτόνων σε 

σχέση µε την ολική τιµή του κάθε έργου. 

 

Με βάση τη µέθοδο αυτή το κέρδος αναγνωρίζεται µόλις η συνολική εκτελεσθείσα εργασία 

ξεπεράσει το 50 τοις εκατό της ολικής τιµής του κάθε έργου συµπεριλαµβανοµένων 

επιπρόσθετων εργασιών και εργασίας διορισµένων υπεργολάβων. Επιπρόσθετα οι ζηµιές 

αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µόλις προκύψουν. 

 

Το κέρδος από ανάπτυξη και εµπορία ακινήτων αναγνωρίζεται µε βάση τη µέθοδο της 

ουσιαστικής συµπλήρωσης όπου οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας µεταφέρονται στον 

αγοραστή. Επιπρόσθετα τυχόν ζηµιές αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µόλις 

προκύψουν. 

 

Ωφελήµατα υπαλλήλων 

 

Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα λειτουργεί 

ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε 

ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων.  Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από 

τους υπαλλήλους και την Εταιρεία.  Οι συνεισφορές του Συγκροτήµατος διαγράφονται στην 

περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει 

επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές. Προπληρωµένες συνεισφορές 

αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθµό που είναι εφικτή η επιστροφή µετρητών ή 

µείωση των µελλοντικών πληρωµών. 

 

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 

 

Οι χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα επί δανείων για χρηµατοδότηση της κατασκευής ή 

παραγωγής περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις προυποθέσεις κεφαλαιοποιούνται κατά 

τη διάρκεια της περιόδου που χρειάζεται για να συµπληρωθεί και να ετοιµαστεί το στοιχείο για 

τη σκοπευόµενη χρήση του. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισµού διαγράφονται.  
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Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

 (1) Νόµισµα αποτίµησης 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάζονται σε Ευρώ (το νόµισµα αποτίµησης) το οποίο 

είναι το νόµισµα που καλύτερα παρουσιάζει την ουσία των οικονοµικών πράξεων και 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που 

ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που 

προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή χρηµατικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 

(3) Εταιρείες συγκροτήµατος 

 

Οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων και ταµειακές ροές εταιρειών του Συγκροτήµατος στο 

εξωτερικό µεταφράζονται σε Ευρώ µε βάση τη µέση συναλλαγµατική τιµή που ισχύει 

κατά το οικονοµικό έτος. Οι ισολογισµοί τους µεταφράζονται στις τιµές 

συναλλάγµατος που ισχύουν στο τέλος του έτους. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν µεταφέρονται απευθείας στα αποθεµατικά του Συγκροτήµατος. 

 

Φορολογία 

 

Γίνεται πρόβλεψη για εταιρικό φόρο πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε τα 

κατάλληλα ποσοστά που ισχύουν. 

 

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. 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 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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∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις στο έτος που 

εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας. 

 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

 

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς 

ανεξάρτητους  εκτιµητές, µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιµήσεις 

γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό 

να µην διαφέρουν σηµαντικά από τα τις δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό 

κόστος µείον αποσβέσεις. 

 

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση πιστώνονται στα 

αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες 

αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεµατικού. Όλες 

οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο η 

διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων µε βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων) και των αποσβέσεων µε βάση το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου 

µεταφέρεται από τα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα κέρδη που κρατήθηκαν. 

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή 

η επανεκτιµηµένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο 

διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 

 

 % 

  

Γη Τίποτε 

Κτίρια 3 - 4 

Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 10 

Αυτοκίνητα  10 - 20 

Έπιπλα και σκεύη  10 - 20 

Εργαλεία  33.33 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 

 

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  είναι 

µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό, αυτή µειώνεται αµέσως στο ανακτήσιµο 

ποσό. 

 

∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το 

κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων περιλαµβάνεται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου  

όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία µεγαλύτερα 

από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του περιουσιακού 

στοιχείου. Οι σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης 

ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. 

 

Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε 

τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στα κέρδη εργασιών. 

Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που 

περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας µεταφέρονται στα κέρδη που κρατήθηκαν.  

 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαµβάνουν κυρίως γη και κτίρια, κατέχονται από την 

Εταιρεία για µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιµοποιούνται από αυτή.  Τα 

επενδυτικά ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά σε τιµή κτήσης, η οποία περιλαµβάνει και τα 

έξοδα που προκύπτουν από τη συναλλαγή και αποτιµούνται στη δίκαιη αξία τους στο τέλος της 

ηµεροµηνίας αναφοράς. Κέρδη ή ζηµιές από αλλαγές στη δίκαιη αξία τους καταχωρούνται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

Το πραγµατοποιηθέν κέρδος ή ζηµιά από την πώληση ακινήτων για επένδυση, καταχωρείται 

στη κατάσταση συνολικών εσόδων και αντιπροσωπεύει τα καθαρά έσοδα από την πώληση 

αφού αφαιρεθεί η λογιστική αξία των ακινήτων. 
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Υπεραξία 

 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε τη δίκαιη 

αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε 

κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία µετά την αρχική αναγνώριση εκτιµάται σε 

κόστος µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Η υπεραξία που αποκτάται κατά τη 

συνένωση επιχειρήσεων δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται το ενδεχόµενο αποµείωσης σε 

ετήσια βάση ή και πιο συχνά, αν τα γεγονότα, ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι 

πιθανό να αποµειώθηκε. 

 

Υπέρβαση της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στα καθαρά αναγνωρίσιµα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αποκτάται, πάνω από το κόστος, δηµιουργεί 

αρνητική υπεραξία η οποία αναγνωρίζεται στη κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια 

από τους δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού 

κόστους. Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων 

περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά και άλλα άµεσα έξοδα σχετιζόµενα µε την 

παραγωγή. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη 

συνήθη πορεία των εργασιών, µείον έξοδα διάθεσης. 

 

Συνδεδεµένες εταιρείες 

 

Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα έχει γενικά µεταξύ 20% 

και 50% των δικαιωµάτων ψήφου ή επί των οποίων το Συγκρότηµα ασκεί σηµαντική επιρροή, 

αλλά τις οποίες δεν ελέγχει.  Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες λογίζονται µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης. 

 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµιά των 

συνδεδεµένων µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων και το µερίδιο του Συγκροτήµατος στην κίνηση των αποθεµατικών µετά την 

απόκτηση αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν σε 

συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των συνδεδεµένων της εταιρειών απαλείφονται 

στην έκταση του συµφέροντος του Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες εταιρείες.  Ζηµιές που  

δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει αποµείωση 

της αξίας του ενεργητικού που µεταφέρθηκε.   

 

Η επένδυση του Συγκροτήµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει υπεραξία (µετά από 

συσσωρευµένες αποσβέσεις) που προέκυψε κατά την απόκτηση.  Όταν το µερίδιο του 

Συγκροτήµατος στη ζηµιά της συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συµφέροντος 

στη συνδεδεµένη εταιρεία, το Συγκρότηµα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν το  
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Συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια) 

 

Συγκρότηµα έχει υποστεί υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης 

εταιρείας.  

 

Αποµείωση στην αξία µη κυκλοφορούν περιουσιακών στοιχείων  

 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, επενδύσεις και άλλα µη κυκλοφορούν περιουσιακά 

στοιχεία, αξιολογούνται για ζηµιές από αποµείωση στην αξία τους, όταν γεγονότα ή αλλαγές 

στις περιστάσεις ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά από 

αποµείωση στην αξία  αναγνωρίζεται για το ποσό µε το οποίο η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου ξεπερνά το ανακτήσιµο ποσό το οποίο είναι το ψηλότερο της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης 

τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο πιο χαµηλό σηµείο στο οποίο υπάρχουν 

αυτόνοµα αναγνωρίσηµες ροές µετρητών. 

 

∆άνεια  

 

Τα δάνεια που δηµιουργούνται από το Συγκρότηµα µε την παροχή χρηµάτων απευθείας προς 

το δανειζόµενο ταξινοµούνται ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης. 

Αυτή η τιµή είναι η δίκαιη αξία των χρηµάτων που δόθηκαν για να δηµιουργήσουν τα δάνεια 

όπως προσδιορίζεται από τις τιµές της αγοράς τη µέρα που δηµιουργείται το δάνειο. Όλα τα  

δάνεια και προκαταβολές αναγνωρίζονται όταν γίνει η πληρωµή στους δανειζόµενους.  

 

Γίνεται πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη 

ότι το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύµφωνα 

µε τους αρχικούς συµβατικούς όρους των δανείων.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά 

µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού, το οποίο είναι η παρούσα αξία των 

αναµενόµενων ταµειακών ροών συµπεριλαµβανοµένου και των ανακτήσιµων ποσών από 

εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προεξοφληµένα µε το αρχικό επιτόκιο των δανείων. 

 

Επενδύσεις 

 

Η Εταιρεία ταξινοµεί τις επενδύσεις της στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία από αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δάνεια και 

εισπρακτέα, επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά  

στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για 

τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των 

επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόµηση σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού.  
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 (α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων 

 

 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά 

την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

περιλαµβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε µε κύριο σκοπό την πώληση 

στο προσεχές µέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την κατηγορία από τη διεύθυνση.  Τα 

περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν µέσα σε 

δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

(β) ∆άνεια και εισπρακτέα 

 

 Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε ενεργή 

αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου.  Τα δάνεια 

και εισπρακτέα περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν 

έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Αυτά ταξινοµούνται ως µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

 

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη  

 

 Οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη, 

τις οποίες η διεύθυνση της Εταιρείας έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να 

κρατήσει µέχρι τη λήξη τους.  Η Εταιρεία δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη 

διάρκεια του έτους. 

 

(δ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

 

 Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι µη-

παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαµβάνονται στα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις µέσα σε δώδεκα 

µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται 

κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η 

Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις 

αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα  
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Επενδύσεις (συνέχεια) 

 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές 

ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταφέρει 

σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 

δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια 

και εισπρακτέα και οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε 

αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από 

αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται 

σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που 

προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, οι 

συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 

χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό  

στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, η Εταιρεία προσδιορίζει 

τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Οι µέθοδοι αποτίµησης 

περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, 

αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας 

µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων της 

Εταιρείας.    

 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική 

απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην περίπτωση µετοχικών 

τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη 

µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη 

πιθανής αποµείωσης στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται 

ως η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιών 

αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα 

αποτελέσµατα, µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της 

κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 



A Panayides Contracting Public Limited 
 

  (34) 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Προνόµιο Λατοµείου 

 

Το προνόµιο λατοµείου παρουσιάζεται σε τιµή κόστους. Η τιµή κτήσης αντιπροσωπεύει τα 

ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση του δικαιώµατος λατόµευσης και οποιαδήποτε έξοδα 

που συνδέονται µε τη χρησιµοποίηση του δικαιώµατος. ∆ιαγράφεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 

της σταθερής απόσβεσης σε περίοδο έξι ετών από την ηµεροµηνία έναρξης λατόµευσης που 

αντιπροσωπεύει το διάστηµα την αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης του. 

 

Λογισµικά προγράµµατα 

 

∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ανήκουν στο 

Συγκρότηµα και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα υπερβαίνουν 

τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Μετέπειτα τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία. ∆απάνες που 

βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων πέραν από τις αρχικές 

προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. ∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών 

προγραµµάτων χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Τα 

λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο σε περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά προγράµµατα είναι διαθέσιµα 

προς χρήση και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοίκησης.  

 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναµένονται 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση. Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν 

από τη διαγραφή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ των 

εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. 

 

Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα  εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια 

από τις δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 

κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών, µείον οι δαπάνες συµπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 

 

Εισπρακτέα 

 

Τα εισπρακτέα παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιµολογίου µείον πρόνοιας για 

αποµείωση αυτών των εισπρακτέων. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 

αντικειµενική ένδειξη πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα ποσά σύµφωνα 

µε τους αρχικούς όρους του χρεώστη. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία  
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Εισπρακτέα (συνέχεια) 

 

των αναµενόµενων ταµειακών ροών, προεξοφληµένα στο τρέχον επιτόκιο της αγοράς για 

παρόµοιο δανεισµό. 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 

Το Συγκρότηµα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης των 

οφειλόµενων ποσών από τους εµπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες 

βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η 

οικονοµική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το 

ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της 

πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η αναθεώρηση του 

πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της 

πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και 

αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 

 

Προβλέψεις για πεπαλαιωµένα και βραδυκίνητα αποθέµατα 

 

Το Συγκρότηµα 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 στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 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. 

 

Γη προς αξιοποίηση 

 

Η γη προς αξιοποίηση παρουσιάζεται σε τιµή κόστους µείον τα ποσά που διαγράφονται λόγω 

µόνιµης µείωσης της αξίας τους. Το κόστος της γης προς αξιοποίηση αποτελείται από την τιµή 

αγοράς µαζί µε οποιαδήποτε έξοδα και τόκους που συνδέονται άµεσα µε την αγορά και την 

αξιοποίηση. 
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Λογαριασµός προεξόφλησης εµπορικών απαιτήσεων 

 

Το Συγκρότηµα έχει συνάψει συµφωνία προεξόφλησης τιµολογίων µε εταιρεία 

προεξοφλήσεων εµπορικών απαιτήσεων, από την οποία προεισπράττει ποσοστά των 

εγκεκριµένων τιµολογίων. Τα τιµολόγια που δίνονται για προείσπραξη συµπεριλαµβάνονται 

στο υπόλοιπο των χρεωστών, ενώ το ποσό που έχει εισπραχθεί από την εταιρεία αυτή 

παρουσιάζεται στην κατάσταση  

οικονοµικής θέσης στις τρέχουσες υποχρεώσεις µέχρι την εξόφληση τους από τους χρεώστες. 

Τα έξοδα από τη λειτουργία υπηρεσίας προεξόφλησης χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. 

 

Εργασίες υπό εκτέλεση 

 

Η αξία των εργασιών υπό εκτέλεση εκτιµάται σε τιµή κόστoυς, πλέov τα ανάλoγα πoσά για 

πρoβλεπόµενα κέρδη και αφαιρoυµένων των πρoβλεπόµενων ζηµιών. Η αξία περιλαµβάvει τo 

κόστoς των υλικών και εργατικών  πoυ χρησιµoπoιήθηκαν και την κατάλληλη αναλoγία των 

σχετικών έµµεσων δαπανών µε βάση τo κανovικό επίπεδo δραστηριoτήτων. Το Συγκρότηµα 

ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες 

βασίζονται κυρίως στα δεδοµένατου κάθε συµβολαίου σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 

 

Τα προσαυξητικά εξωτερικά κόστα που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων µετοχών, εκτός από 

έκδοση σε σχέση µε συνένωση επιχειρήσεων, παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, 

µετά τη φορολογία από τα έσοδα. Κόστα για την έκδοση µετοχών που σχετίζονται άµεσα µε 

µια συνένωση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος της απόκτησης. 

 

Ανάλυση κατά τοµέα  

 

Στην σηµείωση 6 παρουσιάζονται οι αναλύσεις κατά τοµέα δραστηριότητας και κατά 

γεωγραφικό τοµέα. 

 

Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 

υποχρέωση που προκύπτει από προηγούµενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 

περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 

µπορεί να  υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότηµα αναµένει η πρόβλεψη να 

αποπληρωθεί, για παράδειγµα µε βάση ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, η αποπληρωµή 

αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο µόνο όταν η αποπληρωµή είναι σχεδόν 

βεβαία. 
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∆ανεισµός 

 

Ο δανεισµός αναγνωρίζεται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση των κόστων 

χρηµατοδότησης. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πραγµατικής απόδοσης. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των 

εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανείου. 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις 

στην τράπεζα µείον τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό, τα τραπεζικά 

παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 
Συγκριτικές πληροφορίες 

 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 

στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. Προηγουµένως το Συγκρότηµα παρουσίαζε τους 

πιστωτικούς τόκους και τα µερίσµατα στα «χρηµατοδοτικά έξοδα-καθαρά». Η ∆ιεύθυνση 

πιστεύει πως η παρουσίαση τους στα «άλλα κέρδη-καθαρά» πριν το κέρδος εργασιών αποτελεί 

δικαιότερη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος. 

 

3 ∆ιαχείριση κινδύνων  
 

(1) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Το Συγκρότηµα είναι εκτεθειµένο σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, 

πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο, λειτουργικό 

κίνδυνο, κίνδυνο συµµόρφωσης, νοµικό κίνδυνο και κίνδυνο απώλειας φήµης που 

προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρµόζει 

το Συγκρότηµα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 

 

(α) Κίνδυνος τιµής αγοράς 

Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Οι εµπορικές 

επενδύσεις του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω 

αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων.  Το Συγκρότηµα 

διαχειρίζεται  τον κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω επενδύσεων σε διάφορους 

τίτλους και διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
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 (β) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή 

µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από 

αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά 

περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δανείζεται σε κυµαινόµενα 

επιτόκια.  Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα 

επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Κατά την ηµεροµηνία 

παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων σε σχέση µε τα επιτόκια ήταν: 

   2011 

€ 

2010 

€ 

Χρηµατοοικοµικά µέσα σταθερού επιτοκίου    

Οµόλογα   2,927,150 2,907,183 

Ενοικιαγορές   6,561,499 7,101,889 

     

Χρηµατοοικοµικά µέσα κυµαινόµενου επιτοκίου    

∆άνεια τραπεζών   68,032,549 66,777,459 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα    18,657,189 15,233,160 

   ________________________________    ________ 

Σύνολο   98,178,387 82,010,619 

 
  

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

 

 (γ) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών 

να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των 

µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές 

συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες 

που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε  

πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση 

την χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 

 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση 

σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων ήταν: 

 
   2011 

€ 

2010 

€ 

     

Τραπεζικά υπόλοιπα   4,742,753 4,993,745 

Εµπορικοί  και άλλοι χρεώστες    44,661,502 44,654,404 

   ________________________________    ________ 

Σύνολο   49,404,255 49,648,149 

 
  

================================    ======== 
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(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δε 

συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να 

αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών.  Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό 

την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών. 

 

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναµενόµενη χρονολογική λήξη των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οι πίνακες έχουν ετοιµαστεί µε βάση τις 

συµβατικές µη-προεξοφληµένες ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 

βάσει της ενωρίτερης ηµεροµηνίας κατά την οποία η Εταιρεία µπορεί να υποχρεωθεί να 

πληρώσει. 

 

31 ∆εκεµβρίου 2011 

Λογιστική 

 αξία 

Συµβατικές 

ταµειακές 

ροές 

Εντός 

3 µηνών 

Μεταξύ 

3 και 12 

µηνών  

Μεταξύ 

1-5 έτη 

Πέραν των 

5 ετών 

 € € € € € € 

∆άνεια τραπεζών 68,032,549 83,957,213 1,974,271 20,700,571 43,687,293 17,595,078 

∆άνεια ενοικιαγοράς 6,561,499 7,491,731 442,545 1,327,636 5,721,550 - 

Παρατραβήγµατα τραπεζών 18,657,189 18,657,189 18,657,189 - - - 

Οµόλογα 2,927,150 2,927,150 - - 2,927,150 - 

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 30,710,838 30,710,838 26,937,260                   - 3,773,578                  - 

 126,889,225 143,787,905   48,011,265   22,028,187 56,109,571    17,595,078 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010 

Λογιστική 

 αξία 

Συµβατικές 

ταµειακές 

ροές 

Εντός 

3 µηνών 

Μεταξύ 

3 και 12 

µηνών  

Μεταξύ 

1-5 έτη 

Πέραν των 

5 ετών 

 € € € € € € 

∆άνεια τραπεζών 66,777,459 72,957,511 2,259,298 10,861,951 36,292,866 23,543,396 

∆άνεια ενοικιαγοράς 7,101,889 8,134,258 458,102 1,374,307 6,301,849 - 

Παρατραβήγµατα τραπεζών 15,233,160 15,233,160 15,233,160 - - - 

Οµόλογα 2,907,183 2,907,183 - - 2,907,183 - 

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 32,697,483 32,697,483 32,697,483 _________- _________- _________- 

 124,717,174 131,929,597 50,648,043 12,236,258 45,501,898 23,543,396 

 

(ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Το 

Συγκρότηµα υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από 

συναλλαγές σε ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών και Ευρώ. Η πολιτική του 

Συγκροτήµατος είναι να µην µπαίνει σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγµατικής 

αντιστάθµισης.  
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  (40) 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

3 ∆ιαχείριση κινδύνων (συνέχεια) 

 
(στ) Λειτουργικός κίνδυνος  

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των 

συστηµάτων τεχνολογίας και ελέγχων του Συγκροτήµατος καθώς και ο κίνδυνος 

που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήµατα 

του Οµίλου ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται επί συνεχούς βάσης. 

 

(η) Κίνδυνος συµµόρφωσης 

Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας. 

Συµπεριλαµβανοµένης και απώλειας από πρόστιµα και άλλες ποινές, που 

απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς της 

πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της εποπτείας 

που ασκεί το Συγκρότηµα αλλά και µέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που 

εφαρµόζει το Συγκρότηµα. 

 

(θ) Νοµικός κίνδυνος  

Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, διακοπής των 

λειτουργιών του Συγκροτήµατος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης 

που πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής η παράβασης νοµικών 

συµβάσεων και κατά συνέπεια νοµικών αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται 

µέσω των συµβολαίων που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα για να εκτελεί τις 

εργασίες. 

 

(ι) Κίνδυνος απώλειας φήµης  

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες 

του Συγκροτήµατος που είτε αληθινή ή ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση 

της πελατειακής βάσης του, µείωση των εισοδηµάτων και νοµικών αγωγών 

εναντίον του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.  

 

(2) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 

 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, 

όπως τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 

προς πώληση που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήριο, βασίζεται στις χρηµατιστηριακές 

τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται 

για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τιµή 

προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή για τις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιµή ζήτησης. 

 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς 

αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών.  Η  
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

3 ∆ιαχείριση κινδύνων (συνέχεια) 
 

Εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους όπως µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών 

ροών και κάνει παραδοχές µε βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

 

Η ονοµαστική αξία µείον υπολογιζόµενες πιστωτικές προσαρµογές για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους 

θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την 

προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το 

τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιµο στην Εταιρεία για παρόµοια 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις 
 

Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 

ιστορική εµπείρια και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε 

µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 

 

(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 

 

 Η Εταιρεία κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως αποτέλεσµα 

οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα.  Οι 

υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρµογές 

στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο 

οικονοµικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω. 

 

(i) Υπολογιζόµενη αποµείωση υπεραξίας 

   

 Κάθε χρόνο η Εταιρεία εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί αποµείωση 

σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σηµείωση 2.  Το 

ανακτήσιµο ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει προσδιοριστεί 

µε βάση υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν 

την χρήση εκτιµήσεων όπως παρουσιάζονται στη Σηµείωση 16. 

 

Αν το πραγµατικό µικτό κέρδος ήταν ψηλότερο από τον υπολογισµό της 

∆ιεύθυνσης, η Εταιρεία δεν θα µπορούσε να αναστρέψει οποιαδήποτε ζηµιά 

αποµείωσης που προέκυψε από την υπεραξία. 

 

(ii) Φορολογία 

 

 Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται 

σηµαντικές εκτιµήσεις.  Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο 

προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει  
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  (42) 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια)  
 

 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. 

 

 (iii) ∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 

  Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε 

ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Η 

Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνει 

υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού.  Η Εταιρεία έχει χρησιµοποιήσει τη µέθοδο 

προεξοφληµένων ταµειακών ροών για διάφορα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που δεν διαπραγµατεύονται σε 

ενεργή αγορά. 

 

 

5 Κύκλος εργασιών 
 

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος προέρχεται από την ανάληψη και εκτέλεση 

οικοδοµικών και τεχνικών έργων καθώς και από την ανάπτυξη και εµπορία ακινήτων.  
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

6   Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας 

 
2011 Ανάπτυξη 

και εκτέλεση 

οικοδοµικών 

και τεχνικών 

έργων 

Ανάπτυξη 

και εµπορία 

γης 

Λατόµευση 

σκύρων 

Παραγωγή 

και εµπορία 

έτοιµου 

σκυροδέµατος 

και ασφάλτου 

Εµπορία 

οχηµάτων 

Σύνολο 

 € € € € € € 

Εισοδήµατα 16,865,249 4,736,145 11,240,752 19,162,097 3,519,229 55,523,472 

 

________________________________    ________ ________________________________    ________ ________________________________    ________ 

Κέρδος από 

εργασίες 

599,260 1,052,728 1,917,127 1,062,878 (92,286) 4,539,707 

Έξοδα 

χρηµατοδότησης 

     (3,721,146) 

Μερίδιο 

αποτελεσµάτων 

συνδεδεµένων 

     142,765 

 

              ________ 

Κέρδος πριν τη 

φορολογία 

     961,326 

Φορολογία      (231,263) 

 

              ________ 

Κέρδος για το 

έτος 

     730,063 

 

              ======== 

       

Περιουσιακά 

στοιχεία 

     184,735,297 

Υποχρεώσεις      137,067,469 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

66,523 38,960 2,013,379 213,841 322,407 2,654,840 

Αποσβέσεις 343,705 17,909 1,747,196 789,015 64,424 2,962,249 

      ======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Panayides Contracting Public Limited 
 

  (44) 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

6      Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας (συνέχεια) 
2010 Ανάπτυξη 

και εκτέλεση 

οικοδοµικών 

και τεχνικών 

έργων 

Ανάπτυξη 

και εµπορία 

γης 

Λατόµευση 

σκύρων 

Παραγωγή 

και εµπορία 

έτοιµου 

σκυροδέµατος 

και ασφάλτου 

Εµπορία 

οχηµάτων 

Σύνολο 

 € € € € € € 

Εισοδήµατα 20,044,440 8,086,390 8,102,422 19,249,745 1,847,456 57,330,453 

 

________________________________    ________ ________________________________    ________ ________________________________    ________ 

Κέρδος από 

εργασίες 

(1,688,351) 3,904,738 2,320,312 872,373 (138,296) 5,270,776 

Έξοδα 

χρηµατοδότησης 

     (2,534,875) 

Μερίδιο 

αποτελεσµάτων 

συνδεδεµένων 

     23,597 

 

              ________ 

Κέρδος πριν τη 

φορολογία 

     2,759,498 

Φορολογία      (450,850) 

 

              ________ 

Κέρδος για το 

έτος 

     2,308,648 

 

              ======== 

       

Περιουσιακά 

στοιχεία 

     182,241,444 

Υποχρεώσεις      134,952,913 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

6,893 41,721 1,615,272 632,259 102,887 2,399,032 

Αποσβέσεις 423,766 39,980 1,487,080 839,248 49,508 2,839,582 

      ======== 

 

Κατά γεωγραφικό τοµέα 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 Κύπρος 

€ 

Ελλάδα 

€ 

Ρουµανία 

€ 

Σύνολο 

€ 

     

Κύκλος εργασιών 54,736,494 709,501 77,477 55,523,472 

Σύνολο ενεργητικού κατά τοµέα  163,315,895 6,102,081 14,613,306 184,031,282 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 2,644,767 10,073 - 2,654,840 

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

================================    ======== 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

7 Άλλα κέρδη - καθαρά 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα  126,944 392,820 

Άλλα εισοδήµατα   248,946 391,881 

Πιστωτικοί τόκοι:    

  Τραπεζικά υπόλοιπα  931,591 675,544 

Πιστωτικά µερίσµατα  15,047 5,450 

Κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών  1,502,700 - 

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού 

 5,541 14,774 

Χρεώση για αποµείωση στην αξία ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

 (60,000) (28,000) 

Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν  781,933 245,341 

Ζηµιά από αποµείωση επενδύσεων σε θυγατρικές  (779,000) - 

Εκπτώσεις εισπρακτέες  - 7,919 

Επιχορηγήσεις  15,680 15,680 

  ________________________________    ________ 

  2,789,382 1,721,409 

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

       

Η Εταιρεία:       

Άλλα εισοδήµατα   113,986 181,860 

Πιστωτικοί τόκοι  602,914 520,644 

Πιστωτικά µερίσµατα  137,965 200,726 

Kέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού 

 1,500 5,200 

Ενοίκια  60,000 60,000 

Εισοδήµατα από υπηρεσίες  785,874 300,858 

  ________________________________    ________ 

  1,702,239 1,269,288 

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

       

 
 

8 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Εµπορικές επενδύσεις    

  Κέρδος/(ζηµιά) δίκαιης αξίας  (250,749) 73,299 

  ________________________________    ________ 

  (250,749) 73,299 

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

       

Η Εταιρεία:       

Εµπορικές επενδύσεις    

  (Ζηµιά) δίκαιης αξίας  (74,441) (16,096) 

  ________________________________    ________ 

  (74,441) (16,096) 

  ================================    ======== 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

9 Κέρδος εργασιών 
 

Τα πιο κάτω κονδύλια έχουν περιληφθεί στoν προσδιορισµό του κέρδους εργασιών: 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

(Σηµ. 14)  

 2,962,249 2,839,812 

Αµοιβή ελεγκτών    99,665 112,190 

(Κέρδος)/ζηµιά από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων  

και εξοπλισµού  

 (5,541) (14,774) 

Εµπορικές επενδύσεις:    

  (Κέρδη)/ζηµιές δίκαιης αξίας (περιλαµβάνεται στα   

   άλλα έσοδα) (Σηµ.8) 

  

(250,749) 

 

(73,299) 

Κόστος προσωπικού (Σηµ.10)   7,887,547 7,315,751 

    

Η Εταιρεία:    

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

(Σηµ. 14)  

 329,573 331,709 

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα (Σηµ. 16)    

Αµοιβή ελεγκτών  18,000 22,000 

Kέρδος από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων  

και εξοπλισµού  

 1,500 5,200 

Εµπορικές επενδύσεις:    

  Ζηµιές δίκαιης αξίας (περιλαµβάνεται στα   

   άλλα έσοδα) (Σηµ.8) 

 (74,441) (16,096) 

Κόστος προσωπικού (Σηµ.10)   4,101,112 3,397,131 

 

10 Κόστος προσωπικού 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Αµοιβή συµβούλων  406,137 421,975 

Μισθοί και άλλα ταµεία  6,659,103 5,983,106 

Κοινωνικές ασφαλίσεις  559,796 625,321 

Εισφορές στο Ταµείο Προνοίας  262,511 285,349 

  ________________________________    ________ 

  7,887,547 7,315,751 

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

    

Η Εταιρεία:    

Αµοιβή συµβούλων  406,137 421,975 

Μισθοί και άλλα ταµεία  3,306,715 2,547,983 

Κοινωνικές ασφαλίσεις  223,551 240,639 

Εισφορές στο Ταµείο Προνοίας  164,709 186,534 

  ________________________________    ________ 

  4,101,112 3,397,131 

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

 

Το Συγκρότηµα έχει ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών, το Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων 

A. Panayides Contracting Public Limited, που χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και ετοιµάζει τις 

δικές του οικονοµικές καταστάσεις από το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή 

ορισµένων ωφεληµάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό των υπηρεσιών.  
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για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

11 Χρηµατοδοτικά έξοδα  
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Χρεωστικοί τόκοι:    

  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα  3,289,497 2,137,900 

Τόκος από συγγενική εταιρεία  130,779 53,836 

Καθαρή συναλλαγµατική ζηµιά  132,949 193,264 

Άλλα χρηµατοδοτικά έξοδα  167,921 149,876 

  ____________________________    _______ 

  3,721,146 2,534,876 

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

       

Η Εταιρεία:       

Χρεωστικοί τόκοι:       

  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα  566,855 396,853 

Τόκος από συγγενική εταιρεία  130,779 37,776 

  ____________________________    _______ 

  697,634 434,629 

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

 
12 Φορολογία 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Τρέχουσα φορολογία:    

  Εταιρικός φόρος   225,428 443,711 

  Αµυντική εισφορά   48,486 49,207 

Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ.28)  (50,118) (54,350) 

Μερίδιο φόρου συνδεδεµένων εταιρειών (Σηµ.18)  3,605 4,735 

Φορολογία προηγούµενων ετών  3,862 7,547 

  ________________________________    ________ 

  231,263 450,850 

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

       

Η Εταιρεία:       

Τρέχουσα φορολογία:    

  Εταιρικός φόρος   57,654 204,787 

  Αµυντική εισφορά   2,731 3,104 

Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ.28)  (3,161) 11,311 

Φορολογία προηγούµενων ετών  - 7,023 

  ________________________________    ________ 

  57,224 226,225 

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

       

 

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό 

που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής : 
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12 Φορολογία (συνέχεια) 
 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

    

Κέρδος πριν τη φορολογία  961,326 2,759,498 

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

Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας  96,132 275,950 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για  

  φορολογικούς σκοπούς 

 676,403 755,022 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν  

  υπόκειται σε φορολογία 

 (547,107) (587,261) 

Φορολογική επίδραση συµψηφισµού ζηµιάς εταιρειών     

   συγκροτήµατος 

  - 

Αµυντική εισφορά  48,486 49,207 

Αναβαλλόµενη φορολογία  (50,118) (54,350) 

Μερίδιο φόρου συνδεδεµένων εταιρειών  3,605 4,735 

Φορολογία προηγούµενων ετών  3,862 7,547 

  ________________________________    ________ 

Χρέωση φορολογίας  231,263 450,850 

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

       

       

  2011 

€ 

2010 

€ 

Η Εταιρεία:       

       

Κέρδος πριν τη φορολογία  242,602 2,121,119 

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

Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας  24,260 212,112 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για  

  φορολογικούς σκοπούς 

  

221,152 

 

341,187 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν  

  υπόκειται σε φορολογία 

  

(187,758) 

 

(348,512) 

Αµυντική εισφορά  2,731 3,104 

Φορολογία προηγούµενων ετών  - 7,023 

Αναβαλλόµενη φορολογία  (3,161) 11,311 

  ________________________________    ________ 

(Πίστωση)/χρέωση φορολογίας  57,224 226,225 

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

       

       

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία και τις συνδεδεµένες της εταιρείες είναι 

10%.   

 

Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 

ποσοστό 10%.  Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε 

αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 

 

Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε φορολογία στα ισχύοντα 

φορολογικά ποσοστά των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. 
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13 Μερίσµατα ανά µετοχή 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

    

Καθαρό κέρδος (€)  398,738 1,767,288 

  ________________________________    ________ 

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη 

διάρκεια του έτους 

  

36,571,875 

 

36,571,875 

  ________________________________    ________ 

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ)  1.09 4.83 

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

Πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή (σεντ)  1.09 4.83 

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

Τα πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή είναι τα ίδια µε τα βασικά κέρδη ανά µετοχή καθότι έχουν 

λήξει όλ α τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών της Εταιρείας. 

    

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Η Εταιρεία:    

Καθαρό κέρδος  185,378 1,894,894 

  ________________________________    ________ 

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη 

διάρκεια του έτους 

  

36,571,875 

 

36,571,875 

  ________________________________    ________ 

Βασική κέρδος ανά µετοχή (σεντ)  0.51 5.18 

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

Πλήρως κατανεµηµένες κέρδη ανά µετοχή (σεντ)  0.51 5.18 

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

Τα πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή είναι τα ίδια µε τα βασικά κέρδη ανά µετοχή καθότι έχουν 

λήξει όλα τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών της Εταιρείας. 
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14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 

 

 

Το Συγκρότηµα: 

  

 

Γη και 

κτίρια 

€ 

 

Μηχανήµατα, 

εργαλεία και 

οχήµατα 

€ 

 

        

Έπιπλα 

 και σκεύη 

€  

 

 

Σύνολο 

2011 

€ 

 

 

Σύνολο 

2010 

€ 

Κόστος ή εκτίµηση       

Την 1 Ιανουαρίου  29,010,233 35,388,945 1,318,141 65,717,319 63,833,018 

Προσθήκες  909,165 1,653,201 92,474 2,654,840 2,399,032 

Πωλήσεις  - (415,840) - (415,840) (411,135) 

Επαναταξινόµηση  138,322 (138,322)  -  

Αποµείωση στην αξία  - (60,000) - (60,000) (28,000) 

Μεταφορά στα λογισµικά  - - (12,860) (12,860) (75,596) 

  ________ ________ ________ ____________________________________    _________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου  30,057,720 36,427,984 1,397,755 67,883,459 65,717,319 

  ________ ________ ________ ____________________________________    _________ 

Αποσβέσεις       

Την 1 Ιανουαρίου  532,802 18,631,261 984,726 20,148,789 17,573,484 

Επαναταξινόµηση  40,800 (40,800) - - - 

Επιβάρυνση έτους   145,573 2,725,236 91,440 2,962,249 2,839,582 

Μεταφορά στα λογισµικά  - - (7,591) (7,591) - 

Πωλήσεις  - (239,389) - (239,389) (264,277) 

  ________ ________ ________ ____________________________________    _________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου  719,175 21,076,308 1,068,575 22,864,058 20,148,789 

  ________ ________ ________ ____________________________________    _________ 

Καθαρή λογιστική αξία        

Στις 31 ∆εκεµβρίου  29,338,545 15,351,676 329,180 45,019,401 45,568,530 

  ======== ======== ======== ====================================    ====================================    
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14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 

 

 

Η Εταιρεία: 

  

 

Γη και 

κτίρια 

€ 

 

Μηχανήµατα, 

εργαλεία και 

οχήµατα 

€ 

 

        

Έπιπλα 

 και σκεύη 

€  

 

 

Σύνολο 

2011 

€ 

 

 

Σύνολο 

2010 

€ 

Κόστος ή εκτίµηση       

Την 1 Ιανουαρίου  1,691,792 6,129,315 494,905 8,316,012 8,336,764 

Προσθήκες  - 44,196 13,799 57,995 12,528 

Μεταφορά από επενδύσεις 

σε ακίνητα 

 

-

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Πωλήσεις  - (16,232) - (16,232) (33,280) 

  ________ ________ ________ ____________________________________    _________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου  1,691,792 6,157,279 508,704 8,357,775 8,316,012 

  ________ ________ ________ ____________________________________    _________ 

Αποσβέσεις       

Την 1 Ιανουαρίου  221,427 5,213,365 436,071 5,870,863 5,571,238 

Μεταφορά από επενδύσεις 

σε ακίνητα 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Επιβάρυνση έτους   18,917 279,261 31,395 329,573 331,709 

Πωλήσεις  - (16,232) - (16,232) (32,084) 

  ________ ________ ________ ____________________________________    _________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου  240,344 5,492,086 451,637 6,184,067 5,870,863 

  ________ ________ ________ ____________________________________    _________ 

Καθαρή λογιστική αξία        

Στις 31 ∆εκεµβρίου  1,451,448 665,193 57,067 2,173,708 2,445,149 

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

 

Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού περιλαµβάνουν: 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Καθαρή λογιστική αξία  176,451 146,858 

Κέρδος/(ζηµιά) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 5,541 (26,023) 

  ____________________________    _______ 

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 181,992 383,133 

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

       

Η Εταιρεία:       

Καθαρή λογιστική αξία  - 1,196 

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 1,500 6,416 

  ____________________________    _______ 

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  1,500 6,396 

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

       

       

Η ιδιόκτητη γη της Εταιρείας επανεκτιµήθηκε για τελευταία φορά κατά τη 31 ∆εκεµβρίου 

2003 από ανεξάρτητους εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία.  Το πλεόνασµα από την 

επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε 

στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. 
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15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

 Υπεραξία 

 

€ 

Έρευνα και 

ανάπτυξη 

€ 

Προνόµιο 

λατοµείου 

€ 

Λογισµικά 

προγράµµατα 

€ 

Σύνολο 

2011 

€ 

Σύνολο 

2010 

€ 

Τιµή κτήσης       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 6,575,154 - 355,389 75,596 7,006,139 6,930,543 

Προσθήκες έτους - 1,397,404 - - 1,397,404  

Μεταφορά από υλισµικά - - - 12,860 12,860 75,596 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 6,575,154 1,397,404 355,389 88,456 8,416,403 7,006,139 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

       

∆ιαγραφή       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - - - 39,087 39,087 - 

Μεταφορά από υλισµικά - - - 7,591 7,591 32,858 

Χρέωση περιόδου - - - 15,101 15,101 6,229 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 - - - 61,779 61,779 39,087 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Καθαρή λογιστική αξία       

31 ∆εκεµβρίου 6,575,154 1,397,404 355,389 26,677 8,354,624 6,967,052 

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

 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας του µεριδίου 

του Συγκροτήµατος στα καθαρά αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία των εξαρτηµένων εταιρειών που 

αποκτήθηκαν. 

 

Η έρευνα και ανάπτυξη αφορά τη δαπάνη απόκτησης του ερευνητικού προγράµµατος ορυκτών πόρων 

ασβεστολιθικού πετρώµατος, εντός των ορίων της ερευνητικής άδειας υπ’ αριθµό ΕΑ4396. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε την περίοδο απόσβεσης του ερευνητικού προγράµµατος σε είκοσι έτη, 

που θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την ελάχιστη  αναµενόµενη οικονοµική ζωή του. Οι διαδικασίες 

αποπεράτωσης των έργων υποδοµής, για ανόρυξη του ορυκτού δεν είχαν συµπληρωθεί µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 2011 και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει πρόβλεψη για απόσβεση του. 

 

Το προνόµιο λατοµείου αποκτήθηκε το Μάρτιο του 1999 σε περιοχή του χωριού Πολιτικό-Λαζανιά της 

επαρχίας Λευκωσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε την περίοδο απόσβεσης του πιο πάνω 

προνοµίου σε έξι έτη, που θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την ελάχιστη αναµενόµενη οικονοµική ζωή 

του κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχίζουν να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες διετείς ανανεώσεις του 

δικαιώµατος εκµετάλλευσης του λατοµείου. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι σε θέση να υπολογίσει την ηµεροµηνία αποπεράτωσης των έργων 

υποδοµής, για να λειτουργήσει το Λατοµείο Πολιτικού, αλλά πιστεύει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση δε 

θα επηρεάσει αρνητικά τη δίκαιη αξία του προνοµίου και για αυτό το λόγο δεν έχει γίνει πρόβλεψη για 

απόσβεση µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2010 
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15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 

Για σκοπούς εξασφάλισης δανείων το Συγκρότηµα έχει δεσµευθεί, ότι εκχωρεί τα δικαιώµατα 

που απορρέουν από το προνόµιο λατοµείου και δεν θα προβεί στην αποξένωση του προνοµίου 

λατόµευσης χωρίς τη συγκατάθεση της τράπεζας. 

 

16 Επενδύσεις σε ακίνητα 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Κόστος    

Την 1 Ιανουαρίου   1,475,870 2,214,554 

Μεταφορά στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό  - - 

Μεταφορά από/(στα) ακίνητα προς ανάπτυξη  1,708,601 (751,840) 

Προσθήκες   11,582 13,156 

  ________________________________    ________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου  3,196,053 1,475,870 

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

Η Εταιρεία:       

Κόστος    

Την 1 Ιανουαρίου   - - 

  ________________________________    ________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου  - - 

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

 

Η επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση έγινε µε βάση τις εκτιµήσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Συγκροτήµατος. Η επανεκτίµηση έγινε µε τη µέθοδο της συγκριτικής 

εκτίµησης µε βάση την αξία των ακινήτων στην ελεύθερη αγορά. Για το 2011 τα ακίνητα για 

επένδυσης εκτιµήθηκαν στην ίδια αξία µε αυτή του 2010 και ως εκ τούτου καµιά 

αναπροσαρµογή δεν προέκυψε. Το πλεόνασµα/ελλειµαµα που προκύπτει ως αποτέλεσµα της 

επανεκτίµησης πιστώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

17 Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 

Οι κύριες εξαρτηµένες εταιρείες είναι : 
 

 

Όνοµα 

   Χώρα 

σύστασης 

 

% Κατοχής 

µετοχών 

Gerik Investments Ltd (συγκρότηµα εταιρειών)      Κύπρος 50 

Α. Panayides Hellas S.A        Eλλάδα 70 

Osorio Holdings Ltd        Κύπρος 84,45 

Piazzio Holdings Ltd  
 

 Κύπρος 100 

Verda Enterprises Ltd  
 

 Κύπρος 74,1 

Bivange Holdings Ltd  
 

 Κύπρος 100 

APC Dezvoltare Srl    Ρουµανία 51 

Forum Investitii Srl    Ρουµανία 100 

Domus Lux Imob Srl    Ρουµανία 100 
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18 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
   

2011 

€ 

2010 

€ 

Στην αρχή του έτους   1,910,444 1,891,270 

Μερίδιο του αποτελέσµατος πριν τη 

φορολογία 

  142,769 23,597 

Μερίδιο της φορολογίας (Σηµ. 12)   (3,605) (4,423) 

 

    ________________________________    ________ 

Στο τέλος του έτους   2,049,608 1,910,444 

 

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

 

Οι κύριες συνδεδεµένες εταιρείες είναι : 
 

 

Όνοµα 

 

Χώρα 

σύστασης 

Περιουσιακά 

στοιχεία 

€ 

 

Υποχρεώσεις 

€ 

 

Εισοδήµατα 

€ 

Κέρδος/ 

(ζηµιά) 

€ 

 

% Κατοχής 

µετοχών 

Chapo Farmakas Asphalt 

Ltd 

Κύπρος 2,260,040 2,509,516 270,000 (145,638) 48.29 

Prometheas United Ltd Κύπρος 2,566,259 2,422,981 10,078,169 (4,139) 24.15 

Prometheas Asphalt Ltd Κύπρος 14,940,407 15,434,346 27,275,940 (321,114) 19.35 

Συµεών Μυριανθούς Λτδ Κύπρος 64 188,225 252,971 35,021 48.30 

     

 

19 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  
 

Όνοµα  Χώρα Ποσοστό 

συµµετοχής 

2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:      

Pan. Kor L.P.  Ελλάδα 30% 213,863 98,676 

Panilor L.P  Ελλάδα 70% 546,000 415,988 

          ________________________________    ________ 

    759,863 514,664 

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

               

 
H Sar Pan L.P. ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 2001 και ασχολείτο µε την οικοδόµηση ενός 

οικιστικού συγκροτήµατος στην Άλιµο, Ελλάδα. Η Sar Pan L.P. ήταν κοινοπραξία µεταξύ της 

εξαρτηµένης εταιρείας του Συγκροτήµατος A. Panayides (Hellas) S.A. και της οικογένειας  

Σαραντόπουλος. Η κοινοπραξία ρευστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2009. Κατά τη 

ρευστοποίηση προέκηψε κέρδος για το Συγκρότηµα ύψους £8,651. 

 

Η Pan Kor L.P. ιδρύθηκε στις 9 Μαίου 2002 µε σκοπό την ανάπτυξη και εµπορία ιδιόκτητης 

γης στην οδό Αθανασίου ∆ιάκου στην Αθήνα. Η οικοδόµηση του κτιρίου είναι στα αρχικά 

στάδια. 
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19 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες (συνέχεια) 

 
Η Panilor L.P ιδρύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2003 µε σκοπό την οικοδόµηση ενός οικιστικού 

κτιρίου. Η κοινοπραξία απέκτησε γη στο κέντρο της Αθήνας (Λεωφόρος Αλεξάνδρας) ύψους 

780,832 Ευρώ και η οικοδόµηση του κτιρίου είναι στο αρχικό στάδιο. Για να χρηµατοδοτήσει 

την απόκτηση της γης, η κοινοπραξία σύναψε συµφωνία δανείου µε την Τράπεζα Κύπρου 

Λίµιτεδ για το ποσό των 750,000 Ευρώ µε τόκο ύψους 7.25%. 

 

Στην περίπτωση των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η εξαρτηµένη του Συγκροτήµατος 

A. Panayides (Hellas) S.A. η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης εφαρµόζεται στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η αναλογική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού δεν είναι πρακτική λόγω του τρόπου τήρησης των λογιστικών βιβλίων στην  

Ελλάδα. Ως αποτέλεσµα για σκοπούς ισολογισµού εφαρµόζεται η µέθοδος του καθαρού 

συµφέροντος. 

 

20 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Στην αρχή του έτους  318,960 532,080 

Πωλήσεις  - (19,200) 

(Έλλειµµα)/πλεόνασµα επανεκτίµησης που µεταφέρεται 

  στα ίδια κεφάλαια  

  

(98,112) 

 

(193,920) 

  ________________________________    ________ 

Στο τέλος του έτους  220,848 318,960 

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

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Εισηγµένες µετοχές:    

  Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών  70,848 168,960 

Μη εισηγµένες µετοχές   150,000 150,000 

  ____________________________    _______ 

  220,848 318,960 

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

  
2011 

€ 

2010 

€ 

Η Εταιρεία: 
 

  

Μη εισηγµένες µετοχές  
 

150,000 150,000 

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

(1) Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση περιλαµβάνουν µια 

επένδυση της εταιρείας A Panayides Contracting Public Ltd σε ποσοστό 15% στην εταιρεία 

DJK Waterfronts Limited µια εταιρεία που συστάθηκε µε τη συµµετοχή πολλών µερών για να 

µπορέσει να καταθέσει υποψηφιότητα για ανάληψη του κυβερνητικού έργου της 

ανακατασκευής του λιµανιού και της µαρίνας της Λάρνακας. 

∆εν υπάρχουν ποσά που περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε 

σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 
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21 Γη προς αξιοποίηση και κτίρια υπό ανέγερση 
 

Το Συγκρότηµα: 

 2011 

€ 

2010 

€ 

Γη στην Πάφο περιοχή Αγίου Θεοδώρου  225,474 224,963 

Γη στο Στρόβολο περιοχή Κιλ Μεχµέτ  582,687 540,636 

Γη στη Στρόβολο περιοχή Α. Βαρνάβα   2,850,844 2,138,819 

Γη στη Λευκωσία περιοχή Ελαιώνων  - 433,349 

Γη στο ∆άλι περιοχή Τρυπιωτή  3,810,938 3,269,149 

Γη στη Μακεδονίτισσα  6,328,951 7,935,407 

Γη στη Λάρνακα περιοχή Σοφτάδες  6,365,664 5,779,908 

Γη στη Λακατάµια  13,309 - 

Γη στο Στρόβολο περιοχή Μαυρόσπηλιος  623,706 603,715 

Κτίριο στους Αγ.Οµολογητές  772,395 746,928 

Γη στην Ελεώνος  922,644 922,644 

Γη στον Αστροµερίτη  297,392 297,142 

Γη στο Τριπιώτη  3,450,191 3,385,241 

Γη θυγατρικής Verda Enterprises Ltd  16,689,823 15,564,023 

Γη κα κτίρια θυγατρικής Gerik Investments Limited  11,919,974 12,893,154 

Γη και κτίρια υπό ανέγερση στη Ρουµανία  11,948,652 12,066,416 

Γη και κτίρια υπό ανέγερση στη Ελλάδα  3,407,505 4,033,097 

  ________________________________    ________ 

  70,210,149 70,834,591 

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

Η Εταιρεία:       

Γη στην Πάφο περιοχή Αγίου Θεοδώρου  225,474 224,963 

Γη στο Στρόβολο περιοχή Κιλ Μεχµέτ  582,687 540,636 

Γη στη Στρόβολο περιοχή Α. Βαρνάβα   2,850,844 2,138,819 

Γη στη Λευκωσία περιοχή Ελαιώνων  - 433,349 

Γη στο ∆άλι περιοχή Τρυπιωτή  3,810,938 3,618,517 

Γη στη Μακεδονίτισσα  6,328,951 7,935,407 

Γη στη Λάρνακα περιοχή Σοφτάδες  6,365,664 5,779,908 

Γη στη Λακατάµια  13,309 - 

Γη στο Στρόβολο περιοχή Μαυρόσπηλιος  623,706 603,715 

Κτίριο στους Αγ.Οµολογητές  772,395 746,928 

Γη στην Ελεώνος  922,644 922,644 

Γη στον Αστροµερίτη  297,392 297,142 

Γη στο Τριπιώτη  3,450,191 3,385,241 

  ________________________________    ________ 

  26,244,195 26,627,269 

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

22        Αποθέµατα 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Υλικά σκυροδέµατος, οδοποιίας και άλλα  2,331,999 2,739,842 

Αποθέµατα προς µεταπώληση  1,134,559 933,967 

Μηχανέλαια  93,989 57,027 

Ηµιτελείς εργασίες  17,505 14,727 

Εξαρτήµατα και αναλώσιµα  417,464 394,992 

  ________________________________    ________ 

  3,995,516 4,140,555 

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

Τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους. 
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23 Εισπρακτέα και προπληρωµές 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Εµπορικά εισπρακτέα  25,258,578 26,046,906 

Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (242,534) (423,842) 

  ____________________________    _______ 

Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά  25,016,044 25,826,815 

Κρατήσεις πελατών  2,171,349 412,198 

Προπληρωµές για αγορά γης  381,578 1,193,308 

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 32)  6,214,923 6,927,735 

∆άνεια σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 32)  4,391,600 4,138,886 

Άλλα εισπρακτέα  3,466,132 1,802,333 

Λογαριασµός διευθυντών  1,170,398 575,508 

  ____________________________    _______ 

  42,812,024 40,876,783 

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

Η Εταιρεία:       

Εµπορικά εισπρακτέα  12,187,500 10,598,275 

Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα  - - 

  ____________________________    _______ 

Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά  12,187,500 10,598,275 

Κρατήσεις πελατών  1,688,513 1,753,677 

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 32)  16,048,661 14,371,215 

∆άνεια σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 32)  1,344,408 1,264,176 

Άλλα εισπρακτέα  493,462 1,040,317 

  ____________________________    _______ 

  31,762,544 29,027,660 

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

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι 

περιορισµένοι λόγω του µεγάλου αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος. Η ιστορική 

εµπειρία του Συγκροτήµατος στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των 

προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση 

πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν 

για ζηµιές από είσπραξη των εµπορικών εισπρακτέων του Συγκροτήµατος.  

 

24 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη   

          αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών 
 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  514,834 437,797 

Αγορές  78,161 5,278 

Πωλήσεις  - (1,540) 

(Μείωση)/αύξηση στην αγοριαία αξία  (250,749) 73,299 

  ________________________________    ________ 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  342,246 514,834 

  ================================    ======== 
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24 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε    

          δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών   

          (συνέχεια) 
 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Η Εταιρεία:       

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  87,940 104,090 

Προσθήκες  78,161 1,486 

Πωλήσεις  - (1,540) 

(Μείωση)/αύξηση στην αγοριαία αξία  (74,441) (16,096) 

  ________________________________    ________ 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  91,660 87,940 

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

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της 

κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών είναι εµπορεύσιµες αξίες που εκτιµούνται σε αγοραία 

αξία στις τιµές κλεισίµατος στις 31 ∆εκεµβρίου σύµφωνα µε τις επίσηµες τιµές πώλησης του 

Χρηµατιστηρίου. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη 

αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών ταξινοµούνται ως κυκλοφορούν 

ενεργητικό επειδή αναµένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού. 

 

Στην κατάσταση ταµειακών ροών, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που 

αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης λογαριασµού κερδοζηµιών παρουσιάζονται 

στη ροή µετρητών από εργασίες ως µέρος των αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης. 

 

Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 

µέσω του λογαριασµού κερδιοζηµιών καταχωρούνται στα έσοδα εργασιών (Σηµ. 8). 

 
25        Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  1,786,982 2,868,227 

Μετρητά µε χρηµατιστές  207,426 207,104 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  2,748,345 1,918,414 

  ________________________________    ________ 

  4,742,753 4,993,745 

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

    

  2011 

€ 

2010 

€ 

Η Εταιρεία:    

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  64,763 308,641 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  1,441,000 163,078 

  ________________________________    ________ 

  1,505,763 471,719 

  ================================    ======== 
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25        Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών (συνέχεια) 
 

Το πραγµατικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 2.15% (2010: 

2.5%) και αυτές οι καταθέσεις έχουν µέσο όρο λήξης τους 3 µήνες. 

 

Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 

περιλαµβάνουν 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Τραπεζικά υπόλοιπα και µετρητά στο ταµείο  4,742,753 4,993,745 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 27)  (18,657,189) (15,233,160) 

  ________________________________    ________ 

  (13,914,436) (10,239,415) 

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

Η Εταιρεία:       

Τραπεζικά υπόλοιπα και µετρητά στο ταµείο  1,505,763 471,719 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 27)  (7,802,074) (5,994,485) 

  ________________________________    ________ 

  (6,296,311) (5,522,766) 

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

 

26       Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές 
  

Αριθµός 

µετοχών 

Μετοχικό  

κεφάλαιο 

€ 

Αποθεµατικό 

υπέρ το άρτιο 

€ 

 

Ολικό 

€ 

     

Την 1 Ιανουαρίου 2011 και 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

36,571,875 12,497,352 408,509 12,905,861 

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

 
Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 100 000 000 µετοχές  

(2003: 100 000 000 µετοχές) µε ονοµαστική αξία 20 σεντ ανά µετοχή.  Όλες οι εκδοµένες 

µετοχές έχουν πληρωθεί εξολοκλήρου. 

 

Στις 20 Απριλίου 2002 η Εταιρεία έκδωσε 1 700 000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 20 

σεντ στην τιµή 45 σεντ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου/Πρόσκλησης για 

εγγραφή ηµεροµηνίας 27 Φεβρουαρίου 2002. 

 

Στις 11 Ιουνίου 2002, η Εταιρεία πήρε την έγκριση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξίων Κύπρου 36 571 875 

συνήθη µετοχών ονοµαστικής αξίας 20 σεντ µε τιµή έκδοσης 45 σεντ καθώς και 5 224 554  

∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών µε τιµή άσκησης 60 σεντ και περιόδους άσκησης 18 µέχρι 29 

Νοεµβρίου 2002, 17 µέχρι 28 Νοεµβρίου 2003 και 16 µέχρι 26 Νοεµβρίου 2004. Η 

διαπραγµάτευση των τίτλων της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ξεκίνησε στις 

14 Ιουνίου 2002.  
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26       Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές 

(συνέχεια) 
 

Στις 4 ∆εκεµβρίου 2003 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε ότι τα 

∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ) που εκδόθηκαν µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 

27 Φεβρουαρίου 2002 δεν εξασκήθηκαν από τους δικαιούχους µέχρι τη δεύτερη ηµεροµηνία 

εξάσκησης τους που ήταν 28 Νοεµβριου 2003. Συνεπώς δεν είχαν προκύψει νέες µετοχές. 

 

27 ∆ανεισµός 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Βραχυπρόθεσµος    

Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 25)  18,657,189 15,233,160 

Τραπεζικά δάνεια  23,334,052 20,321,830 

∆άνεια ενοικιαγοράς  1,770,181 1,832,410 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού  43,761,422 37,387,400 

  ____________________________________    _________ 

Τραπεζικά δάνεια και δάνεια ενοικιαγοράς    

 Μεταξύ ενός και πέντε ετών   43,729,541 43,381,535 

 Μετά από πέντε έτη  9,760,274 8,343,573 

  ____________________________________    _________ 

  53,489,815 51,725,108 

Οµόλογα    

 Μεταξύ ενός και πέντε ετών  2,927,150 2,907,183 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού  56,416,965 54,632,291 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο δανεισµού  98,178,387 92,019,691 

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

Η Εταιρεία:    

Βραχυπρόθεσµος    

Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 25)  7,802,074 5,994,485 

Τραπεζικά δάνεια  10,284,985 9,749,290 

  ____________________________________    _________ 

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού  18,087,059 15,743,775 

  ____________________________________    _________ 

Μη βραχυπρόθεσµος    

Τραπεζικά δάνεια    

 Μεταξύ ενός και δύο ετών   5,982,178 576,894 

 Μεταξύ δύο και πέντε ετών   2,511,042 6,394,644 

 Μετά από πέντε έτη  969,082 491,352 

  ____________________________________    _________ 

  9,462,302 7,462,890 

  ____________________________________    _________ 

Οµόλογα    

Μεταξύ δύο και πέντε ετών  2,927,150 2,907,183 

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού  12,389,452 10,370,075 

Σύνολο δανεισµού  30,476,511 26,113,850 

  ====================================    ========= 
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27 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 

 

• Εγγυήσεις των εταιρειών Alfapi Holdings Limited και Alfapi Developments Limited  

• Υποθήκες σε γη και κτίρια του Συγκροτήµατος. 

• Κυµαινόµενη και πάγια επιβάρυνση στα στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος  

• Εκχώρηση ποσών εισπρακτέων που προκύπτουν από συµβόλαια που κατακυρώθηκαν 

στην Εταιρεία συνολικού ύψους 

• Προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων του Συγκροτήµατος  

• Γενική εκχώρηση ποσών εισπρακτέων που απορρέουν από έργα που αναλαµβάνει να 

εκτελέσει το Συγκρότηµα 

• Εταιρικές εγγύησης εταιρειών του Συγκροτήµατος  

• Εκχώρηση αγοαραπωλητηρίων συµβολαίων  

• ∆εσµευµένα κεφάλαια στο όνοµα των διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος 

Ανδρέα Παναγίδη. 

• Προσωπικές ασφάλειες ζωής Συµβούλων του Συγκροτήµατος  

• Αµετάκλητη δήλωση για µη εγγραφή οποιασδήποτε επιβάρυνσης πάνω στην περιουσία 

του Συγκροτήµατος προς όφελος οποιουδήποτε οικονοµικού ιδρύµατος και/η νοµικού 

προσώπου χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της τράπεζας. 

• Υποχρέωση για εκχώρηση µελλοντικών συµβολαίων πωλήσεων 

• Ενεχυρίαση επενδυτικών τίτλων αξιών. 

• ∆έσµευση για µη αποξένωση του προνοµίου λατόµευσης 

 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν ως εξής: 

 

 

28 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές µε τη 

µέθοδο της υποχρέωσης χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας (Σηµ.12).  

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 

ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων µε 

τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την 

ιδίαν φορολογική αρχή. 

 

 

 

  2011 

% 

2010 

% 

    

Τραπεζικά δάνεια  6,1 5,25 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα  7,1 7,0 

∆άνεια ενοικιαγοράς  9,8 7,75 
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28 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής: 

 

 

 

 

∆ιαφορά µεταξύ 

αποσβέσεων και 

εκπτώσεων φθοράς 

€ 

Επανεκτίµη

ση γης και 

κτιρίων 

€ 

Αναγνώριση κερδών 

εργοληπτικών 

εργασιών 

€ 

Συσσωρευµένη 

φορολογική 

ζηµιά 

€ 

Σύνολο 

€ 

Το Συγκρότηµα:      

Την 1 Ιανουαρίου 2010 234,330 4,348,393 69,339 (306,989) 4,345,073 

Χρέωση/ (πίστωση):      

Χρέωση/(πίστωση):      

     Κατάσταση λογαριασµού  

     αποτελεσµάτων (Σηµ. 12) 

    Αποθεµατικό δίκαιης αξίας  

    ακινήτων 

27,394 

 

- 

(73,636) 

 

(5,672) 

8,688 

 

- 

(16,795) 

 

- 

(54,349) 

 

(5,672) 

 ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 261,724 4,269,085 78,027 (323,784) 4,285,052 

1 Ιανουαρίου 2011      

Χρέωση/(πίστωση):      

     Κατάσταση λογαριασµού  

     αποτελεσµάτων (Σηµ. 12) 

    Αποθεµατικό δίκαιης αξίας  

    ακινήτων 

59,321 

 

- 

794 

 

(13,812) 

(2,021) 

 

- 

(108,212) 

 

- 

(50,118) 

 

(13,812) 

 

 

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

321,045 4,256,067 76,006 (431,996) 4,221,122 

 

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

 ∆ιαφορά µεταξύ 

αποσβέσεων και 

εκπτώσεων φθοράς 

€ 

Επανεκτίµηση 

γης και κτιρίων 

€ 

Αναγνώριση κερδών 

εργοληπτικών εργασιών 

€ 

Σύνολο 

€ 

Η Εταιρεία:     

Την 1 Ιανουαρίου 2010 69,281 123,769 69,339 262,389 

Χρέωση/ (πίστωση):     

Κατάσταση λογαριασµού                                                                                                 

αποτελεσµάτων (Σηµ. 12) 

 

690 

 

1,933 

 

8,688 

 

11,311 

 ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010/ 69,971 125,702 78,027 273,700 

1 Ιανουαρίου 2011     

Χρέωση/(πίστωση):     

     Κατάσταση λογαριασµού  

     Αποτελεσµάτων (Σηµ. 12) 

(1,352) 4,712 (6,521) (3,161) 

 

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

68,619 130,414 71,506 270,539 

 

============================ ============================ ============================ ============================ 
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29 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Βραχυπρόθεσµα:    

Εµπορικοί πιστωτές  17,981,476 24,227,327 

Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  3,879,446 2,668,213 

Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 32)  4,833,136 5,558,663 

∆άνεια από συγγενικά µέρη (Σηµ. 32)  218,053 218,053 

Λογαριασµός διευθυντών  25,149 25,227 

  ____________________________    _______ 

  26,937,260 32,697,483 

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

Μη βραχυπρόθεσµα:       

Πληρωτέα ποσά για εξαγορά θυγατρικής εταιρείας  3,773,578 5,165,712 

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

       

Η Εταιρεία:       

Εµπορικοί πιστωτές  7,289,961 10,835,404 

Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  845,047 1,262,009 

Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 32)  8,264,125 7,309,825 

Λογαριασµός διευθυντών  25,149 25,227 

  ____________________________    _______ 

  16,424,282 19,432,465 

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

       

 

 

30 Φορολογικές υποχρεώσεις  
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Εταιρικός φόρος   375,458 268,698 

Αµυντική εισφορά  334,274 90,081 

  ____________________________    _______ 

  709,782 358,779 

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

Η Εταιρεία:       

Εταιρικός φόρος   119,525 156,694 

Αµυντική εισφορά  209,194 4,835 

  ____________________________    _______ 

  328,719 161,529 

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

       

 

 

 

 

 

 



A Panayides Contracting Public Limited 
 

  (64) 

 
Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

31 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

(α) Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για πιστή εκτέλεση των οικοδοµικών έργων 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα  24,682,223 20,703,846 

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

Κοινοπραξίες  5,794,169 5,417,269 

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

Η Εταιρεία  15,562,096 13,571,266 

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

(β) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 εκκρεµούσαν δικαστικές υποθέσεις εναντίον του 

Συγκροτήµατος µε ισχυριζόµενες απαιτήσεις για αποζηµιώσεις σε σχέση µε εργοληπτικές 

εργασίες ύψους €4,178,409 (2010: € 4,178,409) για τις οποίες οι σύµβουλοι, µε βάση νοµική 

γνωµάτευση, δεν αναµένουν να υπάρξει οποιαδήποτε σηµαντική ζηµιά. 

 

32 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 

 

(α) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προκύπτουν από εργοληπτικές εργασίες και 

εµπορία ακινήτων 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ.23):    

Alfapi Developments Limited  1,145,679 1,389,892 

Blanco Development Limited  24,185 18,851 

Venus Court Srl  414,427 395,812 

Green Imobiliare Srl  146,809 446,976 

Stoecker Holdings Limited  551,575 551,575 

Σπύρος Πίπης  25,000 25,000 

Συµεών Μυριανθούς Λτδ  132,582 164,322 

The Birds Transportation Ltd  1,981,553 1,818,212 

Creackle Enterprises Ltd  - 668,024 

Prometheas Asphalt Ltd  1,421,706 1,449,071 

Κedris Construction Ltd  371,407 - 

  ____________________________    _______ 

  6,214,923 6,927,735 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 



A Panayides Contracting Public Limited 
 

  (65) 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

32 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 

Το χρεωστικό υπόλοιπο από την Alfapi Holdings Limited προέκυψε από εργοληπτικές 

εργασίες που παρείχε το Συγκρότηµα προς τη συγγενική εταιρεία. Οι συναλλαγές µε 

συγγενικά µέρη έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 

 

Τα υπόλοιπα που προκύπτουν από εργοληπτικές εργασίες και εµπορία ακινήτων δεν 

φέρουν επιβάρυνση για τόκους και δεν έχουν προκαθορισµένους όρους αποπληρωµής. 

 

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Πληρωτέο σε συγγενικό µέρος (Σηµ.29):    

Τhe Birds Trasportation Ltd 840,714 503,670 

Prometheas Asphalt Ltd 237,527 775,015 

Chapo Pharmakas Asphalt 187,979 203,479 

Prometheas United Ltd - - 

Pan. Kor L.P. 60,000 60,000 

Ταµείο Προνοίας  A. Panayides Contracting Public Ltd 34,171 - 

Creakle Enterprises Limited  3,432,396 4,016,499 

Κedris Construction Ltd  40,349 - 

  _______ _______ 

  4,833,136 5,558,663 

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

Η Εταιρεία:       

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ.23):    

Alfapi Developments Limited  1,145,697 1,389,892 

Blanco Development Limited  24,185 18,851 

Gerik Investments Limited  362,825 292,475 

Verda Enterprises Limited  1,531,922 827,678 

Osorio Holdings Limited  2,519,110 1,354,659 

A Panayides Hellas S.A.  241,336 241,336 

APC Dezvoltare Srl  2,227,297 2,019,364 

Bivange Holdings Ltd  256,946 208,909 

Piazzio Holdings Ltd  774,944 647,471 

Forum Investitii Srl  3,437,098 3,272,897 

Domus Lux Imobiliare Srl  338,878 322,796 

Green Imobiliare Srl  146,809 146,809 

Strongend Holdings Ltd  762,592 1,544,494 

Joint Ventures  1,178,831 1,048,344 

Λατοµεία Φαρµακάς Λτδ  1,100,191 1,035,240 

  ____________________________    _______ 

  16,048,661 14,371,215 

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

Πληρωτέο σε συγγενικό µέρος (Σηµ.30):    

 Λατοµία Φαρµακάς Λτδ  749,798 1,167,182 

Verda Enterprises Limited  3,310,168 3,186,991 

Powermix Ltd  1,316,760 644,786 

Farmakas Kedris Asphalt Ltd  195,363 634,204 

Farmakas Beton Ltd  3,781 750 

Λατοµεία Γεννάδιος Θεολόγου και Υιοι Λτδ  625,527 9,413 

Creakle Enterprises Ltd  1,707,906 1,666,499 

  _______ _______ 

  7,909,303 7,309,825 

  ================================    ======== 
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32 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 

(β) ∆άνεια σε συγγενικά µέρη 

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

∆άνεια σε συγγενικά µέρη (Σηµ.23):    

Alfapi Holdings Limited  52,860 52,860 

Γεώργιος Πίπης  4,338,740 4,086,026 

  _______ _______ 

  4,391,600 4,138,886 

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

 

Η Εταιρεία:       

∆άνεια σε συγγενικά µέρη (Σηµ.23):    

Alfapi Holdings Limited  52,860 52,860 

Γεώργιος Πίπης  1,291,548 1,211,316 

  _______ _______ 

  1,344,408 1,264,176 

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

 

Το δάνειο στο Γεώργιο Πίπη φέρει τόκο 6,5% και δεν έχει προκαθορισµένους όρους 

αποπληρωµής. 

 

(γ) ∆άνεια από συγγενικά µέρη 

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

∆άνεια από συγγενικά µέρη (Σηµ.29):    

Alfapi Holdings Limited  218,053 218,053 

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

Τα πιο πάνω δάνεια δεν φέρουν επιβάρυνση για τόκους και δεν έχουν 

προκαθορισµένους όρους αποπληρωµής 

 

 (δ) Αµοιβή Συµβούλων 

 Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής: 
  2011 

€ 

2010 

€ 

Το Συγκρότηµα:    

Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα  406,137 421,975 

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

Η Εταιρεία:       

Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα  406,137 421,975 

  ================================    ======== 
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32 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 

(δ) Αµοιβή Συµβούλων 

 

 Η ανάλυση της αµοιβής των συµβούλων για το έτος 2011, η οποία αναφέρεται 

αποκλειστικά σε αµοιβή υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 Σταθερό εισόδηµα Μεταβλητό εισόδηµα Σύνολο 

 € € € 

Σταύρος Θεοδοσίου 115,512 25,630 140,512 

Βαγγέλης Γεωργίου 53,248 - 53,248 

Μαρία Παναγίδου 88,305 - 88,305 

Χάρης Χριστοφόρου 54,535 - 54,535 

∆ηµήτρης Κούβαρος 69,639 - 69,639 

Σύνολο   406,137 

 

  (ε) Προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων  

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένα µε 

προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων. 

 

33 Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος και κοινοπραξιών που 

περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
 

  2011 

€ 

2010 

€ 

Κύκλος εργασιών    

Συγκρότηµα   52,447,703 54,304,673 

Κοινοπραξίες  3,075,769 3,025,780 

  ________________________________    ________ 

  55,52,472 57,330,453 

  ________________________________    ________ 

Μεικτό κέρδος    

Συγκρότηµα   6,868,522 7,868,601 

Κοινοπραξίες  396,776 593,080 

  ________________________________    ________ 

  7,265,298 8,461,681 

  ________________________________    ________ 

Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης    

Συγκρότηµα   (250,749) 73,299 

Κοινοπραξίες  - - 

  ________________________________    ________ 

  (250,749) 73,299 

  ________________________________    ________ 

    

Κέρδος πριν τη φορολογία    

Συγκρότηµα   582,899 2,311,230 

Κοινοπραξίες  378,427 448,268 

  ________________________________    ________ 

  961,326 2,759,498 

  ________________________________    ________ 

Τα πιο πάνω στοιχεία συµφωνούν µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του 

Συγκροτήµατος, των κοινοπραξιών και των εξαρτηµένων εταιρειών. 
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34 Στοιχεία Συγκροτήµατος και κοινοπραξιών που περιλαµβάνονται στον 

ισολογισµό  
 

  2011 

€ 

2010 

€ 

    

Μη κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία    

Συγκρότηµα   60,064,407 57,087,087 

Κοινοπραξίες  14,709 16,228 

  ________________________________    ________ 

  60,079,116 57,103,315 

  ________________________________    ________ 

    

Κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία    

Συγκρότηµα   118,853,107 120,405,550 

Κοινοπραξίες  5,099,059 4,732,579 

  ________________________________    ________ 

  123,952,166 125,138,129 

  ________________________________    ________ 

 

    

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Συγκρότηµα   64,953,106 64,509,251 

Κοινοπραξίες  - - 

  ________ ________ 

  64,957,606 64,509,251 

  ________________________________    ________ 

    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Συγκρότηµα   69,642,023 68,874,644 

Κοινοπραξίες  1,765,041 1,569,018 

  ________________________________    ________ 

  71,407,064 70,443,662 

  ________________________________    ________ 

 

35    Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 

∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να έχουν σχέση µε την 

κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

Έκθεση ελεγκτών σελίδες 9 µέχρι 11.  
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