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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζύλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε 

ζύληαμε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

χκθσλα κε ην Άξζξν 9, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο 

πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν 190 (1) / 2007, εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (ε “Δηαηξεία”) θαη γηα ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ’ 

φζσλ γλσξίδνπκε: 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 9 κέρξη 45: 

(i)  θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4), θαη  

(ii)  παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εμαξηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν θαη 

(β) ε έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ 

θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

 
Κψζηαο η. Γαιαηαξηψηεο Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ……………………….. 
  
Thomas M. Schmidheiny (Διβεηφο) Αληηπξφεδξνο, Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Γεψξγηνο η. Γαιαηαξηψηεο Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
ηαχξνο Γ. η. Γαιαηαξηψηεο Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Αιέμηνο Γ. η. Γαιαηαξηψηεο Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Σάζνο Αλαζηαζίνπ Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Βάζνο Γ. Λαδαξίδεο Οηθνλνκηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Μηράιεο Μνπζηνχηηαο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Κσλζηαληίλνο Πίηηαο Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Stephan Popper (Διβεηφο) Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Michel Saliba (Ηνξδαλφο) Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Klaus Baumuller (Γεξκαλφο) Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………. 
  
Ησλάο Νηθνιάνπ Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  ………………………. 
  
  

 

 

 

 
Λεκεζφο, 29 Μαξηίνπ 2011 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  
Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

ύζηαζε θαη θύξηα δξαζηεξηόηεηα 
 
Ζ C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (“ε Δηαηξεία”) ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ην 1989 
σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 
ηνπ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1991. 
 
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο L’ Union Nationale (Tourism and 
Sea Resorts) Limited (“ε εμαξηεκέλε εηαηξεία”), ε νπνία ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ην 1981 θαη είλαη ε 
ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηνπ πνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Le Meridien Limassol Spa & 
Resort (“Le Meridien”). 

 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο, είλαη ε αλέγεξζε θαη αλάπηπμε μελνδνρείσλ, ε δηεμαγσγή 
ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ μελνδφρσλ θαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, σο επίζεο θαη ε αλάπηπμε πνιπηειψλ επαχιεσλ πξνο πψιεζε. 

 

Απνηειέζκαηα 
 
Ζ ελνπνηεκέλε δεκηά ηνπ έηνπο ήηαλ € 6.511.695 (2009: δεκηά € 4.913.775). 
 

Μεξίζκαηα  
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνηείλεη ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε κεξίζκαηνο. 
 

Δπηζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
Επίδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απμήζεθε θαηά 11,6% ζηα € 18,3 
εθαηνκκχξηα απφ € 16,4 εθαηνκκχξηα ην 2009. Παξά ηηο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ζπγθξάηεζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ζηα ίδηα 
επίπεδα κε ην 2009, ε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πέξαλ ησλ € 3,4 
εθαηνκκπξίσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δεκηάο πξηλ ηελ θνξνινγία ζηα € 6,5 εθαηνκκχξηα 
ζε ζχγθξηζε κε € 5,2 εθαηνκκχξηα ην 2009. Ζ δεκηά γηα ην έηνο ήηαλ € 6,5 εθαηνκκχξηα (2009: δεκηά € 
4,9 εθαηνκκχξηα). 
 
Τξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε  
Σν ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην ηέινο ηνπ έηνπο ήηαλ € 150,9 
εθαηνκκχξηα (2009: € 152,5 εθαηνκκχξηα) απφ ηα νπνία € 144,6 εθαηνκκχξηα (2009: € 145,8 
εθαηνκκχξηα) αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ θαη αληαλαθινχλ σο επί ην πιείζηνλ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 
Σα ίδηα θεθάιαηα κεηψζεθαλ απφ € 81,9 εθαηνκκχξηα ην 2009 ζε € 75,5 εθαηνκκχξηα ζην ηξέρνλ έηνο 
σο απνηέιεζκα ηεο δεκηάο ηνπ έηνπο. 
 

Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηνπ πγθξνηήκαηνο  
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιεπφκελεο εμειίμεηο. 
 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο  
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο. Οη 
πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο 
αγνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δπζκελείο κεηαθηλήζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη επηηφθηα 
θαζψο θαη ν θίλδπλνο δξαζηεξηνηήησλ. 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (πλέρ.) 

 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο (πλέρ.) 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνληαη απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ, αιιά 
δελ πεξηνξίδνληαη, ζηνπο εμήο: 
 

 δηεζλείο θαη εζληθνχο νηθνλνκηθνχο θαη γεσπνιηηηθνχο παξάγνληεο 

 επίδξαζε πνιέκσλ, ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ αιιά θαη επηδεκηψλ, πνπ δπλαηφ λα επεξεάζνπλ 
ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

 απμήζεηο ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ θαη ζηα έμνδα ελέξγεηαο 

 απμεκέλν αληαγσληζκφ ηφζν εληφο Κχπξνπ φζν θαη απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο 
 
Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο κέζα απφ δηάθνξνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη 
αλαζεσξεί ηε ζηξαηεγηθή ηνπ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα λα κεηψζεη, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ, 
ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 
 
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πην πάλσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη άιισλ θηλδχλσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πγθξνηήκαηνο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 27 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

Τπνθαηαζηήκαηα 
 
Ζ Δηαηξεία δελ ιεηηνπξγεί νπνηαδήπνηε ππνθαηαζηήκαηα. 
 

Μεηνρηθό θεθάιαην 
 
Γελ ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην. 
 

Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 
 
Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 
πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 28 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  Ζ 
Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο απηνχ ιφγσ ηνπ φηη νη ηίηινη ηεο 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.  Ο θχξηνο ιφγνο ηεο 
κε πηνζέηεζεο είλαη φηη ην θφζηνο πηζαλήο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο ζα ήηαλ δπζαλάινγν κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεξηκλά κέζσ επαξθψλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 
θηλδχλνπ γηα ηε ζχληαμε, εηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ηεο πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο ε νπνία απαηηείηαη 
γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Ο ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
είλαη ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο. 
 
Καηάζηαζε πξνζώπσλ πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηνπ εθδόηε, πέξαλ ηνπ 5% 
ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 
 
Σα πξφζσπα ηα νπνία θαηείραλ πέξαλ ηνπ  5% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε 
άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηηο πην θάησ εκεξνκελίεο είλαη ηα αθφινπζα: 
 
 31 Γεθεκβξίνπ 2010 29 Μαξηίνπ 2011 
 % % 
   

The Cyprus Cement Public Company Ltd 67,29 67,29 
Thomas M. Schmidheiny 13,56 13,56 
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    C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (πλέρ.) 

 
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (πλέρ.) 

 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθδψζεη ηίηινπο κε εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη νχηε ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε 
πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. 
 
Ο δηνξηζκφο θαη αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή 
πλέιεπζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο 
πξνλνεί φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη εμνπζία λα δηνξίδεη, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, νπνηνδήπνηε 
πξφζσπν σο χκβνπιν θαη πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέρξη 
ηελ ακέζσο επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 
 
Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ηξνπνπνηείηαη θαηφπηλ έγθξηζεο εηδηθνχ ςεθίζκαηνο ζε Έθηαθηε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
H Δηαηξεία θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα πξνβεί ζε έθδνζε ή επαλαγνξά 
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  Ζ έθδνζε νπνηνλδήπνηε λέσλ κεηνρψλ ππφθεηηαη πεξαηηέξσ ζηηο πξφλνηεο 
ηνπ Καηαζηαηηθνχ Δγγξάθνπ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηελ αξρή ίζεο κεηαρείξηζεο 
ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 13 κέιε θαη ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα.  Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ζηξαηεγηθήο θαη 
επνπηεία ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο. 
 

Καηάζηαζε πκκεηνρήο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 
 
Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηείραλ άκεζα θαη έκκεζα ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηηο πην θάησ εκεξνκελίεο ήηαλ ηα αθφινπζα: 

   
 31 Γεθεκβξίνπ 2010 29 Μαξηίνπ 2011 
 % % 
   

Κψζηαο η. Γαιαηαξηψηεο (*)  67,30 67,30 
Thomas M. Schmidheiny (**)  13,56 13,56 
Γηψξγνο η. Γαιαηαξηψηεο  0,00 0,00 
ηαχξνο Γ. η. Γαιαηαξηψηεο  0,00  0,00 
Αιέμηνο Γ. η. Γαιαηαξηψηεο  0,00  0,00 
Σάζνο Αλαζηαζίνπ  0,00  0,00 
Βάζνο Γ. Λαδαξίδεο  0,00  0,00 
Μηράιεο Μνπζηνχηηαο  0,00  0,00 
Κσλζηαληίλνο Πίηηαο  0,00  0,00 
Stephan Popper  0,00  0,00 
Michel Saliba  0,03  0,03 
Klaus Baumuller  0,00  0,00 
Ησλάο Νηθνιάνπ  0,00  0,00 
     
(*) Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ πνπ θαηείρε ν θ. Κψζηαο  η. Γαιαηαξηψηεο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έκκεζε 
ζπκκεηνρή πνπ πξνθχπηεη απφ νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ θ.θ. Γηψξγν η. 
Γαιαηαξηψηε, ηαχξνπ Γ. η. Γαιαηαξηψηε θαη Αιέμην Γ. η. Γαιαηαξηψηε ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο 
ζπκκεηνρέο ηνπο, κέζσ εηαηξεηψλ πνπ ειέγρνπλ. 
 
(**) Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ πνπ θαηείρε ν θ. Thomas M. Schmidheiny ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έκκεζε 
ζπκκεηνρή πνπ πξνθχπηεη απφ νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηεο Suzzane Schmidheiny.  
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (πλέρ.) 

 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο έθζεζεο αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 
1. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Σhomas M. Schmidheiny, Klaus Baumuller, 
Stephan Popper  θαη Μηράιεο Μνπζηνχηηαο απνρσξνχλ εθ πεξηηξνπήο, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη 
πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή, θαηά ηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο 
 
Οη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο Deloitte Limited, εμεδήισζαλ ηελ επηζπκία λα ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο θαη ςήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή 
ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
 
 
 

C.C.C. Secretarial Limited 
Γξακκαηέαο 
 
Λεκεζφο, 29 Μαξηίνπ 2011 
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Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηώλ 
 

 Πξνο ηα κέιε ηεο C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited 
 

Έθζεζε επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ θαη Ξερσξηζηώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο C.C.C. Tourist 

Enterprises Public Company Limited (ε “Δηαηξεία”) θαη ηεο εμαξηεκέλεο ηεο (ην “πγθξφηεκα”) θαη 
ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζειίδεο 9 κέρξη 45, νη νπνίεο απνηεινχληαη 
απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2010, θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαη πεξίιεςε ησλ 
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 
 
Επζύλε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ θαη 
μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ λα δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.  Ζ επζχλε απηή 
πεξηιακβάλεη: ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη ηήξεζε εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάξηηζε θαη 
ηε δίθαηε παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 
νπζηψδεο ζθάικα, είηε νθείιεηαη ζε απάηε είηε ζε ιάζνο

.
 επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ˙ θαη ππνινγηζκφ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. 

 
Επζύλε Ειεγθηώλ 
 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ φπσο ζπκκνξθσλφκαζηε κε δενληνινγηθέο 
απαηηήζεηο θαη φπσο πξνγξακκαηίδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 
ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη  ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα.   

 
Έλαο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο 
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 
νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθείιεηαη ζε απάηε είηε ζε 
ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο 
πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα 
ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ 
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   
 
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα 
παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 
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Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηώλ 
 

Πξνο ηα κέιε ηεο C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (πλέρ.) 
 

Έθζεζε επί ησλ  Δλνπνηεκέλσλ θαη Ξερσξηζηώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 

(πλέρ.) 

 

Γλώκε 

 
Καηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο δίλνπλ 
αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.  
 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ  

 
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 
 

 Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ 
ειέγρνπ καο. 

 Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο 
πνπ καο δφζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν. 

 Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 
ζειίδεο 3 κέρξη 6 ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, 
αλαθέξνπκε φηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 
παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθφ ηκήκα 
ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

Άιιν ζέκα 

 
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζψκα 
θαη κφλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ. 
Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ή 
πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη. 
 
 
 
 

Deloitte Limited  
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο  
 
Λεκεζφο, 29 Μαξηίνπ 2011 
 



 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 17 κέρξη 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 9 

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 
 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 
 2010 2009 

εκ. € € 
   

Κύθινο εξγαζηώλ  2  18.280.013  16.401.228 

Κφζηνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  (2.260.988)  (1.942.082) 

Μηζζνί θαη σθειήκαηα πξνζσπηθνχ 4  (7.838.828)  (7.849.326) 

Άιια ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά έμνδα 5  (7.047.618)  (7.661.593) 

Απνζβέζεηο 10  (1.468.244)  (1.511.462) 

Καζαξά ρξεκαηνδνηηθά έμνδα 7  (2.744.874)  (2.595.593) 

Καζαξή ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά  7  (3.431.792)  (17.536) 

Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο   636  128    

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία 6  (6.511.695)  (5.176.236)    

Φνξνινγία 8  -  262.461    
   

Εεκηά γηα ην έηνο   (6.511.695)  (4.913.775)    

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα   

Μεηαθνξά απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία  30.931  37.816    
   

πλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο  (6.480.764)  (4.875.959)    
   

 ζελη ζελη 
   

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή 9 (4,60) (3,47)    



 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 17 κέρξη 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 10 

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 
 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
  2010 2009 
 εκ. € € 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ    
    

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 10  144.608.300  145.819.856 

Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 12  4.395  3.759 
    

   144.612.695  145.823.615 
    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Αθίλεηα ππφ αλάπηπμε 11  3.658.669  3.658.669 

Απνζέκαηα 13  1.163.816  1.327.689 

Υξεψζηεο θαη πξνπιεξσκέο 14  1.424.422  1.606.897 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ   79.842  79.429 
    

   6.326.749  6.672.684 
    

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   150.939.444  152.496.299 
    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ    
    

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 15  60.927.577   60.927.577 

Απνζεκαηηθά   14.536.142  21.016.906 
    

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   75.463.719  81.944.483 
    
    

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Γαλεηζκφο 16  47.373.673  41.570.906 

Γάλεην πιεξσηέν ζηελ ηζχλνπζα εηαηξεία 16  469.524  428.027 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 17  12.204.280  12.235.211 
    

   60.047.477  54.234.144 
    

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Πηζησηέο θαη έμνδα πιεξσηέα 18  4.086.282  3.733.852 

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 16  4.486.837  3.904.856 

Παξαηξαβήγκαηα ηξαπεδψλ 16  6.855.129  8.678.964 
    

   15.428.248  16.317.672 
    

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   75.475.725  70.551.816 
    
    

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   150.939.444  152.496.299 
    

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 29 Μαξηίνπ 2011 
 
Τπεγξάθεθαλ εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 
______________________ 
Κψζηαο η. Γαιαηαξηψηεο 
Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο  
 

 
______________________ 
Βάζνο Γ. Λαδαξίδεο 
Οηθνλνκηθφο χκβνπινο 



 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 17 κέρξη 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 11 

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

  
  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

(ζεκ. α) 

  

      

  Από    

  

Μεηνρηθό 

έθδνζε 

κεηνρώλ ππέξ 

 

Από 

πζζσξεπκέλεο 

δεκηέο  

 

 θεθάιαην ην άξηην επαλεθηίκεζε (ζεκ. β) ύλνιν 

 € € € € € 
      

1 Ηαλνπαξίνπ 2009  60.927.577  1.756.398  47.250.811  (23.114.344)  86.820.442 
Μεηαθνξά απφ 
 αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

 
 - 

 
 - 

  
 37.816 

 
 - 

  
 37.816 

Εεκηά γηα ην έηνο  -  -  -  (4.913.775)  (4.913.775) 
      

31 Γεθεκβξίνπ 2009  60.927.577  1.756.398  47.288.627  (28.028.119)  81.944.483 
Μεηαθνξά απφ 
 αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

 
 - 

 
 - 

 
 30.931 

 
 - 

 
 30.931 

Εεκηά γηα ην έηνο  -  -  -  (6.511.695)  (6.511.695) 
      
      

31 Γεθεκβξίνπ 2010  60.927.577  1.756.398  47.319.558  (34.539.814)  75.463.719       

 

 
εκεηώζεηο: 

 
α. Σα απνζεκαηηθά θεθαιαίνπ δελ είλαη δηαζέζηκα πξνο δηαλνκή ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 
 
β. Οπνηαδήπνηε θέξδε ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζηηο πξφλνηεο γηα ινγηδφκελε δηαλνκή 

θεξδψλ (“deemed distribution”) φπσο εμεγνχληαη ζηε ζειίδα 15. 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 
 2010 2009 

εκ. € € 
   

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο      

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (6.511.695)  (5.176.236) 

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:   

  Σφθνη πιεξσηένη  2.744.874  2.595.593 

  Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο  (636)  (128) 

Απνζβέζεηο  1.468.244  1.511.462 
  Εεκηά/(θέξδνο) απφ πψιεζε αθηλήησλ,   
 εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  36.744  (27.532) 

  πλαιιαγκαηηθή δεκηά/(θέξδνο)  3.444.307  (21.391) 

  Πξφβιεςε γηα απνζέκαηα κε αξγή θίλεζε  (50.000)  - 

  Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο, θαζαξή  -  623.807 

  Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο πνπ αληηζηξάθεθε, θαζαξή  (108.394)  -    

   1.023.444  (494.425) 

Μείσζε απνζεκάησλ  213.873  169.753 
Μείσζε ρξεσζηψλ θαη πξνπιεξσκψλ  290.869  1.764.757 
Αχμεζε/(κείσζε) πηζησηψλ θαη εμφδσλ πιεξσηέσλ  352.430  (831.431) 
Πιεξσκέο γηα αθίλεηα ππφ αλάπηπμε  -  (144.402)    

Δηζξνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο  1.880.616  464.252 

Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (1.617.018)  (1.598.578)    

Καζαξή εηζξνή/(εθξνή) κεηξεηώλ από εξγαζίεο  263.598  (1.134.326) 
   

Σακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   
   

Πιεξσκέο γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  (298.888)  (764.867) 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  5.456  59.352    

Καζαξή εθξνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (293.432)  (705.515) 
   

Σακεηαθή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   
   

Δηζπξάμεηο απφ λέα δάλεηα  2.849.292  962.000 
Απνπιεξσκή ηξαπεδηθψλ δαλείσλ  (1.036.707)  (1.261.300) 
Αχμεζε ζην πνζφ νθεηιφκελν ζηε κεηξηθή εηαηξεία  41.497  26.090    

Καζαξή εηζξνή/(εθξνή) κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

  
 1.854.082 

  
 (273.210) 

   

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) κεηξεηώλ θαη αληηζηνίρσλ κεηξεηώλ  1.824.248  (2.113.051) 
   

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ θαηά ηελ 1
 
Ηαλνπαξίνπ  (8.599.535)  (6.486.484) 

   
   

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ θαηά ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ 20  (6.775.287)  (8.599.535) 

   



 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 17 κέρξη 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 13 

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

 
  2010 2009 
 εκ. € € 
    

Δηζφδεκα απφ επελδχζεηο   -  498.260 

Έμνδα δηνίθεζεο   (45.232)  (44.058) 

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα 7  (1.961)  (2.109) 
    

(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία   (47.193)  452.093 

Φνξνινγία 8  -  - 
    

(Εεκηά)/θέξδνο γηα ην έηνο   (47.193)  452.093 
    

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα   -  - 
    
    

πλνιηθά (έμνδα)/έζνδα γηα ην έηνο   (47.193)  452.093 
    

 

 



 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 17 κέρξη 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 14 

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 
  2010 2009 
 εκ. € € 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ    
    

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Δπέλδπζε ζε εμαξηεκέλε εηαηξεία 19  49.841.613  49.841.613 

Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 12  3.417  3.417 
    

   49.845.030  49.845.030 
    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Πνζφ νθεηιφκελν απφ εμαξηεκέλε εηαηξεία  430.062 494.462 
    
    

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  50.275.092 50.339.492 
    

    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ    
    

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 15 60.927.577 60.927.577 

Απνζεκαηηθά   (10.671.686)  (10.624.493) 
    

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  50.255.891 50.303.084 
    

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Πηζησηέο θαη έμνδα πιεξσηέα 18 17.880 10.512 

Σξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα  1.321 25.896 
    

  19.201 36.408 
    

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  19.201 36.408 
    
    

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  50.275.092 50.339.492 
    

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 29 Μαξηίνπ 2011 
 
 
Τπεγξάθεθαλ εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 
 
_______________________ 
Κψζηαο η. Γαιαηαξηψηεο 
Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο 
 
 
 
_______________________ 
Βάζνο Γ. Λαδαξίδεο 
Οηθνλνκηθφο χκβνπινο 



 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 17 κέρξη 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 15 

C.C.C TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
 

  Από έθδνζε   

  κεηνρώλ   

  ππέξ ην πζζσξεπκέλεο  

 Μεηνρηθό άξηην δεκηέο  

 θεθάιαην (ζεκ. α) (ζεκ. β) ύλνιν 

 € € € € 
     

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 60.927.577  1.756.398  (12.832.984)  49.850.991 
Κέξδνο γηα ην έηνο  -  -  452.093  452.093      

31 Γεθεκβξίνπ 2009  60.927.577  1.756.398  (12.380.891)  50.303.084 
Εεκηά γηα ην έηνο  -  -  (47.193)  (47.193)      
     

31 Γεθεκβξίνπ 2010  60.927.577  1.756.398  (12.428.084)  50.255.891 
     

 
 
 
εκεηώζεηο: 

 
α. Σα απνζεκαηηθά θεθαιαίνπ δελ είλαη δηαζέζηκα πξνο δηαλνκή ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 

 

β. Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί 

Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα.  

Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ 

έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη  εηαηξείεο) θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.  Σν πνζφ ηεο ινγηδφκελεο 

δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα 

θέξδε αλαθέξνληαη.  Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ. 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

 εκ. 2010 2009 

  € € 
    

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    

(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία   (47.193)  452.093 
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    

Σφθνη πιεξσηένη   1.961  2.109 
Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα   -  (498.260)      

   (45.232)  (44.058) 

Αχμεζε ζηνπο πηζησηέο θαη έμνδα πιεξσηέα   7.368  2.155      

Δθξνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο   (37.864)  (41.903) 

Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ   (1.961)  (2.109)      

Καζαξή εθξνή  κεηξεηώλ από εξγαζίεο   (39.825)  (44.012)      
    

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    
    

Μείσζε ζην πνζφ νθεηιφκελν απφ εμαξηεκέλε εηαηξεία   64.400  40.400      

Καζαξή εηζξνή κεηξεηώλ από   ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

  
 64.400 

 
 40.400 

     

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) κεηξεηώλ θαη αληίζηνηρσλ 

κεηξεηώλ 

  
 24.575 

 
 (3.612) 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ θαηά ηελ 1
 
Ηαλνπαξίνπ   (25.896)  (22.284) 

    
    

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ θαηά ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ  20  (1.321)  (25.896) 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
 Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 27 Μαξηίνπ 1989 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο κε κεηνρέο θαη κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, 
Κεθ.113, ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1991. 

 
 Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην “Gala Tower”, Λεσθφξνο Μαθαξίνπ ΗΗΗ 197,  

3030 Λεκεζφο. 
 
 Ζ  Δηαηξεία αγφξαζε νιφθιεξν ην κεηνρηθφ  θεθάιαην  ηεο  εμαξηεκέλεο   εηαηξείαο, L’ Union 

Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited, ζηηο 21 Μαΐνπ 1990.  Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία είλαη 
ηδηνθηήηξηα ηνπ πνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Le Meridien Limassol Spa & Resort.  

  
 Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο, είλαη ε αλέγεξζε θαη αλάπηπμε μελνδνρείσλ, ε 

δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ μελνδφρσλ θαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αλάπηπμε πνιπηειψλ επαχισλ πξνο πψιεζε. 

 
 Σν μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα Le Meridien Limassol Spa & Resort βξίζθεηαη ζηελ παξαιηαθή 

πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Ακαζνχληαο, ζε κηα παξαζαιάζζηα έθηαζε 91.170 η.κ. 
θαη εθάπηεηαη ηεο παξαιίαο ζε πξφζσπν 270 κέηξσλ. Έθηαζε 73.778 η.κ. είλαη ηδηφθηεηε ελψ 
έθηαζε 17.392 η.κ. ελνηθηάδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα πεξίνδν 99 
εηψλ απφ ην έηνο 1986. 

 
 Μέξνο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηφθηεηεο γεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 8.000 η.κ., πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείην απφ ην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα, κεηαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 ζηα 
αθίλεηα ππφ αλάπηπμε. 

 

2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 
 Οη αθφινπζεο ινγηζηηθέο αξρέο εθαξκφζηεθαλ απφ ην πγθξφηεκα ζπζηεκαηηθά αλαθνξηθά κε 

ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθά ή νπζηψδε γηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη γηα ηελ 
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

  

 Βάζε εηνηκαζίαο 

 
 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο (νη “νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο”) έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 
θφζηνπο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ επαλεθηίκεζε ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ. Οη θπξηφηεξεο 
ινγηζηηθέο αξρέο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€). 

 

 Γήισζε ζπκκόξθσζεο  

 
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (“ΓΠΥΑ”) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («ΔΔ»). 
 
 Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Δηαηξεηψλ 

Νφκνπ, Κεθ. 113, ηεο Κχπξνπ θαη ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη 
Καλνληζκψλ. 
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Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
 

2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (πλέρ.)  
 Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  
 Καηά ην έηνο 2010 ην πγθξφηεκα πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη είλαη 
εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ 
είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ πξφηππα 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 
αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 
 
Πρότσπα και Διερμηνείες ποσ εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και σιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
ΓΠΥΑ 1: “Πξώηε Εθαξκνγή ησλ Δηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο – 
Πεξηνξηζκέλε Εμαίξεζε από ηελ Παξνπζίαζε Σπγθξηηηθώλ Πνζώλ γηα Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΔΠΦΑ 
7 γηα Εηαηξείεο πνπ Εθαξκόδνπλ ηα ΔΠΦΑ γηα Πξώηε Φνξά” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 2010) 

 
ΓΠΥΑ 1: “Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο” -
Σξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ Μάην 2010 ζηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011) 

 
ΓΠΥΑ 7: “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο” Σξνπνπνηήζεηο απφ ην Μάην 2010 ζηηο 
εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
  

Ηαλνπαξίνπ 2011) 
 
ΓΛΠ 1: “Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ” - Σξνπνπνηήζεηο απφ ην Μάην 2010 ζηηο 
εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
  

Ηαλνπαξίνπ 2011) 
 
ΓΛΠ 24: “Γλσζηνπνηήζεηο Σπλδεδεκέλσλ Μεξώλ” - Αλαζεψξεζε νξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 
κεξψλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011) 

 
ΓΛΠ 27: “Δλνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο” - Σξνπνπνηήζεηο απφ ην Μάην 
2010 ζηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 2010) 

 
ΓΛΠ 32: “Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε – Τξνπνπνηήζεηο ζηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο 
Εθδόζεσλ Δηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1

ε
 Φεβξνπαξίνπ 2010) 

 
ΓΛΠ 34: “Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο” - Σξνπνπνηήζεηο απφ ην Μάην 2010 ζηηο εηήζηεο 
βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
  

Ηαλνπαξίνπ 2011) 
 
ΔΓΓΠΥΑ 13: “Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηψλ” - Σξνπνπνηήζεηο απφ ην Μάην 2010 ζηηο 
εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ (εθαξκφδεηαη γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
  

Ηαλνπαξίνπ 2011) 
 
ΔΓΓΠΥΑ 14: ΓΛΠ 19 – “ Όξην πάλσ ζε έλα Πεξηνπζηαθό Σηνηρείν Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, νη 
Ειάρηζηεο Κεθαιαηαθέο Υπνρξεώζεηο θαη νη Αιιειεπηδξάζεηο ηνπο” - Ννέκβξηνο 2009 - 
Σξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθνχζηεο πξνπιεξσκέλεο ζπλεηζθνξέο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηε ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011) 

 
ΔΓΓΠΥΑ 19: “Απάιεηςε Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Υπνρξεώζεσλ κε Μεηνρηθνύο Τίηινπο” 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 2010) 
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Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
 

2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (πλέρ.) 
  

 Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(πλέρ.) 
  

Πρότσπα και Διερμηνείες ποσ έτοσν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν σιοθετήθηκαν ακόμη 
από την ΕΕ 

 
 ΓΠΥΑ 1: “Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο”. 

Δπηπξφζζεηεο εμαηξέζεηο γηα νξγαληζκνχο πνπ παχνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πςειφ 
ππεξπιεζσξηζκφ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 

2011) 
  

ΓΠΥΑ 7: “Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο” - Σξνπνπνηήζεηο γηα ελίζρπζε ησλ 
γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε κεηαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 2011) 

 
ΓΠΥΑ 9: “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Καηάηαμε θαη Δπηκέηξεζε” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013) 

 
ΓΛΠ 12: “Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία – Πεξηνξηζκέλε Σξνπνπνίεζε” - Αλάθηεζε Πεξηνπζηαθψλ 
ηνηρείσλ” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012) 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ πην πάλσ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο ή Γηεξκελεηψλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 
 Βάζε ελνπνίεζεο  
 
 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελζσκαηψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαη εθείλεο ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο L’ Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) 
Limited. 

   
 Σα απνηειέζκαηα ησλ εμαξηεκέλσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή πσιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αγνξάο ή κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο πψιεζεο 
φπσο αξκφδεη. Όπνπ ρξεηάδεηαη, γίλνληαη αλαπξνζαξκνγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
εμαξηεκέλεο εηαηξείαο γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Δηαηξείαο. 

 
 Καηά ηελ ελνπνίεζε, φιεο νη ζεκαληηθέο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα ππφινηπα, ηα έζνδα θαη ηα 

έμνδα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απαιείθνληαη.   
 

 Κύθινο εξγαζηώλ 
 
 Ο θχθινο εξγαζηψλ αληηπξνζσπεχεη ηα δεδνπιεπκέλα πνζά απφ ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ 

ζε πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη αλαθέξεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε θφξνπ πξνζηηζέκελεο 
αμίαο. 
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2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (πλέρ.) 

  

 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 
 
 Σα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο αλαθέξνληαη ζε ηηκή θφζηνπο πιελ ζπζζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ, εθηφο απφ ηε γε θαη ηα θηίξηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε επαλεθηηκεκέλε αμία. Σν 
πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ θεθαιαίνπ.   

  
 Σα θηίξηα ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο δηαηεξνχληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε.  εκαληηθέο 

δαπάλεο πνπ γίλνληαη πάλσ ζηα θηίξηα θαη απνθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 
θεθαιαηνπνηνχληαη, ελψ νη δαπάλεο επηδηφξζσζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 
επαλαθνξά ή δηαηήξεζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ πνπ αλακέλνληαη απφ ηα 
θηίξηα ινγίδνληαη σο έμνδν ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.  Σα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 
αθνξνχλ έξγα ππφ θαηαζθεπή πνπ γηα λα ζπκπιεξσζνχλ ρξεηάδεηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο 
θεθαιαηνπνηνχληαη.  Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο άιισλ θεθαιαηνπρηθψλ βειηηψζεσλ ή αγνξψλ δελ 
θεθαιαηνπνηνχληαη. 

 
 Tν θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηαθέξεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Όηαλ έλα ζηνηρείν ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε εθηηκεκέλε αμία πσιείηαη, πνζά ζην απνζεκαηηθφ 
επαλεθηίκεζεο πνπ αθνξνχλ ην ζηνηρείν εθείλν, κεηαθέξνληαη ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε/(δεκηέο).  

 
 Σα θηίξηα θαη νη δηψξνθνη νηθίζθνη (“bungalows”) ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο απνζβέλνληαη 

ζηελ ηηκή θφζηνπο, κείνλ ηελ ππνινγηδφκελε ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία, ζε δηάζηεκα 50 εηψλ κε 
βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο νηθίζθνπο πνπ είλαη ην αληηθείκελν 
ζπκθσλίαο καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο (ζεκείσζε 23), γίλνληαη πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζην 
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ νχησο ψζηε λα αληαλαθιάηαη ε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο σο 
απνηέιεζκα ηεο καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο ηνπο. 

 
 Γελ ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζηε γε θαη ζηα έξγα ππφ θαηαζθεπή. Σα ππφινηπα αθίλεηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο απνζβέλνληαη ζηηο ηηκέο θηήζεο, κείνλ ε ππνινγηδφκελε 
ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία, κε ηζφπνζεο εηήζηεο επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο 
σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπο. Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

                                  
                               

           %   
Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 7

1
/2 – 10 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο - ινγηζκηθά  20 – 33 
Έπηπια θαη εμνπιηζκφο 7

1
/2 – 10 

Ορήκαηα 20 
Δίδε εζηίαζεο θαη ηκαηηζκνχ κέζνδνο ηεο αλαπιήξσζεο 

 

 
 Γελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο πάλσ ζηα είδε εζηίαζεο θαη ηκαηηζκνχ. Ζ αξρηθή δαπάλε γηα είδε 

εζηίαζεο θαη ηκαηηζκνχ έρεη θεθαιαηνπνηεζεί θαη αληηπξνζσπεχεη ηηο “βαζηθέο πνζφηεηεο“ ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρεηαθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. Οη “βαζηθέο πνζφηεηεο“ αλαζεσξνχληαη πεξηνδηθά θαη αλαπξνζαξκφδνληαη 
αλάινγα έηζη ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. Ζ δαπάλε αληηθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ή νπνηαδήπνηε δαπάλε πέξαλ 
απφ ηηο “βαζηθέο πνζφηεηεο“ επηβαξχλεη ηηο πξνζφδνπο. 
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2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (πλέρ.) 

 

Απνκείσζε ζηελ αμία ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

 
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη 
θάζε ρξφλν γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ην πγθξφηεκα 
εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα λα 
πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκηά 
απνκείσζεο. Αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ εθηηκάηαη γηα λα θαζνξηζζεί ν βαζκφο ηεο δεκηάο απνκείσζεο (αλ ππάξρεη). Όηαλ δελ 
είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε αλαθηήζηκε αμία ελφο επί κέξνπο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην 
πγθξφηεκα εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία 
αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
 
Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 
ξνψλ) εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. Ζ δεκηά 
απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
απεηθνλίδεηαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία κε βάζε άιιν πξφηππν, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή 
ε δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζε κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ην 
άιιν πξφηππν. 
 
Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, ε δεκηά απνκείσζεο αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ (ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε 
εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ψζηε ε απμεκέλε ινγηζηηθή αμία λα κελ ππεξβαίλεη ηε 
ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί θακία δεκηά απνκείσζεο ηεο 
αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) ζηα πξνεγνχκελα έηε. 
Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε 
αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκεηψζεο αληηκεησπίδεηαη σο αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ην 
άιιν πξφηππν. 

 

 Ξέλα λνκίζκαηα 
 
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο  

ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην πγθξφηεκα (ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). 
  
 Καηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη ζπλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα δηαθνξεηηθά απφ ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα (μέλα λνκίζκαηα) θαηαρσξνχληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο 
εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηα εθθξαδφκελα ζε μέλν λφκηζκα 
λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ. Σα κε-λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη 
εθθξάδνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα επαλακεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζρχνπζα ηεο εκεξνκελίαο εθείλεο 
πνπ θαζνξίζζεθε ε εχινγε αμία ηνπο. Σα κε-λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία επηκεηξψληαη ζην 
ηζηνξηθφ θφζηνο ζε μέλν λφκηζκα εκθαλίδνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο. 

 
 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην δηαθαλνληζκφ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά 

ηελ επαλακεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
πεξηφδνπ. πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επαλακεηαηξνπή ησλ κε 
λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα 
ηεο πεξηφδνπ, εθηφο απφ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επαλακεηαηξνπή ησλ κε 
λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ηα θέξδε ή νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή 
ζέζε. Γηα απηά ηα κε-λνκηζκαηηθά ζηνηρεία νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απηνχ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο 
αλαγλσξίδεηαη επίζεο απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
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2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (πλέρ.) 
   

 Έμνδα αύμεζεο θεθαιαίνπ 
 
 Έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αχμεζε θεθαιαίνπ αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. 
 

 Δηζθνξέο εξγνδόηε ζε Σακεία Πξνλνίαο 
 
 Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία ζπλεηζθέξεη ζην Σακείν Πξνλνίαο Τπαιιήισλ Ξελνδνρεηαθήο Βηνκεραλίαο 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο πνπ είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ Σακείνπ κε βάζε ζρέδην θαζνξηζκέλσλ 
εηζθνξψλ ζην νπνίν ζπλεηζθέξνπλ νη ππάιιεινη θαη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία. 

 
 Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία ζπλεηζθέξεη επίζεο ζε ηακείν πξνλνίαο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Γαιαηαξηψηε γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο κε βάζε ζρέδην 
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζην νπνίν ζπλεηζθέξνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ε εμαξηεκέλε 
εηαηξεία. 

  

 Απνζέκαηα 
 
 Σα απνζέκαηα αλαθέξνληαη ζηε ρακειφηεξε ηεο κέζεο ζηαζκηθήο ηηκήο θηήζεο ή ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηνπ κεζνζηαζκηθνχ θφζηνπο αγνξάο. 
 

 Αθίλεηα ππό αλάπηπμε 
  
 Σα αθίλεηα ππφ αλάπηπμε απνηεινχληαη απφ ηε γε ππφ αλάπηπμε θαη αλαθέξνληαη ζηε 

ρακειφηεξε ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 
 

 Καζαξά ρξεκαηνδνηηθά έμνδα 
 
 Σα θαζαξά ρξεκαηνδνηηθά έμνδα πεξηιακβάλνπλ ηφθνπο πιεξσηένπο πάλσ ζε δάλεηα ή άιιεο 

ρξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηξίηνπο κεηά ηελ αθαίξεζε ηφθσλ 
εηζπξαθηέσλ απφ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο ή απφ νθεηιφκελα  πνζά απφ ηξίηνπο.  Οη ηφθνη 
ινγίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ φηαλ θαηαζηνχλ δεδνπιεπκέλνη, εθηφο φπνπ 
θεθαιαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή αξρή φπσο απηή επεμεγείηαη πην πάλσ ζηα 
“Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο”. 

 
 Δθκηζζώζεηο 

 
 Οη εθκηζζψζεηο αθηλήησλ γηα ηηο νπνίεο ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο 

θαη νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία, ινγίδνληαη σο εθκηζζψζεηο εθκεηάιιεπζεο. Οη 
πιεξσκέο γηα εθκηζζψζεηο εθκεηάιιεπζεο ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο. 
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 Φνξνινγία 
 
 Ζ ζπλνιηθή θνξνινγία απνηειείηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 
 
 Τξέρνπζα θνξνινγία 
 
 Τπνινγίδεηαη εηαηξηθφο θφξνο πάλσ ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ έηνπο κε βάζε ηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 
 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
 
 Γίλεηαη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία πάλσ ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, κε βάζε ηνπο 
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ φηαλ ην ελεξγεηηθφ ξεπζηνπνηεζεί ή ε 
ππνρξέσζε εμνθιεζεί. Ζ επίδξαζε ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ ηελ αιιαγή ησλ 
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ εθηφο αλ αλαθέξεηαη 
ζε ζηνηρεία γηα ηα νπνία ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνεγνπκέλσο ρξεψζεθε ή πηζηψζεθε ζηα 
απνζεκαηηθά. 

 
 Υξεσζηηθά ππφινηπα αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα έλαληη ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

 
 Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. 
 

 Γηθαηώκαηα εθκεηάιιεπζεο 
 
 Σα εηήζηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ππνινγίδνληαη αλαιφγσο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη 

δηαγξάθνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ νχησο ψζηε λα ζπζρεηίδνληαη κε ην εηζφδεκα 
πνπ αθνξνχλ.  

 

 Δμαξηεκέλε εηαηξεία 

 
 Ζ επέλδπζε ζηελ εμαξηεκέλε εηαηξεία παξνπζηάδεηαη ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκή θφζηνπο αθαηξεκέλσλ νπνηνδήπνηε δεκηψλ απνκείσζεο. 
 

 Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 

 
 Ζ επέλδπζε ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία παξνπζηάδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ πγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο (equity method) θαη ζηηο 
μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκή θφζηνπο αθαηξεκέλσλ νπνησλδήπνηε 
δεκηψλ απνκείσζεο. 

 

 Αλάιπζε θαηά ηνκέα 

 
 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν. Ζ κφλε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ήηαλ ε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 
μελνδφρσλ θαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Πξνβιέςεηο 

 
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην πγθξφηεκα έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε 
ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, είλαη πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί 
εθξνή πφξσλ γηα δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο θαη κπνξεί λα γίλεη έλαο αμηφπηζηνο ππνινγηζκφο 
γηα ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο.  
 
Σν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πξφβιεςε είλαη ε πηζαλφηεξε εθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 
αληαιιάγκαηνο γηα δηαθαλνληζκφ ηεο παξνχζαο ππνρξέσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ ππνρξέσζε. Όπνπ ε πξφβιεςε ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηακεηαθέο ξνέο 
εθηηκψκελεο γηα δηαθαλνληζκφ ηεο παξνχζαο ππνρξέσζεο, ην αλαγξαθφκελν πνζφ είλαη ε 
παξνχζα αμία απηψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 
 
Όηαλ κεξηθά ή φια απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απαηηνχληαη γηα δηαθαλνληζκφ ηεο πξφβιεςεο 
αλακέλεηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ απφ ηξίηα κέξε, νη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί αλαγλσξίδνληαη σο 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλ είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ην πγθξφηεκα ζα ιάβεη ηελ απνδεκίσζε θαη ε 
αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα. 
 

Δπελδύζεηο 
 
Οη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη θαη δηαγξάθνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε 
ζπλαιιαγή, φηαλ ε αγνξά ή πψιεζε ηεο επέλδπζεο ππφθεηηαη ζε ζπκβφιαην κε φξνπο πνπ 
απαηηνχλ ηελ παξάδνζε ηεο επέλδπζεο ζε ρξνληθά πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ζρεηηθή 
αγνξά θαη επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ έμνδα ζπλαιιαγψλ πνπ 
απνδίδνληαη άκεζα ζηελ απφθηεζε ή ηελ έθδνζε, εθηφο ζηελ πεξίπησζε ελφο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο πνπ επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία 
κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ζηνηρεία 
πνπ απνηηκνχληαη κε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε 
ιήμε ηνπο, ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, θαη δάλεηα θαη εηζπξαθηέα. Ζ θαηάζηαζε θαηά ηελ 
αξρηθή αλαγλψξηζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ ηεο απφθηεζεο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 
θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ πγθξνηήκαηνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πγθξφηεκα 
θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 
 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη 
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Καηάιιειεο 
πξνβιέςεηο γηα εθηηκψκελα κε αλαθηήζηκα πνζά αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 
φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη απνκεησζεί. Ζ 
αλαγλσξηδφκελε πξφβιεςε επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ίζρπε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
 
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο δειψλνληαη κείνλ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο. Σα 
αλαγλσξηζκέλα επηζθαιή δάλεηα θαη εηζπξαθηέα δηαγξάθνληαη θαη γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε 
πξφβιεςε γηα πνζά φπνπ ε είζπξαμε ζεσξείηαη ακθηζβεηήζηκε. 
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2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (πλέρ.) 

 

 Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ 
 
 Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ ππφινηπα ζην ηακείν θαη ζηηο ηξάπεδεο. 

 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

 
Σα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη ζην αξρηθφ πνζφ ρνξήγεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφζησλ 
ρξεκαηνδφηεζεο. Σα δάλεηα παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζηελ απνζβεζζείζα ηηκή θφζηνπο. 
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ) θαη ηεο αμίαο 
απνπιεξσκήο, αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ 
κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 

Απνκείσζε Αμίαο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

 
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ην πγθξφηεκα εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκηά απνκείσζεο. Σα ζηνηρεία απηά ζεσξνχληαη φηη έρνπλ 
ππνζηεί δεκηά απνκείσζεο φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία φηη, σο απνηέιεζκα ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ πνπ έγηλαλ κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ, έρεη επεξεαζηεί 
ε εθηηκεκέλε ηακεηαθή ξνή ηεο επέλδπζεο. 
 
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνπ εθηηκνχληαη φηη δελ έρνπλ ππνζηεί δεκηά απνκείσζεο ρσξηζηά, 
εμεηάδνληαη γηα δεκηά απνκείσζεο ζπιινγηθά. Αληηθεηκεληθά ζηνηρεία δεκηάο απνκείσζεο γηα έλα 
ραξηνθπιάθην εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία 
ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, ηελ αχμεζε ζηηο θαζπζηεξεκέλεο 
εηζπξάμεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πέξαλ ηεο κέζεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ, θαζψο επίζεο θαη 
αληηθεηκεληθέο αιιαγέο ζε παγθφζκηεο ή ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε επηζθαιή 
εηζπξαθηέα. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ κεηψλεηαη κέζα απφ έλα ινγαξηαζκφ γηα 
πξνβιέςεηο. Όηαλ έλα ζηνηρείν ζεσξείηαη σο κε εηζπξαθηέν, δηαγξάθεηαη έλαληη ηεο πξφβιεςεο. 
Μεηαγελέζηεξε αλάθηεζε πνζψλ πνπ είραλ δηαγξαθεί ζην παξειζφλ πηζηψλεηαη έλαληη ηνπ 
ινγαξηαζκνχ γηα πξνβιέςεηο. Αιιαγέο ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ 
κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
 
Γηα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, νη δεκηέο απνκείσζεο πνπ είραλ 
πξνεγνπκέλσο κεηαθεξζεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ δελ αληηζηξέθνληαη κέζα απφ ηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ζηελ εχινγε αμία κεηαγελέζηεξε απφ κηα 
απνκείσζε αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
 

Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 
 
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή φπνπ είλαη εθαξκφζηκν έλα κέξνο ελφο 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή έλα κέξνο κηαο νκάδαο παξφκνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) 
δηαγξάθεηαη φηαλ:  
 εθπλένπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή 

 δηαηεξνχληαη ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ζηνηρείνπ, αιιά αλαιακβάλεηαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
ζε ηξίην κέξνο, ή 

 έρνπλ κεηαβηβαζηεί ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ ή έρεη αλαιάβεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ζε ηξίην 
κέξνο, θαη: είηε (α) έρνπλ κεηαβηβαζηεί νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο 
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είηε (β) δελ έρνπλ νχηε κεηαβηβαζηεί νχηε δηαηεξεζεί νπζηαζηηθά 
φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο  θπξηφηεηαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά δελ έρεη 
δηαηεξεζεί ν έιεγρφο ηνπ. 
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2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (πλέρ.) 
 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο θαη πκκεηνρηθνί Σίηινη εθδνκέλνη από ηελ Δηαηξεία 
 
 Καζνξηζκέλα σο ρξέε ή ίδηα θεθάιαηα 
 
 Σα ρξέε θαη νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη θαζνξίδνληαη σο ππνρξεψζεηο ή σο ίδηα θεθάιαηα αλάινγα κε 

ηελ νπζία ηνπ ζπκβνιαίνπ. 
 
 Σπκκεηνρηθνί Τίηινη 
 
 Ο ζπκκεηνρηθφο ηίηινο είλαη νπνηνδήπνηε ζπκβφιαην πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ππνιεηκκαηηθφ 

δηθαίσκα ζε κηα νληφηεηα αθνχ αθαηξεζνχλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο. πκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ ην πγθξφηεκα θαηαγξάθνληαη κε βάζε ηα αξρηθά έζνδα, αθνχ αθαηξεζνχλ ηα 
άκεζα έμνδα έθδνζεο. 

 
 Υπνρξεώζεηο κε βάζε ζπκβόιαην ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εγγπήζεσλ 
 
 Οη ππνρξεψζεηο κε βάζε ζπκβφιαην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ ππνινγίδνληαη αξρηθά ζε 

δίθαηε αμία, θαη ινγίδνληαη αθφινπζα ζην κεγαιχηεξν απφ: 
 

 ηελ αμία ηεο ππνρξέσζεο κε βάζε ην ζπκβφιαην, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 37 
Πξνβιέςεηο, Ελδερόκελεο Υπνρξεώζεηο θαη Ελδερόκελεο Απαηηήζεηο, θαη 
 

 ηελ αμία πνπ αλαγλσξίδεηαη αξρηθά αθνχ αθαηξεζεί, φπνπ απαηηείηαη, ε ζπλνιηθή απφζβεζε 
πνπ αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ σο πην πάλσ. 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο  

 
 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαζνξίδνληαη σο “άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο”. 
 
 Οη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δαλεηζκνχ, ινγίδνληαη 

αξρηθά ζε δίθαηε αμία κείσλ έμνδα. Αθνινχζσο ινγίδνληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κε ην θφζηνο ηφθσλ λα αλαγλσξίδεηαη 
κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε. 

 
 Ζ κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ είλαη κηα κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ απνζβεζκέλνπ 

θφζηνπο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο ηφθσλ ζε φιε 
ηεο δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ. Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί 
αθξηβψο ηελ εθηίκεζε γηα κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαηά ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ή, φπνπ επηβάιιεηαη, ζπληνκφηεξε δηάξθεηα. 
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3. ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΔΗ 

 
 Γηα ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, ε Γηεχζπλζε πξνβαίλεη ζε ππνινγηζκνχο θαη εθηηκήζεηο πνπ 
επεξεάδνπλ ηα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο επίζεο θαη ηηο 
ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ Γηεχζπλζε ζεσξεί έλα ινγηζηηθφ ππνινγηζκφ ή εθηίκεζε ζεκαληηθφ 
εάλ: 

 

 απαηηεί λα γίλνπλ ππνζέζεηο νη νπνίεο θαηά ην ρξφλν ηνπ ππνινγηζκνχ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 
κε βεβαηφηεηα; θαη 

 

 αιιαγέο ζηνπο αξρηθνχο ππνινγηζκνχο ή δηαθνξεηηθνί ππνινγηζκνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
γίλνπλ, δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 
 Ζ Γηεχζπλζε ζεσξεί φηη εθηφο απφ ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ησλ μελνδνρεηαθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ, δελ ππάξρνπλ άιινη ζεκαληηθνί 
ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο πνπ δπλαηφλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 
 Υπνιεηκκαηηθή αμία μελνδνρεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
 
 Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία (residual value) ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή φπσο 

ππνινγίδεηαη ζήκεξα, πνπ ζα απέθεξε ε εθπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 
ππνινγηδφκελσλ εμφδσλ εθπνίεζεο, ππνζέηνληαο φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ζηε 
θαηάζηαζε πνπ ζα βξηζθφηαλ εάλ είρε ήδε εμαληιήζεη ηελ σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ. Γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ κηαο ηέηνηαο αμίαο ρξεηάδεηαη ε εμάζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ 
μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο σο επίζεο  θαη ην βαζκφ ζπληήξεζεο.  

 
  

4. ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΔΟ ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
 

 Σν πγθξόηεκα 

 
 Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη:  2010 2009 

  € € 
 Σπλεηζθνξέο ζε ηακεία πξνλνίαο ησλ:    
     Τπαιιήισλ Ξελνδνρεηαθήο Βηνκεραλίαο  416.609 439.039 
   Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ  33.949 35.635 
 Εηζθνξέο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ:     
   Τπαιιήισλ  446.970 434.624 
   Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ  6.880 6.414     
    
 Μέζνο αξηζκφο ππαιιήισλ  386 391     
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5. ΑΛΛΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

Σν πγθξόηεκα 2010 2009 
 € € 

   

Θέξκαλζε, ειεθηξηζκφο θαη ελέξγεηα 1.743.604 1.387.317 
Έμνδα πξνψζεζεο θαη πσιήζεσλ 1.233.920 1.404.327 

 Γηνηθεηηθά θαη άιια ζρεηηθά έμνδα 968.542 927.146 
 Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα 3.101.552 3.942.803    

   

 7.047.618 7.661.593    

 

6. ΕΖΜΗΑ ΠΡΗΝ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
 
 Παξνπζηάδεηαη κεηά ηε ρξέσζε γηα: 

 Σν πγθξόηεκα   Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009  2010 2009 
 € €  € €       
 Ακνηβή ειεγθηψλ 30.000 29.000  6.500 6.500       

Ακνηβή Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ:      
  σο ζχκβνπινη      
    ακνηβή Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ 284.500 296.295  - - 

  εηζθνξέο εξγνδφηε 50.780 51.943  - -       

 335.280 348.238  - -       

  σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 5.200 5.200  5.200 5.200       

 
Οη ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ €284.500 (2009: €296.295) αθνξνχλ ηνπο θ.θ. Κψζηα 
η. Γαιαηαξηψηε €196.500 (2009: €208.295) θαη θ. Αιέμην Γ. η. Γαιαηαξηψηε €88.000 (2009: 
€88.000). 
 
Οη ζπλεηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε €50.780 (2009: €51.943) πεξηιακβάλνπλ εηζθνξέο ζην ηακείν 
πξνλνίαο ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ γηα ηνλ θ. Κψζηα η. Γαιαηαξηψηε €24.027 (2009: 
€25.637) θαη ηνπ θ. Αιέμηνπ Γ. η. Γαιαηαξηψηε €9.922 (2009: €9.998) θαη εηζθνξέο γηα αζθάιεηα 
δσήο ηνπ θ. Κψζηα η. Γαιαηαξηψηε €2.541 (2009: €2.334). 
 
Όινη νη χκβνπινη ακείβνληαη εηεζίσο κε €400 ν θαζέλαο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ σο 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
 

7. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ 

 

 Σν πγθξόηεκα   Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009  2010 2009 
 € €  € € 

      

 Σφθνη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 2.213.398 1.942.832  - - 
Σφθνη παξαηξαβεγκάησλ 530.881 652.389  1.759 1.737 
Άιια έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 595 372  202 372       

      

 2.744.874 2.595.593  1.961 2.109       
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7. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ (πλέρ.) 
 

Ζ θαζαξή ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά χςνπο € 3.431.792 (2009: € 17.536) αθνξά ζηελ κεηαηξνπή, 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ δαλείσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο απφ ειβεηηθά 
θξάγθα ζε Δπξψ. ρεδφλ νιφθιεξν ην πην πάλσ πνζφ αθνξά κε πξαγκαηνπνηεζείζα 
ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά. 

 

8. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
 

Φνξνινγηθή επηβάξπλζε 

 

  Σν πγθξόηεκα   Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009  2010 2009 
 € €  € €       
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ζεκ. 17)  -  (262.461)   -  -       
      
Φνξνινγηθή πίζησζε  -  (262.461)   -  -       

 
 Ζ ζπλνιηθή (πίζησζε)/ρξέσζε θνξνινγίαο γηα ην έηνο κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κε ηε ινγηζηηθή 

(δεκηά)/θέξδνο σο αθνινχζσο: 

 

  Σν πγθξόηεκα   Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009  2010 2009 
 € €  € €       
(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε 
 θνξνινγία 

 
(6.511.695) 

 
(5.176.236) 

  
(47.193) 

 
452.093       

      
Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ην 
  εθαξκφζηκν πνζνζηφ εηαηξηθήο 
  θνξνινγίαο χςνπο 10% 

 
 

(651.170) 

 
 

(517.624) 

  
 

(4.719) 

 
 

45.209 
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ 
  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα 
 θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 

 
 

533.508 

 
 

197.535 

  
 

1.240 

 
 

1.178 
Φνξνινγηθή επίδξαζε 
   εθπηψζεσλ θαη 
 εηζνδήκαηνο πνπ δελ 
  ππφθεηληαη ζε θνξνινγία 

 
 
 

(362.970) 

 
 
 

(372.556) 

  
 
 

- 

 
 
 

(49.826) 
Φνξνινγηθή επίδξαζε  
 αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο  
   πνπ δελ αλαγλσξίζηεθε 

 
 

267.508 

 
 

166.718 

  
 

3.479 

 
 

3.439 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηηο 
      θεθαιαηνπρηθέο εθπηψζεηο 

 
213.124 

 
263.466 

  
- 

 
-       

      
(Πίζησζε)/ρξέσζε θνξνινγίαο - (262.461)  - -       

 
 Δπηπξφζζεηα απφ ηελ πίζησζε θνξνινγίαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία χςνπο € 30.931 πίζησζε (2009: € 37.816 πίζησζε) έρεη αλαγλσξηζζεί ζηε θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ (ζεκ.17). 
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ (πλέρ.) 
 

 Φνξνινγηθό θαζεζηώο 
 
 Σν πγθξφηεκα, πνπ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο πεξηιακβάλεη ηελ ηζχλνπζα εηαηξεία θαη φιεο ηηο 

εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο άκεζα ή έκκεζα ε ηζχλνπζα εηαηξεία ειέγρεη ην 75% ηνπ 
νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο, ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη δεκηέο θαη λα ηηο ζπκςεθίδεη κε θέξδε 
κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε εθρσξνχζα εηαηξεία θαη ε 
αηηνχζα εηαηξεία είλαη κέιε ηνπ ίδηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νιφθιεξν έηνο (Group Relief). Ζ 
Δηαηξεία θαη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία έρνπλ δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Group Relief 
φπσο εμεγήζεθαλ πην πάλσ. 

 
 Eπηπξφζζεηα, κε βάζε ηνλ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν ηνπ 

2002 κηα εηαηξεία ε νπνία είλαη θάηνηθνο ζηελ Γεκνθξαηία, ινγίδεηαη φηη έρεη δηαλέκεη 70% ησλ 
θεξδψλ ηεο, κεηά ηε κείσζε ηνπο απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν, ππφ κνξθή κεξηζκάησλ, θαηά ην ηέινο 
ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε 
αλαθέξνληαη θαη απνδίδεη έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά 15%. Λνγηδφκελν κέξηζκα πνπ αλαινγεί ζε 
κεηφρνπο πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ζηε Γεκνθξαηία δελ ππφθεηηαη ζε έθηαθηε ακπληηθή 
εηζθνξά. 
 
Γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ινγηδνκέλσλ δηαλεκεηέσλ κεξηζκάησλ, ν φξνο “θέξδε” 
ζεκαίλεη ηα ινγηζηηθά θέξδε φπσο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο 
αξρέο αιιά κεηά ηε κεηαθνξά ζηα απνζεκαηηθά πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζε νπνηνδήπνηε λφκν. 
 
Σν πνζφ ησλ ινγηδφκελσλ κεξηζκάησλ κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα 
δηαλέκεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε 
αλαθέξνληαη. ε πεξίπησζε πνπ πιεξψλεηαη πξαγκαηηθφ κέξηζκα κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δχν 
εηψλ, νπνηνδήπνηε πνζφ ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ κέξηζκα επί 
ηνπ νπνίνπ παξαθξαηήηαη έθηαθηε εηζθνξά.  

 

 Φνξνινγηθέο δεκηέο  
 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 νη θνξνινγηθέο δεκηέο ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε € 1.134.489 

(2009: € 1.099.697). Oη δεκηέο απηέο κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκφ κε κειινληηθά θέξδε ρσξίο 
πεξηνξηζκφ. 

 
 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 νη θνξνινγηθέο δεκηέο ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε 

€ 48.051.524 (2009: € 43.279.996). Οη δεκηέο απηέο κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκφ κε κειινληηθά 
θέξδε ρσξίο πεξηνξηζκφ. 

  
 

9. ΒΑΗΚΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΕΖΜΗΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 
 

 Σν πγθξόηεκα  

 

 2010 2009 

 € € 
   

Καζαξή δεκηά γηα ην έηνο (6.511.695) (4.913.775)    

   

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ 141.692.040 141.692.040    

  

 ζελη ζελη    
 Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή  (4,60) (3,47)    
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10. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 

  Σν πγθξόηεκα 
   Μεραλήκαηα Έπηπια  Δίδε  

   θαη θαη  εζηίαζεο θαη  

 Γε Κηίξηα εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκόο Ορήκαηα ηκαηηζκνύ ύλνιν 

 € € € € € € € 

 Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010        

 Κόζηνο ή εθηίκεζε     C£    

 1 Ηαλνπαξίνπ 2010  67.489.757  77.867.832  6.625.743  7.971.283  235.132  1.702.057  161.891.804 
 Πξνζζήθεο  -  -  232.712  66.176  -  -  298.888 
 Πσιήζεηο  -  -  (130.709)  (16.677)  -  -  (147.386) 
        

 31 Γεθεκβξίνπ 2010  67.489.757  77.867.832  6.727.746  8.020.782  235.132  1.702.057  162.043.306 
        

 Απνζβέζεηο        

 1 Ηαλνπαξίνπ 2010  -  6.207.947  4.245.051  5.394.654  224.296  -  16.071.948 
 Δπηβάξπλζε έηνπο  -  623.855  434.780  405.489  4.120  -  1.468.244 
 Δπί πσιήζεσλ  -  -  (94.449)  (10.737)  - ` -  (105.186) 
        

 31 Γεθεκβξίνπ 2010  -  6.831.802  4.585.382  5.789.406  228.416  -  17.435.006 
        

 Καζαξή ινγηζηηθή αμία        

 31 Γεθεκβξίνπ 2010  67.489.757  71.036.030  2.142.364  2.231.376  6.716  1.702.057  144.608.300 
        

 
 

   Μεραλήκαηα Έπηπια  Δίδε  

   θαη θαη  εζηίαζεο θαη  

 Γε Κηίξηα εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκόο Ορήκαηα ηκαηηζκνύ ύλνιν 

 € € € € € € € 

 Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009        

 Κόζηνο ή εθηίκεζε  C£ C£  C£ C£ C£ C£ 

 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  67.489.757  77.762.665  6.465.325  7.771.426  231.004  1.702.057  161.422.234 
 Πξνζζήθεο  -  105.167  289.901  357.299  12.500  -  764.867 
 Πσιήζεηο  -  -  (129.483)  (157.442)  (8.372)  -  (295.297) 
        

 31 Γεθεκβξίνπ 2009  67.489.757  77.867.832  6.625.743  7.971.283  235.132  1.702.057  161.891.804 
        

 Απνζβέζεηο        

 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  -  5.584.092  3.889.225  5.126.144  224.502  -  14.823.963 
 Δπηβάξπλζε έηνπο  -  623.855  467.053  416.434  4.120  -  1.511.462 
 Δπί πσιήζεσλ  -  -  (111.227)  (147.924)  (4.326)  -  (263.477) 
        

 31 Γεθεκβξίνπ 2009  -  6.207.947  4.245.051  5.394.654  224.296  -  16.071.948 
        

 Καζαξή ινγηζηηθή αμία        

 31 Γεθεκβξίνπ 2009  67.489.757  71.659.885  2.380.692  2.576.629  10.836  1.702.057  145.819.856 
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10. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (πλέρ.) 
 
 Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ δηψξνθσλ νηθίζθσλ (“bungalows”) πνπ είλαη ην αληηθείκελν ζπκθσληψλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 23 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλεξρφηαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
ζε  € 1.519.972 (2009: € 1.519.972). 

 
 Πάλσ ζηε γε θαη ην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξψηε, 

δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε ππνζήθε κέρξη πνζνχ χςνπο € 34,8 εθαηνκκπξίσλ ελψ ζηα ππφινηπα 
αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ έρνπλ εγγξαθεί ζηαζεξέο θαη θπκαηλφκελεο επηβαξχλζεηο 
κέρξη πνζνχ € 6,8 εθαηνκκπξίσλ γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ θαη άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 16 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία κεηάθεξε 
κέξνο ηεο γεο ηεο, απφ ηα «αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο» ζηα «αθίλεηα ππφ 
αλάπηπμε». Ζ έθηαζεο ηεο γεο πνπ κεηαθέξζεθε είλαη 8.000 η.κ. θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αλέγεξζε θαη κεηέπεηηα πψιεζε επαχιεσλ πνιπηειείαο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο γεο πνπ 
κεηαθέξζεθε ήηαλ € 3.134.267. Σν ππφινηπν κέξνο ηεο γεο ηεο Δηαηξείαο εθηηκήζεθε απφ 
αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο κε βάζε ηελ αγνξαία αμία ηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ 
πθηζηάκελε ρξήζε ηεο. Σν ζπλνιηθφ πιεφλαζκα ησλ € 59,5 εθαηνκκπξίσλ πνπ πξνέθπςε απφ 
επαλεθηηκήζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ, κεηαθέξζεθε ζηα απνζεκαηηθά θεθαιαίνπ. 

 
 Με βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο ε θαζαξή αμία ηεο γεο θαη ησλ μελνδνρεηαθψλ θηηξίσλ ζα ήηαλ 

€ 4.281.818 (2009: € 4.281.818) θαη € 66.808.563 (2009: € 67.395.335) αληίζηνηρα.  
  
 

11. ΑΚΗΝΖΣΑ ΤΠΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

Σν πγθξόηεκα 

 

 2010 2009 

 € € 
   

Αθίλεηα ππφ αλάπηπμε 3.658.669 3.658.669    

 
Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ππφ αλάπηπμε ινγίδεηαη ζε θφζηνο. 
 
Ζ γε ε νπνία ζα αλαπηπρζεί κεηαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 απφ ηα αθίλεηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ψζηε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλέγεξζε θαη κεηέπεηηα πψιεζε επαχιεσλ πνιπηειείαο. Σν ζπλνιηθφ 
εκβαδφλ ηεο πεξηνπζίαο πνπ κεηαθέξζεθε είλαη 8.000 η.κ. 

  
 

12. ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 
 Ζ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία είλαη ε C.C.C. Secretarial Limited.  Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε 

παξνρή δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Σν πνζνζηφ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο είλαη 20%.  Ζ επέλδπζε ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 
παξνπζηάδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 
κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο (equity method) θαη ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο Δηαηξείαο, παξνπζηάδεηαη ζε ηηκή θφζηνπο κείνλ πξφβιεςε γηα απνκείσζε αμίαο. 

 
 Σν ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

αλέξρεηαη ζηηο € 221.495 (2009: € 193.631) θαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζηηο € 199.521 
(2009: € 174.991). 
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Έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010  
 
 

13.  ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 

Σν πγθξόηεκα 2010 2009 

 € € 
   

 Αληαιιαθηηθά κεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 281.587 323.840 
 Απνζέκαηα θαηαζηήκαηνο 202.339 248.829 
 Σξφθηκα θαη πνηά 230.247 220.568 
 Απνζέκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ “Spa” 142.658 169.138 
 Άιια 306.985 365.314    

 1.163.816 1.327.689    

 
 Σα πην πάλσ απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηηκήο θηήζεο θαη ηεο 

εθηηκψκελεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. 
 
 

14. ΥΡΔΩΣΔ ΚΑΗ ΠΡΟΠΛΖΡΩΜΔ 
 

 Σν πγθξόηεκα  2010 2009 
  € € 
    

 Δκπνξηθνί ρξεψζηεο  1.220.850 1.233.230 
 Άιινη ρξεψζηεο θαη πξνπιεξσκέο  203.572 373.667     
    
  1.424.422 1.606.897     

 
 Οη πην πάλσ εκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο είλαη εηζπξαθηένη κέζα ζε έλα έηνο.  

 

 

15. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

 2010 2009 

 € € 

Δγθεθξηκέλν   

150.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο ησλ € 0,43  ε θάζε κηα  64.500.000  64.500.000     

   

Δθδνζέλ θαη πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο   

 141.692.040 ζπλήζεηο κεηνρέο ησλ € 0,43  ε θάζε κηα  60.927.577  60.927.577     
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16. ΓΑΝΔΗΜΟ 
   
 2010 2009 

 Η.  Δμαζθαιηζκέλα ηξαπεδηθά δάλεηα € € 
   

Με βξαρππξόζεζκα   
   

Γάλεηα ζε Δπξψ   26.410.822 20.116.821 
   
Γάλεηα ζε Διβεηηθά Φξάγθα   20.962.851 21.454.085    

  47.373.673 41.570.906    

 

Βξαρππξόζεζκα      
Γάλεηα ζε Δπξψ   3.337.280  2.601.972    
Γάλεηα ζε Διβεηηθά Φξάγθα   1.149.557  1.302.884    

   4.486.837  3.904.856    
   

 ύλνιν εμαζθαιηζκέλσλ δαλείσλ  51.860.510  45.475.762    

 
 
Σν κέζν ζηαζκηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ αθνξά ηα πην πάλσ δάλεηα είλαη 5% (2009: 5%) 
αλαθνξηθά κε ηα δάλεηα ζε Δπξψ θαη 3,5% (2009: 3,8%) αλαθνξηθά κε ηα δάλεηα ζε Διβεηηθά 
Φξάγθα. 
 

 Σα πην πάλσ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε: 

 
α) Πξψηε, δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε ππνζήθε πάλσ ζηε γε θαη ην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο 
 εμαξηεκέλεο εηαηξείαο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 34,8 εθαηνκκπξίσλ, 
β) ηαζεξή θαη θπκαηλφκελε επηβάξπλζε πάλσ ζην ελεξγεηηθφ ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο κέρξη ην
 πνζφ ησλ € 6,8 εθαηνκκπξίσλ 
γ) Δηαηξηθή εγγχεζε ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 3,6 εθαηνκκπξίσλ   
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16. ΓΑΝΔΗΜΟ (πλέρ.)  
 2010 2009 
 € € 

II. Με εμαζθαιηζκέλν δάλεην από ηελ ηζύλνπζα εηαηξεία      
     The Cyprus Cement Public Company Limited κε εηήζην επηηφθην 

6,45% 
 
 469.524 

 
 428.027    

III. Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα      
Δμαζθαιηζκέλν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα   6.770.243  8.177.433    
Με εμαζθαιηζκέλν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα   84.886  501.531    

   
   6.855.129  8.678.964    

 
 Σν κέζν ζηαζκηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ πην πάλσ ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ είλαη 7,5% 

(2009: 8,4%). 

 
 Οη εγγπήζεηο γηα ην εμαζθαιηζκέλν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο είλαη νη ίδηεο κε 

ηηο εγγπήζεηο γηα ηα εμαζθαιηζκέλα καθξνπξφζεζκα δάλεηα, θαη επηπιένλ είλαη εμαζθαιηζκέλν απφ 
εηαηξηθή εγγχεζε ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο γηα € 3.140.000. 
 

 Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ γηα ηε κεηαηξνπή ησλ 
δαλείσλ απφ μέλα λνκίζκαηα ζε Δπξψ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 € 1=  1,2414 Διβεηηθά Φξάγθα (31 Γεθεκβξίνπ 2009 € 1 = 1,4735 Διβεηηθά Φξάγθα) 
 

17. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
  

 Σν πγθξόηεκα 
     Δπηηαρπλόκελεο  

  Φνξνινγηθέο 

δεκηέο 

Δπαλεθηίκεζε 

γεο 

Δπαλεθηίκεζε 

θηηξίσλ 

θεθαιαηνπρηθέο 

εθπηώζεηο 

 

ύλνιν 

  € € € € € 
       

 1 Ηαλνπαξίνπ 2009   (3.648.135)  11.809.430  463.597  3.910.596  12.535.488 
 (Πίζησζε)/ρξέσζε ζηελ       
  θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ       
  εζφδσλ   (525.927)  -  -  263.466  (262.461) 
 Μεηαθνξά απφ       

  απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο   -  (37.816)  -  -  (37.816) 
       

 31 Γεθεκβξίνπ 2009   (4.174.062)  11.771.614  463.597  4.174.062  12.235.211 
 (Πίζησζε)/ρξέσζε ζηελ       
  θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ       
  εζφδσλ   (213.124)  -  -  213.124  - 
 Μεηαθνξά ζην        
  απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο   -  (30.931)  -  -  (30.931) 
       
       
 31 Γεθεκβξίνπ 2010   (4.387.186)  11.740.683  463.597  4.387.186  12.204.280 
       

   
Ο ππνινγηζκφο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο έγηλε κε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 10%, ελψ γηα 
ην κέξνο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξά ηελ επαλεθηίκεζε ηεο γεο έγηλε κε ζπληειεζηή 
20% πνπ είλαη ν ηζρχνλ ζπληειεζηήο επηβνιήο θνξνινγίαο γηα θεθαιαηνπρηθά θέξδε, ιακβάλνληαο 
ππ’ φςε θαη ηελ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή. 

 
 Ο ζπκςεθηζκφο γίλεηαη αθνχ ζρεηίδεηαη κε θφξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.   
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18. ΠΗΣΩΣΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΣΔΑ 

 
                Σν πγθξόηεκα                   Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     

 Δκπνξηθνί πηζησηέο 2.393.873 2.100.688 - - 
 Άιινη πηζησηέο θαη έμνδα     
   πιεξσηέα 1.692.409 1.633.164 17.880 10.512      
     
 4.086.282 3.733.852 17.880 10.512      

 
 Οη πην πάλσ εκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο θαη έμνδα πιεξσηέα είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο. 
 
 

19. ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 
Ζ πιήξσο εμαξηεκέλε εηαηξεία είλαη ε L’ Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited, 
είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν θαη ε θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε αλέγεξζε θαη 
αλάπηπμε μελνδνρείσλ θαη ε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ μελνδφρσλ. 
 
Ζ θίλεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηεο επέλδπζεο παξνπζηάδεηαη πην θάησ: 

 

 2010 2009 

 € €    
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ  49.841.613  49.841.613     

 
 

20. ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ 
 

Σν πγθξόηεκα 
 

   Μεηαβνιή 

 2010 2009 ζην έηνο 

 € € € 

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν  79.842  79.429  413 

Παξαηξαβήγκαηα ηξαπεδψλ (6.855.129) (8.678.964)  1.823.835     

 (6.775.287) (8.599.535)  1.824.248     

 

Ζ Δηαηξεία 
     

Παξαηξάβεγκα ηξάπεδαο  (1.321)  (25.896)  24.575      
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21. ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

  
 Σν πγθξόηεκα                                                    Γάλεην  

 Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Μαθξνπξόζεζκα ηζύλνπζαο  

 ηξαπεδηθά δάλεηα εηαηξείαο ύλνιν 

 € € € 
    

 1 Ηαλνπαξίνπ 2010  45.475.762  428.027  45.794.886 
 Νέα δάλεηα  2.849.292  13.712  2.971.907 
 Σφθνη πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ  1.127.856  27.785  1.155.641 
 Απνπιεξσκέο  (1.036.707)  -  (1.036.707) 
 πλαιιαγκαηηθή δεκηά  3.444.307  -  3.444.307 
    

    

 31 Γεθεκβξίνπ 2010  51.860.510  469.524  52.330.034 
    

 
 
 Σν πγθξόηεκα    

    

 Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009    

 € € € 
    

 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  44.799.438  401.937  45.092.472 
 Νέα δάλεηα  962.000  -  962.000 
 Σφθνη πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ  997.015  26.090  1.023.105 
 Απνπιεξσκέο  (1.261.300)  -  (1.261.300) 
 πλαιιαγκαηηθφ θέξδνο  (21.391)  -  (21.391) 
    

    

 31 Γεθεκβξίνπ 2009  45.475.762  428.027  45.794.886 
    

 
 

22. ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΔ ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 
  Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     

 Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηνπ      
   μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
        Le Meridien γηα ηηο νπνίεο 

    

   ππνγξάθεθαλ ζπκβφιαηα αιιά        
        δελ έγηλε πξφβιεςε ζηηο 
  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-      
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23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΖ ΓΔΜΔΤΖ ΓΗΩΡΟΦΩΝ ΟΗΚΗΚΩΝ 
 

 Σν πγθξόηεκα 
 
 Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία πξνέβεη ζε ζπκθσλίεο καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο ηεο ρξήζεο 23 

δηψξνθσλ νηθίζθσλ απφ ηξίηνπο γηα πεξίνδν πεξίπνπ ηξηάληα ηξηψλ εηψλ.  Ζ ηειεπηαία 
ζπκθσλία είρε ζπλαθζεί ην 1998. Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη άιιεο 
ζπκθσλίεο παξφκνηαο θχζεσο. 

 
 Με βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο ζπκθσλίαο δέζκεπζεο ηεο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ νηθίζθσλ ην ηξίην 

πξφζσπν είλαη ππεχζπλν γηα φια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ 
επηδηφξζσζεο θαη ζπληήξεζεο σο θαη ησλ ηειψλ θαη αδεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ελ ιφγσ 
νηθίζθνπο. 

 

24. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 
 Ζ ηειηθή ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε George S. Galatariotis & Sons Limited. 

  
 Ζ ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε The Cyprus Cement Public Company Limited. 

 
 πλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κέξoο 

ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ δηαγξαθεί θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δελ 
γλσζηνπνηνχληαη ζε απηή ηε ζεκείσζε. Λεπηνκέξεηεο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
θαη άιισλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ γλσζηνπνηνχληαη πην θάησ. 

 
 Ζ  εμαξηεκέλε εηαηξεία έιαβε δάλεηα απφ ηελ ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεκείσζε 16. 
 
 Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 

Όλνκα Λεπηνκέξεηεο ζπλαιιαγώλ 2010 2009 

  € € 

        
C.C.C. Secretarial Limited Γηνηθεηηθά έμνδα 208.850  196.807 
    

 
  

 Σα πην θάησ πνζά ήηαλ νθεηιφκελα ηελ εκεξνκελία ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο: 
 

 Πνζά νθεηιόκελα από/(ζε) ζπγγεληθέο εηαηξείεο 

Όλνκα 2010 2009 

 € €    
C.C.C. Secretarial Limited 281 - 

 
 Όιεο νη πην πάλσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 
 
 Ζ ακνηβή θαη ηα άιια σθειήκαηα ησλ πκβνχισλ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 4 θαη 6 ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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25. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΟΤ ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΟΤ 
 
 Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ή ζπκβφιαηα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ ή αμησκαηνχρσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 
 

26. ΔΚΜΗΘΩΖ ΚΡΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΓΖ 
 
 Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο ελνηθηάδεη απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο παξαιηαθή έθηαζε 17.392 η.κ. παξαιίαο  κε εηήζην ελνίθην € 110.897 ην νπνίν έρεη 
ζπκπεξηιεθζεί ζηα άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα. 
 
Σα κειινληηθά ειάρηζηα πνζά πνπ είλαη πιεξσηέα γηα ηελ εθκίζζσζε πνπ είλαη δηαξθείαο 99 εηψλ 
απφ 17 Ηαλνπαξίνπ 1986 ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε βάζε ην ζεκεξηλφ ελνίθην είλαη σο αθνινχζσο: 
 

Σν πγθξόηεκα             

  2010 2009 

  € € 

Δληφο ελφο έηνπο  110.897 110.897 

Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ  443.587 443.587 

Πέξαλ ησλ πέληε εηψλ  7.651.877 7.762.774     
    

  8.206.361 8.317.258     

  
 Με βάζε ηε ζπκθσλία ην εηήζην ελνίθην γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο παξαιηαθήο γεο αλαζεσξείηαη 

θάζε πέληε ρξφληα.  Ζ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο ζπκθσλίαο έγηλε ην 2006, νπφηαλ θαη ην εηήζην 
ελνίθην, απμήζεθε ζηα € 110.897 απφ ηα € 59.143. 
 
 

27. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
 

 Παξάγνληεο νηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
 Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ 

θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, άιινπο θηλδχλνπο ηηκψλ αγνξάο, θίλδπλν 
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ζπκκφξθσζεο, λνκηθφ θίλδπλν, θίλδπλν 
απψιεηαο θήκεο, θίλδπλν απφ ηελ θπξηφηεηα κεηνρηθψλ ηίηισλ, θίλδπλν δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ θαη 
άιινπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη. Οη θίλδπλνη 
πνπ εθηίζεηαη ην πγθξφηεκα αθνξνχλ θπξίσο ηελ εμαξηεκέλε εηαηξεία, σο εθ ηνχηνπ νη 
πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ αθνξνχλ ην πγθξφηεκα ζην ζχλνιν ρσξίο 
μερσξηζηή αλάιπζε γηα ηελ Δηαηξεία. Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα ζηε δηαρείξηζε 
ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη, αλαιχεηαη πην θάησ: 

 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 
 Ο πηζησηηθφο  θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σν πγθξφηεκα 
δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο 
πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε 
θαηάιιειε ηζηνξία αμηνπηζηίαο θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηε ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 
εηζπξαθηέσλ. Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε 
πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ην πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 
έθζεζε ηνπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 
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27. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (πλέρ.) 
  

 Έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν 

 
 Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε 

έθζεζε ζην πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ: 

 

  2010 2009 

  € €     
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν  79.842 79.429 

Δκπνξηθνί ρξεψζηεο  1.220.850 1.233.230     
    

πλνιηθή έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν  1.300.692 1.312.659     

 
 Οη πην πάλσ εκπνξηθνί ρξεψζηεο χςνπο € 1.220.850 είλαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πξφβιεςεο γηα 

επηζθαιείο ρξεψζηεο χςνπο € 260.017. 
 
 Αιιαγή ζηελ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζεηο 
 

  2010 2009 

  € €     
1 Ηαλνπαξίνπ  950.580 326.773 

Αλαγλσξηζκέλε δεκηά απνκείσζεο  85.765 710.606 

Πνζά πνπ δηαγξάθεθαλ ζαλ κε αλαθηήζηκα  (582.169) - 

Εεκηά απνκείσζεο πνπ αληηζηξάθεθε  (194.159) (86.799)     
    

31 Γεθεκβξίνπ  260.017 950.580     

 
Ο ινγαξηαζκφο γηα πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε εκπνξηθέο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
θαηαγξαθή δεκηψλ απνκείσζεο εθηφο θη αλ ην πγθξφηεκα είλαη πεπεηζκέλν φηη δελ ζα κπνξέζεη 
λα αλαθηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πνζφ ζεσξείηαη κε αλαθηήζηκν θαη 
δηαγξάθεηαη θαη’ επζείαλ έλαληη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. 
 
Γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλαθηεζηκφηεηα κηαο εκπνξηθήο απαίηεζεο, ην πγθξφηεκα εμεηάδεη 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε  πηζησηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ρξεψζηε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δφζεθε 
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κεηψλεηαη ιφγσ 
ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πειαηψλ πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 
 
Βαζηζκέλν ζηα πην πάλσ θαη ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ, ην πγθξφηεκα πηζηεχεη φηη δελ 
ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πξφβιεςε γηα δεκηά απνκείσζεο γηα ρξεψζηεο νη νπνίνη έρνπλ ππεξβεί 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηελ πεξίνδν παξνρήο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο. 
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Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα 
κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Σν πγθξφηεκα 
εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε 
ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη κε 
ην λα δηαηεξεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ ζε δεζκεπκέλεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο. 
 
Σν πγθξφηεκα εμαζθαιίδεη φηη έρεη αξθεηά κεηξεηά ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη βξαρππξφζεζκεο 
αλακελφκελεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αληίθηππνο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ 
εχινγα λα πξνβιεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Δπηπιένλ, ην πγθξφηεκα 
δηαηεξεί ηα αθφινπζα πηζησηηθά φξηα: 
 

 € 5,15 εθαηνκκχξηα εμαζθαιηζκέλν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα, κε επηηφθην 1,70% εηεζίσο 
πέξαλ απφ ην βαζηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ (4,25%). Σν επηηφθην έρεη αλαπξνζαξκνζηεί ην 
Μάξηην ηνπ 2011 ζε 2,25% πέξαλ ηνπ βαζηθνχ. 

 € 2,00 εθαηνκκχξηα επηπξφζζεην πξνζσξηλφ παξαηξάβεγκα ζηε πην πάλσ πηζησηηθή 
δηεπθφιπλζε χςνπο €5,15 εθαηνκκχξηα πνπ εγθξίζεθε ην Μάξηην 2011. Σν επηηφθην πνπ ζα 
πιεξψλεηαη είλαη 3,25% πέξαλ ηνπ βαζηθνχ. 

 € 1,43 εθαηνκκχξηα εμαζθαιηζκέλν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα, κε επηηφθην 1,75% εηεζίσο 
πέξαλ απφ ην βαζηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ (5,25%). 

 € 1,50 εθαηνκκχξηα εμαζθαιηζκέλν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα, κε επηηφθην 2,00% εηεζίσο 
πέξαλ απφ ην βαζηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ (4,90%). 

 € 0,43 εθαηνκκχξηα κε εμαζθαιηζκέλν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα, κε επηηφθην 1,50% εηεζίσο 
πέξαλ απφ ην βαζηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ (4,25%). 

 

Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε βάζε ηελ αλακελόκελε ρξνλνινγηθή 

ιήμε ηνπο 
 
Οη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ αλακελφκελε ρξνλνινγηθή ιήμε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη πίλαθεο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηηο 
ζπκβαηηθέο κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
βάζε ηεο ελσξίηεξεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα 
πιεξψζεη. Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο ηφθνπο φζν θαη ηηο θχξηεο ηακεηαθέο ξνέο. 
 
Σα πνζά ζηνλ πην θάησ πίλαθα κπνξεί λα κελ ηζνχληαη κε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ, επεηδή ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη φιεο ηηο ηακεηαθέο ξνέο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηφθσλ) ζε κε-πξνεμνθιεκέλε βάζε. 

 
  πκβαηηθέο  Μεηαμύ    

 Λνγηζηηθή ηακεηαθέο Δληόο 6 θαη 12 1 θαη 2 2 θαη 5 Πέξαλ ησλ 

 αμία ξνέο 6 κελώλ κελώλ έηε έηε 5 εηώλ 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
        

 31 Γεθεκβξίνπ 2010        

 Γάλεηα ηξαπεδψλ  51.861  (72.302)  (3.703)  (2.889)  (4.638)  (17.818)  (43.254) 
 Πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο  6.770  (6.979)  (6.979)  -  -  -  - 
 Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο  85  (87)  (87)  -  -  -  - 

 Δκπνξηθνί θαη άιινη 
   πηζησηέο 

 
 4.086 

 
 (4.086) 

 
 (4.086) 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 Γάλεηα απφ ηζχλνπζα 
  εηαηξεία 

 
 470 

 
 (470) 

 
 (470) 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

        

  63.272  (83.924)  (15.325)  (2.889)  (4.638)  (17.818)  (43.254) 
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27. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (πλέρ.) 
 

Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε βάζε ηελ αλακελόκελε ρξνλνινγηθή 

ιήμε ηνπο (πλέρ.) 
 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (πλέρ.) 

 
  πκβαηηθέο  Μεηαμύ    

 Λνγηζηηθή ηακεηαθέο Δληόο 6 θαη 12 1 θαη 2 2 θαη 5 Πέξαλ ησλ 

 αμία ξνέο 6 κελώλ κελώλ έηε έηε 5 εηώλ 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
        

 31 Γεθεκβξίνπ 2009        

 Γάλεηα ηξαπεδψλ  45.476  (65.534)  (3.424)  (2.332)  (3.604)  (16.181)  (39.993) 
 Πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο  8.177  (8.448)  (8.448)  -  -  -  - 
 Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο  501  (514)  (514)  -  -  -  - 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη 
   πηζησηέο 

 
 3.734 

 
 (3.734) 

 
 (3.734) 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

  
 - 

 Γάλεηα απφ ηζχλνπζα 
  εηαηξεία 

 
 428 

 
 (428) 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

        
        
  58.316  (78.658)  (16.120)  (2.332)  (3.604)  (16.181)  (39.993) 
        

 

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

 
 Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ  είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαθπκαίλεηαη 

εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Σα έζνδα θαη ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηα απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο, εθφζνλ ην 
πγθξφηεκα δελ έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα θέξνπλ ηφθν. Σν πγθξφηεκα 
εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ην δαλεηζκφ ηoπ. Ο δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα 
επηηφθηα εθζέηεη ην πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Σν 
πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 

 
 Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
 
 Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα απφ ινγηθέο πηζαλέο αιιαγέο ζηα επηηφθηα. Ζ αλάιπζε απηή πξνυπνζέηεη 
φηη άιινη παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Ζ 
αλάιπζε επαλαιακβάλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη γηα ην 2009. 

 
 Μηα αχμεζε 50 κνλάδσλ βάζεο θαη κηα κείσζε 50 κνλάδσλ βάζεο ζηα επηηφθηα ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ζα είρε ην πην θάησ απνηέιεζκα: 

 

 Απνηειέζκαηα Ίδηα θεθάιαηα 

 50κ.β. 50κ.β. 50κ.β. 50κ.β. 

 αύμεζε κείσζε αύμεζε κείσζε 

 €’000 €’000 €’000 €’000 
     

 31 Γεθεκβξίνπ 2010     

 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
  θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

 
 (259) 

 
 259 

 
 (259) 

 
 259      

 

 31 Γεθεκβξίνπ 2009     

 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
  θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

 
 (227) 

 
 227 

  
 (227) 

 
 227      
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27. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (πλέρ.) 

 

 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 
 Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα 

θπκαίλεηαη ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 
πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηνλ 
καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ ζε Διβεηηθά Φξάγθα. Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο 
ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. Δπηπιένλ, ην πγθξφηεκα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςεη ηα πην πάλσ δάλεηα ζε μέλν λφκηζκα, ζε νπνηνδήπνηε άιιν 
λφκηζκα πνπ εκπνξεχεηαη ειεχζεξα ζηηο παγθφζκηεο ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο. 

 
 Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη σο αθνινχζσο: 

 

 Διβεηηθά Διβεηηθά 

 Φξάγθα Φξάγθα 

 31  Γεθεκβξίνπ 

2010 

31 Γεθεκβξίνπ 

2009 

 €’000 €’000    
 Δμαζθαιηζκέλα ηξαπεδηθά δάλεηα  22.112  22.757    

 
 Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
 
 Ζ ελδπλάκσζε/(απνδπλάκσζε) ηνπ Δπξψ θαηά 5% θαη 8% έλαληη ηνπ πην θάησ μέλνπ λνκίζκαηνο 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε/(κείσζε) ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα 
απνηειέζκαηα φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ο ππνινγηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη άιινη 
παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα επηηφθηα παξακέλνπλ ζηαζεξά. Ο ππνινγηζκφο 
επαλαιακβάλεηαη κε ηα ίδηα δεδνκέλα θαη γηα ην 2009. 

 
 

 5% αύμεζε ζηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

 8% αύμεζε ζηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

  Ίδηα   Ίδηα 

 Απνηειέζκαηα θεθάιαηα  Απνηειέζκαηα θεθάιαηα 

 €’000 €’000  €’000 €’000 
      

 31 Γεθεκβξίνπ 2010      
      

 Διβεηηθά Φξάγθα 1.106   1.106   1.769  1.769  
      

 31 Γεθεκβξίνπ 2009      
      

 Διβεηηθά Φξάγθα 1.138 1.138  1.821  1.821 
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27. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (πλέρ.) 
 

 Κίλδπλνη ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 

 

 Σν πνιηηηθφ ζθεληθφ ζηελ Κχπξν, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν 
ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

 

 Οη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, ιφγσ ηνπ φηη ην 
πγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, απφ Απξίιην κέρξη 
Οθηψβξην θαη παξνπζηάδεη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην κέρξη Μάξηην 

 

 Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κχπξνπ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά θαζψο θαη ν απμαλφκελνο 
αληαγσληζκφο εληφο ηεο Κππξηαθήο αγνξάο επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο, ιφγσ ηνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληειείηαη θαηά ηελ 
θαινθαηξηλή πεξίνδν 

 

 Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε (θαηά θχξην ιφγν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην) θαη ζηε 
Ρσζία απ’ φπνπ πξνέξρεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα έρεη 
επηπηψζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

  

 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

 
 Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ 

ηερλνινγίαο θαη ειέγρσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 
αλζξψπηλν ιάζνο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Σα ζπζηήκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ειέγρνληαη, 
ζπληεξνχληαη θαη αλαβαζκίδνληαη επί ζπλερνχο βάζεσο. 

 

 Κίλδπλνο ζπκκόξθσζεο 

 
 Ο θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

απψιεηαο απφ πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο, πνπ απνξξέεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο 
θαη θαλνληζκνχο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ηνπο ιεηηνπξγνχο ζπκκφξθσζεο, αιιά θαη 
κέζσ άιισλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα. 

 

 Ννκηθόο θίλδπλνο 

 
 Ο λνκηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, δηαθνπήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ πηζαλφηεηα 
κε εθαξκνγήο ή παξάβαζεο λνκηθψλ ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λνκηθψλ αγσγψλ. Ο 
θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πγθξφηεκα γηα λα 
εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ. 

 

 Κίλδπλνο απώιεηαο θήκεο 

 
 Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ 

πγθξνηήκαηνο, πνπ είηε αιεζηλή είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο 
βάζεο ηεο, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν 
πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 
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27. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (πλέρ.) 
 

 Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

 
 Ζ Δηαηξεία θαη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία δηαρεηξίδνληαη ηα θεθάιαηα ηνπο νχησο ψζηε λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηαπηφρξνλα ζα 
έρνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε γηα ηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο αλαινγίαο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνχ.  

 

 Άιινη θίλδπλνη 

 
 Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν θαη δηεζλψο ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Έλλνηεο φπσο ν 
πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη εμέιημε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ) είλαη άκεζα 
ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο θάζε ρψξαο θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηψλ 
θαζψο θαη ηνπ ελ γέλεη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο 
αληηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο επεξεάδνληαο αλάινγα ην πγθξφηεκα. 

 

 Γίθαηεο αμίεο 

 
 Οη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο φπσο θαη ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 
 
 

28. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

 
 Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.  
 



 

  

 


