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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ 

 
 
Διοικητικό Συμβούλιο  Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος  
 
 Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας 
 
 Σάββας Νεοφύτου 
 
 Παντελής Ξυνιστέρης 
 
  Ιωσήφ Κωνσταντινίδης 
 
  Παύλος Καρυδάς 
 
  Γιώργος Μουσκίδης 
    (παραιτήθηκε στις 3 Ιουνίου 2010) 
 
  Βαγγέλης Συκοπετρίτης 
    (διορίστηκε στις 3 Ιουνίου 2010) 
 
 
Γενικός Διευθυντής  Πέτρος Βραχίμης 
 
 
Γραμματέας  Αντώνης Κιμίσιης  
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  KPMG Limited 
 
 
Νομικοί Σύμβουλοι  Ιωαννίδης, Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. 
 
 
Τραπεζίτες  Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
 
  Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 
 
  Μarfin Popular Bank Public Co Ltd 
 
  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ 
 
  Alpha Bank Ltd 
 
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο  Αγίας Σοφίας 1 
  2682 Παλαιομέτοχο 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η 41η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 4:00 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας 
Σοφίας 1, 2682 Παλαιομέτοχο, Λευκωσία για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:  
 
1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων και ατομικών 

οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 
 
2. Έγκριση πρόσθετου μερίσματος για το έτος χρήσης 2009. 
 
3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
4. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2011. 
 
5. Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

για καθορισμό της αμοιβής τους. 
 
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να 

εγερθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
Αντώνης Κιμίσιης 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία, 5 Απριλίου 2011 
 
Σημειώσεις: 
 
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την ανωτέρω συνέλευση 
δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.  Δεν είναι 
αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας.  Το σχετικό έγγραφο πρέπει να 
κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που 
ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 
 
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά 
την 24η  Ιουνίου 2011 (Record Date).  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-
dividend date) θα είναι η 22η Ιουνίου 2011. 
 
Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τρίτη 21 
Ιουνίου 2011 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο μέρισμα. 
 
Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας την 
24η Ιουνίου 2011 ή που είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής 
μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί (καταχωρημένες στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την 24η Ιουνίου 
2011, θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. 
 
Το μέρισμα, νοουμένου ότι θα εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα καταβληθεί στους 
δικαιούχους την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  
ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 9, εδάφια 3(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (“Νόμος”) εμείς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες και ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 15 μέχρι 54: 
 (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόμου, και 

 
 (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, 

της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου 
Δημόσια Λτδ, και των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο (το “Συγκρότημα”), και 

 
(β) Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και του 
Συγκροτήματος, μαζί με περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν. 

 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Διευθυντής 
 
Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι 
 
 
_____________________ ____________________ _____________________ 
 Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας Σάββας Νεοφύτου 
 
 
_____________________ ____________________ ____________________ 
 Ιωσήφ Κωνσταντινίδης Παντελής Ξυνιστέρης Παύλος Καρυδάς 
 
 
_____________________ 
 Βαγγέλης Συκοπετρίτης 
 
Γενικός Διευθυντής Οικονομικός Διευθυντής 
 
 
_____________________ ______________________ 
 Πέτρος Βραχίμης Αντώνης Κιμίσιης 
 
 
Λευκωσία, 5 Απριλίου 2011 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση του και τις ελεγμένες Ενοποιημένες 
και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ (η 
“Εταιρεία”) και των θυγατρικών της (το “Συγκρότημα”) για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2010. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος κατά το έτος 2010 συνέχισαν να περιλαμβάνουν 
την επένδυση μοριοπλακών και MDF και την παραγωγή κόντρα-πλακέ καθώς και άλλων 
προϊόντων ξυλείας. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2010 περιλαμβάνουν 
τα αποτελέσματα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, Ply Engineered Products 
Factory Ltd, Xyloform Ltd και Netwood Ltd. 
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρουσιάζονται στις σελίδες 
15 και 21 των οικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα.  Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος 
ανέρχεται σε €583.443 (2009: €547.470) και της Εταιρείας σε €599.841 (2009: €448.427).  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως το κέρδος για το έτος μεταφερθεί στο αποθεματικό 
προσόδου. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις 
οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 καταβλήθηκε μεικτό μέρισμα από το έτος χρήσης 2009, ύψους 
€261.595 και από το έτος χρήσης 2010, ύψους €275.362. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την καταβολή μεικτού μερίσματος από το έτος χρήσης 2009 
ύψους €91.987. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και η Εταιρεία και οι 
ενέργειες που λαμβάνει για διαχείριση τους, αναφέρονται στη σημείωση 27 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν διεθνώς και τις 
σοβαρές επιπτώσεις στην οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου, που επηρεάζουν άμεσα τις 
πωλήσεις του Συγκροτήματος, αναμένει ότι η κερδοφορία για το έτος 2011 θα επηρεαστεί 
αρνητικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα έτσι ώστε το Συγκρότημα να 
διατηρήσει την ισχυρή θέση που κατέχει στην Κυπριακή αγορά και να μετριασθούν οι επιπτώσεις 
πάνω στην κερδοφορία.  
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το Συγκρότημα και η Εταιρεία 
δεν λειτουργούσαν υποκαταστήματα. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.   
 
Ο κύριος Γιώργος Μουσκίδης αποχώρησε στις 3 Ιουνίου 2010 και στη θέση του διορίστηκε ο 
κύριος Βαγγέλης Συκοπετρίτης, ο οποίος διορίστηκε και πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου.  
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
διατηρούν το αξίωμα τους. 
 
Δεν υπήρξαν άλλες ουσιώδεις αλλαγές πέραν των πιο πάνω στη σύνθεση, την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων ή την αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν αυτών που αναφέρονται 
ανωτέρω. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις οικονομικές 
καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 
Γνωστοποιούνται στη σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΗ 
 
Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων με τα συγγενικά μέρη που αναφέρονται στη 
σημείωση 26 δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συναλλαγές στις οποίες το Διοικητικό 
Συμβούλιο και τα συγγενικά τους μέρη είχαν ουσιώδες συμφέρον. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Τα συμφέροντα των Συμβούλων και των συνδεδεμένων τους προσώπων και εταιρειών που οι 
Σύμβουλοι ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ήταν ως ακολούθως: 
 
 31/12/2010 7/3/2011 
 % % 
   
Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος - - 
Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας 0,01 0,01 
Σάββας Νεοφύτου - - 
Παύλος Καρυδάς - - 
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης - - 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 1,65 1,57 
Παντελής Ξυνιστέρης - - 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Μαρτίου 2011, 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
ειδοποιήσης για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής  Συνέλευσης, οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν πέραν 
του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
 31/12/2010 7/3/2011 
 % % 
   
Κυπριακή Δημοκρατία 51,07 51,07 
CLR Private Equity Ltd 11,61 11,61 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παραθέτουμε την πιο κάτω δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης: 
 
Παρ. (α) (β) (γ) Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(ΚΕΔ) εφόσον διαπραγματεύεται στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ όπου η 
εφαρμογή του ΚΕΔ είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. 

 
Παρ. (στ) (ζ) Η Εταιρεία δεν έχει εκδόσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε 

υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να 
εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να τους επαναδιορίζει και να 
εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβής τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
 
 
 
Αντώνης Κιμίσιης 
Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία, 5 Απριλίου 2011 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2004 υιοθέτησε 
μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έκρινε αναγκαίο όπως μην προχωρήσει στη σύσταση 
Επιτροπών Διορισμών και Αμοιβών επειδή και οι επτά Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι μη 
εκτελεστικοί και η εκλογή τους, καθώς και η αμοιβή τους, αποφασίζονται στην εκάστοτε Ετήσια 
Γενική Συνέλευση από τους μέτοχους της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
αναγνωρίζει τη σημασία των ορθών μεθόδων διακυβέρνησης προς επίτευξη των εταιρικών 
στόχων και έχει πλήρη επίγνωση των ειλημμένων υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκφράζονται 
στο Ιδρυτικό Καταστατικό της Εταιρείας και στις διαδικασίες και πρακτικές λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Συγκρότημα καθοδηγείται από ένα αποτελεσματικό και καθόλα αποδοτικό Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο είναι συλλογικά υπεύθυνο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 
Συγκροτήματος.  Αποστολή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να χαράσσει την πολιτική του 
Συγκροτήματος, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των μετόχων, να ασκεί τη διαχείριση μέσω 
διαδικασιών και αξιόπιστων ελέγχων και να προβαίνει στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση 
επιχειρησιακών κινδύνων, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.   
 
Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε χρόνο από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει εκπροσώπηση Εκτελεστικών 
Διοικητικών Συμβούλων.  Για να υπάρξει εκπροσώπηση Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων 
θα πρέπει να γίνει τροποποίηση στο Καταστατικό της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού 
ολοκληρώθηκε  η νομοτεχνική εξέταση μαζί με άλλες αλλαγές που ενδείκνυται να γίνουν, 
συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να εγκρίνουν τις αλλαγές του 
Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η εκπροσώπηση εκτελεστικών Μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο .   
 
Η πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2008 κατά την οποία ο 
κύριος μέτοχος εισηγήθηκε αναβολή έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για εξέταση των τροποποιήσεων 
του Καταστατικού, πρόταση που έγινε δεκτή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  Στη συνέχεια 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε στις 3 Δεκεμβρίου 2008, 29 Δεκεμβρίου 2008, 19 
Ιανουαρίου 2009 και 16 Φεβρουαρίου 2009, πλην όμως ο κύριος μέτοχος ζήτησε κατ’ επανάληψη 
αναβολή στη λήψη απόφασης για να δοθεί περισσότερος χρόνος μελέτης των προταθεισών 
τροποποιήσεων του Καταστατικού.  Τελικά  οι εργασίες για τροποποίηση του Καταστατικού 
Εγγράφου της Εταιρείας, με απόφαση της συνέλευσης, παραπέμπονται σε μεταγενέστερο στάδιο 
που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον έξι φορές το 
χρόνο και έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων για τα οποία λαμβάνει αποκλειστικά αποφάσεις.  Τα 
υπό εξέταση θέματα εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κώδικα.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διαβεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.   
 
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι λαμβάνουν έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, έτσι ώστε να 
μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους ικανοποιητικά.  Ανεξάρτητες επαγγελματικές 
συμβουλές είναι διαθέσιμες στους Διοικητικούς Συμβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.  
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Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Παύλος Καρυδάς συνεχίζει να εκτελεί  τα καθήκοντα 
του σαν Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος. 
 
Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα 
της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου να διασφαλίζει ότι οι 
διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους πιο κάτω μη εκτελεστικούς συμβούλους: 
 
Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος Πρόεδρος  - Aνεξάρτητος 
Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας - Ανεξάρτητος 
Παντελής Ξυνιστέρης - Ανεξάρτητος 
Σάββας Νεοφύτου - Ανεξάρτητος 
Παύλος Καρυδάς - Ανεξάρτητος 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης - Ανεξάρτητος  
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης - Μη Ανεξάρτητος 
 
Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους της Εταιρείας στην 
εκάστοτε Ετήσια Γενική Συνέλευση.  Οι βιογραφικές πληροφορίες και τα βιογραφικά 
σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται καταχωρημένα στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cfi.com.cy). 
 
Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ο κ. Πέτρος Βραχίμης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού 
Διευθυντή της Εταιρείας και δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Δρώσα Οικονομική Μονάδα 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαβεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και τους 
απαραίτητους πόρους να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα για τους 
επόμενους δώδεκα μήνες. 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από μία τάξη συνήθων μετόχων όπου όλοι οι 
κάτοχοι έχουν τα ίδια δικαιώματα ανά μετοχή.  Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν 
οποιαδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα. 
 
Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων 
 
Δεν έχει παραχωρηθεί οποιοσδήποτε δανεισμός προς τους Διοικητικούς Συμβούλους και δεν 
υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα που τους αφορούν. 
 
Συμμετοχή Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή  
έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 
Δεκεμβρίου 2010 και στις 7 Μαρτίου 2011 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης 
για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως: 

http://www.cfi.com.cy/
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 31/12/2010 7/3/2011 
 % % 
   
Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος - - 
Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας 0,01 0,01 
Σάββας Νεοφύτου - - 
Παύλος Καρυδάς - - 
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης - - 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 1,65 1,57 
Παντελής Ξυνιστέρης - - 
 
Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων 
 
Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων δεν συνδέονται με την κερδοφορία 
του Συγκροτήματος και δεν λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής σε ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα. 
 
Οι επτά Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι όλοι Μη Εκτελεστικοί και έλαβαν συνολικές αμοιβές και 
επιδόματα ως ακολούθως: 
 

     Αμοιβές και   
     έξοδα  
     παραστάσεως   
 Αμοιβή Έξοδα  Σύνολο από θυγατρικές Σύνολο 
 Συμβούλου Παραστάσεως Οδοιπορικά Εταιρείας εταιρείες Συγκροτήματος 
 € € € € € € 

Έτος 2010       
       
Δρ.Στέλιος Παπαδόπουλος  1.005 6.322 513 7.840 900 8.740 
Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας 1.005 854 478 2.337 - 2.337 
Παντελής Ξυνιστέρης 1.148 854 419 2.421 - 2.421 
Σάββας Νεοφύτου 1.005 854 718 2.577 - 2.577 
Παύλος Καρυδάς 1.148 854 478 2.480 - 2.480 
Γιώργος Μουσκίδης 431 427 239 1.097 - 1.097 
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης 1.005 854 453 2.312 - 2.312 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης         430        427       307     1.164              -      1.164 
       
      7.177   11.446    3.605   22.228         900    23.128 
Έτος 2009       
       
Δρ.Στέλιος Παπαδόπουλος  1.059 6.322 880 8.261 1.070 9.331 
Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας 941 854 658 2.453 - 2.453 
Παντελής Ξυνιστέρης 1.059 854 658 2.571 - 2.571 
Σάββας Νεοφύτου 1.059 854 837 2.750 - 2.750 
Παύλος Καρυδάς 941 854 419 2.214 - 2.214 
Γιώργος Μουσκίδης 1.059 854 572 2.485 - 2.485 
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης    1.059        854      598     2.511           -    2.511 
       
    7.177   11.446   4.622   23.245   1.070  24.315 
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Το ετήσιο συνολικό ποσό της αμοιβής Συμβούλων είναι €7.177 το οποίο διανέμεται ανάλογα των 
παρουσιών των Συμβούλων στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.  Κατά το έτος 2010 
έγιναν 8 συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ο μέσος όρος αμοιβής Συμβούλου για 
κάθε συνάντηση ήταν €144.  Για το έτος 2009 είχαν γίνει 9 συναντήσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ο μέσος όρος αμοιβής Συμβούλου για κάθε συνάντηση ήταν €118.  
 
Επανεκλογή Διοικητικών Συμβούλων 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέρχονται, 
είναι όμως επανεκλέξιμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εάν προσφερθούν για επανεκλογή. 
 
Επιτροπή ελέγχου 
 
Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου απαρτίζεται από τους πιο κάτω: 
 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης  - Πρόεδρος 
Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος - Μέλος 
Σάββας Νεοφύτου  - Μέλος  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κύριος Βαγγέλης Συκοπετρίτης, έχει εμπειρία στα 
Λογιστικά/χρηματοοικονομικά θέματα, είναι εγκεκριμένος Λογιστής και εργάζεται για σειρά 
ετών σε εταιρείες που ασχολούνται με τα ανωτέρω θέματα. 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. 
 
Κύριο καθήκον της Επιτροπής είναι η επιθεώρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου.  
Περαιτέρω, η Επιτροπή εγκρίνει την εργασία των Εσωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και 
επιβεβαιώνει ότι έχουν όλους τους απαιτούμενους πόρους και πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 
για να μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. 
 
Η Επιτροπή είναι το αρμόδιο σώμα για εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όσον 
αφορά το διορισμό, την αμοιβή, τον επαναδιορισμό ή/και την απομάκρυνση των Εξωτερικών 
Ελεγκτών.  Επίσης, βεβαιώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανεξαρτησία και την 
αντικειμενικότητα των Εξωτερικών Ελεγκτών. 
 
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη εφαρμογής και τήρησης ενός υγιούς συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει μεταξύ άλλων τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς 
και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη 
διεξαγωγής του ελέγχου στους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές Baker Tilly Klitou οι οποίοι 
κατά τη διάρκεια του 2010, συνέχισαν τις εργασίες εξέτασης και εφαρμογής των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών που εφαρμόζονται στην Εταιρεία καθώς και τη βελτίωση 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα των εργασιών έχουν αναφερθεί στην 
Επιτροπή Ελέγχου. 
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Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι επιθεωρούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος του εσωτερικού 
ελέγχου σε ετήσια βάση καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και 
εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. 
 
Η Έκθεση για το έτος 2010 καταλήγει ότι το υφιστάμενο σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητικό, παρόλο ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβάθμιση του 
και κατά συνέπεια επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση 
των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 
 
Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Ο κ. Αντώνης Κιμίσιης συνεχίζει να εκτελεί  καθήκοντα ως Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Compliance Officer). 
 
Σχέσεις με τους μετόχους 
 
Ο κ. Αντώνης Κιμίσιης συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα του ως Υπεύθυνος Λειτουργός 
(Investor Liaison Officer), ο οποίος παρέχει πληροφορίες που αφορούν το Συγκρότημα, έγκαιρα 
και χωρίς κόστος, στους μετόχους και πιθανούς επενδυτές. 
 
Κείμενο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης 
 
Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης διατίθενται προς το 
κοινό στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλαιομέτοχο, Λευκωσία. 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
 
 
 
 
Αντώνης Κιμίσιης  
Γραμματέας 
 
 
 
Λευκωσία, 5 Απριλίου 2011 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ 

 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 
Έκθεση επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των Δασικών Βιομηχανίων Κύπρου Δημόσια 
Λίμιτεδ (η ‘Εταιρεία’) και των θυγατρικών της (το ‘Συγκρότημα’) και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας στις σελίδες 15 μέχρι 54, οι οποίες αποτελούνται από τις καταστάσεις χρηματοοικονομικής 
θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2010, και τις καταστάσεις λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, τις καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και τις 
καταστάσεις των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών 
καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, 
εφαρμογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση 
ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών. και 
υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι 
ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
σφάλματος των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας 
που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων 
και ατομικών οικονομικών καταστάσεων.   
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ 
 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2010, και 
της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για 
το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου 

μας. 
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά 

βιβλία. 
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που 

μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από 
τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
σελίδες 4 μέχρι 7 συνάδουν με τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ 190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 
αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις 
παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τμήμα της 
έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Άλλο Θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και 
μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο 
σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 
ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 

 
 
Εγκεκριμένοι Λογιστές 
 
Λευκωσία, 5 Απριλίου 2011 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 

  2010 2009 
 Σημ. € € 
    
Εισοδήματα 4 13.253.559 15.492.980 
Κόστος πωλήσεων    (11.181.885) (13.114.595) 
Μεικτό κέρδος  2.071.674 2.378.385 
    
Άλλα εισοδήματα  5 317.506 131.875 
Έξοδα διοίκησης  (1.270.412) (1.221.076) 
Έξοδα διανομής και πωλήσεων        (577.359)      (532.195) 
    
Κέρδος από εργασίες  6        541.409       756.989 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  24.859 37.140 
Έξοδα χρηματοδότησης        (129.114)      (163.717) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 7       (104.255)      (126.577) 
    
Κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα    
  χρηματοδότησης  437.154 630.412 
Κέρδος από εκποίηση χρηματοοικονομικών     
  περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση         158.094                  - 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  595.248 630.412 
Φορολογία 8         (11.805)        (82.942) 
    
Κέρδος έτους         583.443       547.470 
    
Κέρδος έτους που αναλογεί στους/στο:    
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας  568.204 532.604 
Συμφέρον άνευ ελέγχου           15.239        14.866 
    
Κέρδος έτους         583.443       547.470 
    
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά    
  μετοχή (σεντ) 10            18,57           17,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και 
ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 

  2010 2009 
 Σημ. € € 
    
Κέρδος έτους        583.443      547.470 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα    
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση    
  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
  διαθέσιμων προς πώληση  (1.237.080) 878.936 
Αναβαλλόμενη φορολογία 21           9.965             995 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους    (1.227.115)      879.931 
    
Συνολικά έσοδα έτους       (643.672)   1.427.401 
    
Συνολικά έσοδα που αναλογούν στους/στο:    
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας  (639.537) 1.399.263 
Συμφέρον άνευ ελέγχου           (4.135)        28.138 
    
Συνολικά έσοδα έτους       (643.672)   1.427.401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και 
ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
  2010 2009 
 Σημ. € € 
Περιουσιακά στοιχεία    
    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 11 17.837.229 18.176.316 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12 6.681 11.486 
Χρηματοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς    
  πώληση 13      1.823.537      2.829.410 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     19.667.447    21.017.212 
    
Αποθέματα 15 9.102.025 8.079.736 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16 3.795.248 3.797.006 
Φορολογία εισπρακτέα 17 138.645 49.773 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  18         150.448        104.176 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     13.186.366   12.030.691 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     32.853.813   33.047.903 
    
Ίδια κεφάλαια    
    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 5.231.885 5.231.885 
Αποθεματικά     19.678.463   20.855.568 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας  24.910.348 26.087.453 
Συμφέρον άνευ ελέγχου          731.296        759.567 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     25.641.644   26.847.020 
    
Υποχρεώσεις    
Δάνειο 20 947.562 1.174.831 
Αναβαλλόμενη φορολογία 21      2.279.318     2.308.987 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις       3.226.880     3.483.818 
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 18 2.217.306 952.663 
Τρέχουσες δόσεις δανείου 20 250.620 250.620 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22      1.517.363     1.513.782 
Τρέχουσες υποχρεώσεις       3.985.289     2.717.065 
    
Σύνολο υποχρεώσεων       7.212.169     6.200.883 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων     32.853.813   33.047.903 
 
Στις 5 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
 Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος Σάββας Νεοφύτου 
 Πρόεδρος Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας 
   Αποθεματικό     
   επανεκτίμησης     
   χρηματοοικονομικών     
   περιουσιακών     
  Αποθεματικό στοιχείων    Σύνολο 
 Μετοχικό επανεκτίμησης διαθέσιμων προς Αποθεματικό  Συμφέρον άνευ ιδίων 
 κεφάλαιο ακινήτων πώληση προσόδου Σύνολο ελέγχου κεφαλαίων 
 € € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010   5.231.885   9.601.509   1.642.846   9.611.213   26.087.453       759.567  26.847.020 
        
Συνολικά έσοδα για το έτος        
Κέρδος έτους                 -                  -                  -       568.204        568.204         15.239       583.443 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα        
Έλλειμμα από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών        
  περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - - (1.217.365) - (1.217.365) (19.715) (1.237.080) 
Αναβαλλόμενη φορολογία                  -          9.624                  -                  -           9.624             341           9.965 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους                  -          9.624  (1.217.365)                  -   (1.207.741)       (19.374)   (1.227.115) 
        
Συνολικά έσοδα έτους                  -          9.624  (1.217.365)        568.204      (639.537)         (4.135)      (643.672) 
        
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες που αναγνωρίστηκαν        
  άμεσα στα ίδια κεφάλαια        
Μερίσματα - - - (536.957) (536.957) (24.019) (560.976) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη        
  διανομή μερίσματος                  -                  -                  -            (611)              (611)            (117)             (728) 
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες που         
  αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια κεφάλαια                  -                  -                  -     (537.568)       (537.568)       (24.136)      (561.704) 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010   5.231.885   9.611.133      425.481   9.641.849   24.910.348      731.296  25.641.644 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

19 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας 
   Αποθεματικό     
   επανεκτίμησης     
   χρηματοοικονομικών     
   περιουσιακών     
  Αποθεματικό στοιχείων    Σύνολο 
 Μετοχικό επανεκτίμησης διαθέσιμων προς Αποθεματικό  Συμφέρον άνευ ιδίων 
 κεφάλαιο ακινήτων πώληση προσόδου Σύνολο ελέγχου κεφαλαίων 
 € € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009   5.231.885    9.600.560       777.136    9.811.482   25.421.063        731.429   26.152.492 
        
Συνολικά έσοδα για το έτος        
Κέρδος έτους                  -                   -                   -       532.604        532.604          14.866         547.470 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα        
Πλεόνασμα από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών        
  περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - - 865.710 - 865.710 13.226 878.936 
Αναβαλλόμενη φορολογία                  -              949                   -                   -               949                 46               995 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους                  -              949        865.710                   -        866.659          13.272        879.931 
        
Συνολικά έσοδα έτους                  -              949        865.710        532.604     1.399.263          28.138     1.427.401 
        
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες που αναγνωρίστηκαν        
  άμεσα στα ίδια κεφάλαια        
Μερίσματα - - - (732.466) (732.466) - (732.466) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη        
  διανομή μερίσματος                  -                   -                  -             (407)              (407)                    -              (407) 
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες που         
  αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια κεφάλαια                  -                   -                  -      (732.873)       (732.873)                    -       (732.873) 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009   5.231.885   9.601.509   1.642.846    9.611.213   26.087.453       759.567   26.847.020 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
  2010 2009 
 Σημ. € € 
Ροή μετρητών από εργασίες    
Κέρδος έτους  595.248 630.412 
Αναπροσαρμογές για:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 11 542.858 534.524 
Χρεολύσεις άϋλου ενεργητικού 12 4.805 3.509 
Κέρδος από εκποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
  διαθέσιμων προς πώληση  (158.094) - 
Τόκους εισπρακτέους 7 (20.290) (21.408) 
Τόκους πληρωτέους 7 124.468 163.717 
Μερίσματα εισπρακτέα 5      (307.336)     (116.703) 
    
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο    
  κίνησης   781.659 1.194.051 
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα  (1.022.289) 1.024.450 
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  1.758 126.507 
Αύξηση/(μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις             3.577      (457.288) 
    
Ροή μετρητών (που χρησιμοποιήθηκε σε)/από εργασίες  (235.295) 1.887.720 
Φορολογία που πληρώθηκε        (121.107)        (22.895) 
Καθαρή ροή μετρητών (που χρησιμοποιήθηκε σε)/από εργασίες        (356.402)    1.864.825 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και άϋλου    
  ενεργητικού 11 (203.771) (275.800) 
Πληρωμές για αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
  διαθέσιμων προς πώληση  (231.205) (33.789) 
Εισπράξεις από εκποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
  διαθέσιμων προς πώληση  158.094 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  20.290 21.408 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν         307.336       116.703 
Καθαρή ροή μετρητών από/(που χρησιμοποιήθηκε σε) επενδυτικές    
  δραστηριότητες           50.744      (171.478) 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωμή δανείου  (227.269) (221.941) 
Μερίσματα που πληρώθηκαν  (560.976) (732.466) 
Τόκοι που πληρώθηκαν        (124.468)      (163.717) 
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές    
  δραστηριότητες        (912.713)   (1.118.124) 
    
Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (1.218.371) 575.223 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους         (848.487)   (1.423.710) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους  18     (2.066.858)      (848.487) 
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  150.448 104.176 
Τραπεζικά παρατραβήγματα     (2.217.306)      (952.663) 
      (2.066.858)      (848.487) 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 

  2010 2009 
 Σημ. € € 
    
Εισοδήματα 4 11.618.791 13.346.346 
Κόστος πωλήσεων     (9.763.717) (11.212.925) 
Μεικτό κέρδος  1.855.074 2.133.421 
    
Άλλα εισοδήματα  5 428.699 140.087 
Έξοδα διοίκησης  (1.196.679) (1.152.677) 
Έξοδα διανομής και πωλήσεων       (574.414)      (530.025) 
    
Κέρδος από εργασίες  6       512.680       590.806 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  23.184 36.176 
Έξοδα χρηματοδότησης         (82.661)      (111.860) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 7        (59.477)        (75.684) 
    
Καθαρό κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα    
  χρηματοδότησης  453.203 515.122 
Κέρδος από  εκποίηση περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων     
  προς πώληση       145.135                   - 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  598.338 515.122 
Φορολογία 8          1.503       (66.695) 
    
Κέρδος έτους       599.841       448.427 
    
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή    
  (σεντ) 10           19,61           14,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και 
ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
  2010 2009 
 Σημ. € € 
    
Κέρδος έτους        599.841       448.427 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα    
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση    
  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
  διαθέσιμων προς πώληση  (1.114.778) 796.890 
Αναβαλλόμενη φορολογία  21           7.848              711 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους    (1.106.930)       797.601 
    
Συνολικά έσοδα έτους       (507.089)    1.246.028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και 
ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
  2010 2009 
 Σημ. € € 
Περιουσιακά στοιχεία    
    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 11 15.217.382 15.536.264 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12 6.681 11.486 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς    
  πώληση 13 1.630.052 2.533.908 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 14       710.893       710.893 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   17.565.008  18.792.551 
    
Αποθέματα 15 5.776.413 5.455.131 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16 3.838.361 3.200.515 
Φορολογία εισπρακτέα 17 91.255 10.637 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 18       147.652        103.547 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     9.853.681     8.769.830 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   27.418.689  27.562.381 
    
Ίδια κεφάλαια    
    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 5.231.885 5.231.885 
Αποθεματικά   16.223.078  17.267.124 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   21.454.963  22.499.009 
    
Υποχρεώσεις    
Δάνειο 20 947.562 1.174.831 
Αναβαλλόμενη φορολογία 21    1.844.916    1.873.862 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     2.792.478    3.048.693 
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 18 1.500.256 348.733 
Τρέχουσες δόσεις δανείου 20 250.620 250.620 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22    1.420.372    1.415.326 
Τρέχουσες υποχρεώσεις     3.171.248    2.014.679 
    
Σύνολο υποχρεώσεων     5.963.726    5.063.372 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων   27.418.689  27.562.381 
 
Στις 5 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
      
 Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος Σάββας Νεοφύτου 
 Πρόεδρος Σύμβουλος 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στου ιδιοκτήτες της Εταιρείας 
   Αποθεματικό   
   επανεκτίμησης   
  Αποθεματικό χρηματοοικονομικών  Σύνολο 
 Μετοχικό επανεκτίμησης περιουσιακών στοιχείων Αποθεματικό ιδίων 
 κεφάλαιο ακινήτων διαθέσιμων προς πώληση προσόδου κεφαλαίων 
 € € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010   5.231.885   7.916.080   1.517.767   7.833.277   22.499.009 
      
Συνολικά έσοδα για το έτος      
Κέρδος έτους                  -                  -                  -      599.841        599.841 
      
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Έλλειμμα από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών      
  στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - - (1.114.778) - (1.114.778) 
Αναβαλλόμενη φορολογία                   -          7.848                  -                  -            7.848 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους                  -          7.848  (1.114.778)                  -    (1.106.930) 
      
Συνολικά έσοδα έτους                  -          7.848  (1.114.778)      599.841      (507.089) 
      
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες που αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια       
  κεφάλαια - - - (536.957) (536.957) 
Μερίσματα      
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα στη λογιζόμενη διανομή                  -                  -                  -                  -                   - 
  μερίσματος      
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες που αναγνωρίστηκαν άμεσα                   -                  -                  -     (536.957)      (536.957) 
  στα ίδια  κεφάλαια      
      
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010   5.231.885   7.923.928      402.989   7.896.161   21.454.963 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στου ιδιοκτήτες της Εταιρείας 
   Αποθεματικό   
   επανεκτίμησης   
  Αποθεματικό χρηματοοικονομικών  Σύνολο 
 Μετοχικό επανεκτίμησης περιουσιακών στοιχείων Αποθεματικό ιδίων 
 κεφάλαιο ακινήτων διαθέσιμων προς πώληση προσόδου κεφαλαίων 
 € € € € € 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009   5.231.885   7.915.369      720.877    8.117.723    21.985.854 
      
Συνολικά έσοδα για το έτος      
Κέρδος έτους                 -                  -                 -       448.427         448.427 
      
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Πλεόνασμα από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών      
  στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - - 796.890 - 796.890 
Αναβαλλόμενη φορολογία                  -             711                 -                   -                711 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους                 -             711     796.890                  -         797.601  
      
Συνολικά έσοδα έτους                 -             711     796.890       448.427     1.246.028 
      
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες που αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια       
  κεφάλαια      
Μερίσματα - - - (732.466) (732.466) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα στη λογιζόμενη διανομή      
  μερίσματος                 -                  -                  -            (407)               (407) 
Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες που αναγνωρίστηκαν άμεσα       
  στα ίδια  κεφάλαια                -                  -                  -     (732.873)        (732.873) 
      
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009   5.231.885   7.916.080   1.517.767   7.833.277    22.499.009 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 
  2010 2009 
 Σημ. € € 
Ροή μετρητών από εργασίες    
Κέρδος έτους  598.338 515.122 
Αναπροσαρμογές για:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 11 521.153 508.448 
Χρεολύσεις άϋλου ενεργητικού 12 4.805 3.509 
Κέρδος από εκποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
  διαθέσιμων προς πώληση   (145.135) - 
Τόκους εισπρακτέους 7 (18.614) (20.444) 
Τόκους πληρωτέους 7 79.289 111.860 
Μερίσματα εισπρακτέα 5       (422.301)      (124.906) 
    
Ροή μετρητών από εργασίες πριν από τις αλλαγές στο κεφάλαιο       
  κίνησης  617.535 993.589 
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα  (321.282) 530.931 
(Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (637.846) 76.574 
Αύξηση/(μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις             5.045      (534.579) 
    
Ροή μετρητών (που χρησιμοποιήθηκε σε)/από εργασίες  (336.548) 1.066.515 
Φορολογία που πληρώθηκε        (100.212)         (17.452) 
Καθαρή ροή μετρητών (που χρησιμοποιήθηκε σε)/από εργασίες        (436.760)     1.049.063 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και άϋλου    
  ενεργητικού  (202.271) (271.276) 
Είσπραξη από εκποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών     
  στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  145.135 - 
Πληρωμές για αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    
  διαθέσιμων προς πώληση  (210.922) (31.071) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  18.614 20.444 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν          422.301        124.906 
Καθαρή ροή μετρητών από/( που χρησιμοποιήθηκε σε)     
  επενδυτικές δραστηριότητες          172.857      (156.997) 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωμή δανείου  (227.269) (221.941) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (79.289) (111.860) 
Μερίσματα που πληρώθηκαν         (536.957)       (732.466) 
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε    
  χρηματοδοτικές δραστηριότητες         (843.515)   (1.066.267) 
    
Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (1.107.418) (174.201) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους        (245.186)         (70.985) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 18    (1.352.604)       (245.186) 
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  147.652 103.547 
Τραπεζικά παρατραβήγματα     (1.500.256)       (348.733) 
     (1.352.604)       (245.186) 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 27 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Η Εταιρεία “Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ” συστάθηκε στην Κύπρο το 1970 

ως δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 της 
Κύπρου.  Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος συνέχισαν κατά το έτος 2010 να 
είναι η επένδυση μοριοπλακών και MDF και η παραγωγή κόντρα-πλακέ και άλλων 
προϊόντων ξυλείας. 

 
2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

(α) Δήλωση συμμόρφωσης 
Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
(β) Βάση επιμέτρησης 
Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που 
παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους. 
 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
Από την 1 Ιανουαρίου 2010 το Συγκρότημα και η Εταιρεία υιοθέτησαν όλα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), 
τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες τους.  Η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων δεν έχει 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της 
Εταιρείας. 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010: 
 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2010 (εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιουλίου 2010 και 1 Ιανουαρίου 2011, ως αρμόζει ) 
• ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): “Περιορισμένη εξαίρεση για οικονομικές οντότητες που 

υιοθετούν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7” 
(εφαρμόζεται για ετήσιες  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010) 

• ΔΛΠ 24 “Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών” (αναθεώρηση) (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011). 

• ΔΛΠ 32  “Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων” (τροποποιήσεις) (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν  την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010). 

• ΕΔΔΠΧΑ 14 “Προπληρωμές απαίτησης ελάχιστης χρηματοδότησης” (τροποποιήσεις) 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχ.) 
 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχ.) 
• ΕΔΔΠΧΑ 19: “Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς 

τίτλους” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 
2010). 

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

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

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – Μεταβιβάσεις 
Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων” (ισχύει  για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

• ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 
• ΔΛΠ 12 “Αναβαλλόμενη Φορολογία” (Τροποποίηση) - Ανάκτηση Περιουσιακών 

Στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2012). 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 

 
(δ)  Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη 
διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 
πολιτικών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  
Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
 
(ε)  Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ 
(“€”), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 
 Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια για όλα τα έτη που 

παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας.  Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για 
την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών του Συγκροτήματος και, 
εκτός εκεί που αναφέρεται αλλαγή, αυτές συνάδουν με εκείνες που εφαρμόστηκαν το 
προηγούμενο έτος. 

 
 Βάση ενοποίησης  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ενοποιούν τις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της, Ply Engineered Products 
Factory Ltd, Xyloform Ltd και Netwood Ltd. 
 
(α) Θυγατρικές εταιρείες  
Θυγατρικές είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το Συγκρότημα.  Έλεγχος υφίσταται 
όταν το Συγκρότημα είναι σε θέση άμεσα ή έμμεσα, να ρυθμίζει τις οικονομικές και 
λειτουργικές αποφάσεις της θυγατρικής εταιρείας, έτσι ώστε να επωφελείται των 
δραστηριοτήτων της. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία που αρχίζει ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία 
που παύει να υφίσταται.  Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αναφέρονται στην 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας σε τιμή κτήσης.  Σε περίπτωση που η 
αξία μιας επένδυσης κρίνεται ότι έχει μόνιμα μειωθεί, το έλλειμμα μεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
(β) Συναλλαγές που απαλείφονται στην ενοποίηση 
Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφονται 
κατά την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
 Αναγνώριση εισοδημάτων 
 Τα εισοδήματα αποτελούνται από την αξία τιμολόγησης για εμπορεύματα και υπηρεσίες 

μετά την αφαίρεση του φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών 
εκπτώσεων. 

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

 Έξοδα χρηματοδότησης 
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 
 

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις τιμές συναλλάγματος 
που ισχύουν την ημέρα της συναλλαγής.  Τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που αποτιμούνται κατά την ημερομηνία αναφοράς σε ξένο νόμισμα 
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία αυτή.  
Τα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα τα οποία 
αποτιμούνται στη δίκαιη αξία τους μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή συναλλάγματος 
κατά την ημερομηνία προσδιορισμού της δίκαιης αξίας. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται 
σημαντικές, εκτός από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μεταβολές στην 
ισοτιμία μεταξύ ξένων νομισμάτων και Ευρώ αναφορικά με δάνεια που αποκτήθηκαν σε ξένο 
νόμισμα με σκοπό την προστασία από συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται με 
εισοδήματα εισπρακτέα στο ίδιο νόμισμα.   
 
Φορολογία 
Η φορολογία αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία και 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός στο βαθμό που αφορά 
στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια ή στα άλλα έσοδα. 
 
Η τρέχουσα φορολογία είναι η προβλεπόμενη πληρωτέα ή επιστρεπτέα φορολογία πάνω στο 
φορολογητεό εισόδημα ή ζημία του έτους με βάση τη νομοθεσία και τους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς, καθώς και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις στη φορολογία πληρωτέα αναφορικά με προηγούμενα έτη. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε όλες τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και της φορολογικής 
τους βάσης.  Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν όταν οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν, βάσει 
της νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από φορολογητέες ζημίες που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν, φορολογικές πιστώσεις και αφαιρετέες προσωρινές διαφορές 
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο μόνο στο βαθμό που θεωρείται πιθανόν ότι στο 
μέλλον θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη προς συμψηφισμό. 
 
Η αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς 
συντελεστές παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή στην 
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ανάλογα με το πού συμπεριλαμβάνεται η αρχική 
χρέωση ή πίστωση για αναβαλλόμενη φορολογία. Η αναβαλλόμενη φορολογία που 
προκύπτει από την επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μεταφέρεται 
στο αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 

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

 Ωφελήματα υπαλλήλων 
 Το σχέδιο παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης είναι τύπου καθορισμένης εισφοράς.  Τα 

περιουσιακά στοιχεία του σχεδίου αυτού τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση 
επιτροπής.  Το σχέδιο χρηματοδοτείται με συνεισφορές από τους υπαλλήλους και την 
Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και 
μεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο κόστος προσωπικού.  Η 
Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση για να πληρώσει 
επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να 
πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους 
κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ζωής των υπαλλήλων. 

 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, με βάση τις εκτιμήσεις από ανεξάρτητους 
εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια.  Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης να μη διαφέρουν σημαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την 
ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.  Όλα τα στοιχεία ακίνητων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος ή επανεκτιμημένη αξία 
μείον αποσβέσεις. 
 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται και 
καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων και στη συνέχεια στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης ακινήτων στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Μειώσεις που 
αντισταθμίζουν προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι 
αυτού του αποθεματικού.  Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. Κάθε χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων με βάση την 
επανεκτιμημένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό 
κόστος του περιουσιακού στοιχείου μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης 
ακινήτων στα συσσωρευμένα κέρδη. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 

 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχ.) 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος 
ή η επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο 
διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους.  Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την 
τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι τα ακόλουθα: 
 
Κτίρια 4% 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20% 
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 7 – 33 1/3 % 
 
Δεν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 

 
Η μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών αναθεωρούνται 
ετησίως. 
 
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο 
ποσό ανάκτησης, αυτή μειώνεται στο υπολογιζόμενο ποσό της ανάκτησης.  Δαπάνες για 
επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.  Το κόστος σημαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του 
περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
στο Συγκρότημα και στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα 
με την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.  Οι σημαντικές ανακαινίσεις 
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού 
στοιχείου. 
 
Τα κέρδη ή οι ζημίες από την εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις από την εκποίηση με τη λογιστική αξία των 
στοιχείων αυτών και αναγνωρίζονται σε καθαρή βάση στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.  Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που έχουν επανεκτιμηθεί 
τα ποσά που υπάρχουν στο αποθεματικό επανεκτίμησης μεταφέρονται στο αποθεματικό 
προσόδου. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 

 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
Λογισμικά 
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά που ανήκουν στο Συγκρότημα και  
στην Εταιρεία και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα 
υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος, αναγνωρίζονται ως άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία.  Μετέπειτα τα λογισμικά παρουσιάζονται στο κόστος μείον 
συσσωρευμένες χρεολύσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία.  
Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών πέραν από τις αρχικές 
προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται.  Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.  Τα 
λογισμικά αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 
τρία έτη.  Η χρεόλυση αρχίζει όταν τα λογισμικά είναι διαθέσιμα προς χρήση και 
περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης. 
 
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
εξετάζεται σε κάθε κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για να εξακριβωθεί κατά πόσο 
υπάρχει ένδειξη απομείωσης στην αξία των περιουσιακών στοιχείων.  Στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει ένδειξη για απομείωση, εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων.  
Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η μεγαλύτερη της καθαρής 
εισπράξιμης τιμής στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής και της παρούσας 
αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου 
και την πώληση του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.  Όταν η ανακτήσιμη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερη της λογιστικής του αξίας, η μείωση αυτή 
αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους.  Σε 
περίπτωση όπου σε μελλοντικές λογιστικές περιόδους το ποσό της απομείωσης που αναλογεί 
στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία ελαττωθεί λόγω γεγονότων που προέκυψαν μετά την 
αναγνώριση της απομείωσης, το ανάλογο ποσό αντιστρέφεται μέσω της κατάστασης 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από την 
αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία των επενδύσεων πιστώνεται ή χρεώνεται στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης επενδύσεων. 
 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις μεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μαζί με οποιοδήποτε ποσό στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης επενδύσεων που αφορά την επένδυση που εκποιήθηκε. 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (συνέχ.) 
Για εισηγμένες αξίες, η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιμή πλειοδότησης (closing price) που 
δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Για τις μη εισηγμένες αξίες, η δίκαιη 
αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να ανταλλαχθεί, η 
μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής.  
Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία 
μεταφέρεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων. 
 
Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται την ημέρα κτήσης τους.  Οι 
επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους. 
 
Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 
εμπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται 
να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. 
 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις μεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μαζί με οποιοδήποτε ποσό στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης επενδύσεων σχετικά με την επένδυση που εκποιήθηκε. 
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στην τιμή κτήσης μείον αναπροσαρμογές για τυχόν 
μόνιμη μείωση στην αξία των επενδύσεων.  Οι τυχόν αναπροσαρμογές που προκύπτουν 
καταχωρούνται στο κέρδος ή ζημία. 
 
Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμούνται στο χαμηλότερο της τιμής κτήσης ή της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας.  Τα αποθέματα λογίζονται με βάση το μεσοσταθμικό κόστος.  Η 
τιμή κόστους ετοίμων προϊόντων και ημικατεργασμένων αποθεμάτων περιλαμβάνει πρώτες 
ύλες, άμεσα εργατικά, άλλα άμεσα έξοδα και σχετικές δαπάνες παραγωγής (με βάση τη 
συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) εκτός των εξόδων δανειοδότησης.  Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίζεται με βάση την εκτιμημένη τιμή πώλησης, αφαιρουμένων 
τυχόν επιπρόσθετων κόστων που αναμένεται να δημιουργηθούν μέχρι και την πώληση.  
Όπου κρίνεται αναγκαίο, γίνεται γενική ή ειδική πρόνοια για ελαττωματικά και άχρηστα 
αποθέματα ή αποθέματα με αργή κίνηση, η οποία περιλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεων. 
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Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία μείον 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, που υπολογίζονται με βάση την εξέταση όλων των 
εκκρεμούντων ποσών στο τέλος του έτους.  Ποσά που δεν μπορούν να εισπραχθούν 
διαγράφονται όταν εντοπίζονται.  Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αντιπροσωπεύει τη 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας που ισούται με τη σημερινή 
αξία της αναμενόμενης ταμειακής ροής. 

 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών 
αποτελείται από μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις στην τράπεζα και από τραπεζικά 
παρατραβήγματα κατά το τέλος του οικονομικού έτους. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Συνήθεις μετοχές 
Συνήθεις μετοχές που έχουν εκδοθεί και πληρωθεί ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις παρουσιάζονται με βάση τις ονομαστικές αξίες που 
οφείλονται κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και 
συμπεριλαμβάνουν τόκους, όπου αυτό εφαρμόζεται. 
 
Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν το 
Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος για τα οποία είναι πιθανό ότι μελλοντικά θα 
απαιτηθεί εκροή οικονομικών πόρων για να διευθετηθεί η υποχρέωση αυτή και το ποσό 
μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα. 
 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 

 
4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
 
 Τα εισοδήματα αντιπροσωπεύουν ποσά που τιμολογήθηκαν και υπηρεσίες που 

παραχωρήθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζονται μετά την 
αφαίρεση των εκπτώσεων, προμηθειών και επιστροφών. 
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5. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Μερίσματα εισπρακτέα 307.336 116.703 422.301 124.906 
Άλλα έσοδα     10.170    15.172       6.398     15.181 
     
   317.506  131.875  428.699    140.087 

 
6. ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των ακολούθων: 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
Αμοιβή μελών διοικητικού συμβουλίου:     
  Μη εκτελεστικοί σύμβουλοι 12.132 12.132 7.177 7.177 
  Έξοδα παραστάσεως  11.959 11.959 11.446 11.446 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών  30.300 30.300 21.900 21.900 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων      
  και εξοπλισμού 542.858 534.524 521.153 508.448 
Χρεολύσεις άϋλου ενεργητικού 4.805 3.509 4.805 3.509 
Κόστος προσωπικού 4.319.226 4.332.633 3.655.353 3.687.382 

 
7. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Τόκοι από τράπεζες 324 281 316 272 
Τόκοι από μετατρέψιμα χρεόγραφα 19.966 21.127 18.298 20.172 
Πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό     
  κέρδος       4.569      15.732      4.570      15.732 
Έσοδα χρηματοδότησης     24.859      37.140    23.184      36.176 
     
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα (101.117) (131.806) (55.938) (79.949) 
Τόκοι δανείου (23.351) (31.911) (23.351) (31.911) 
Τόκοι φόρου εισοδήματος (3.176) - (2.566) - 
Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική     
  ζημία     (1.470)              -        (806)                 - 
Έξοδα χρηματοδότησης  (129.114)   (163.717)   (82.661)   (111.860) 
     
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (104.255)   (126.577)   (59.477)     (75.684) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος (29.480) (71.223) (17.734) (56.393) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα  (2.029) (2.072) (1.861) (2.072) 
Αναβαλλόμενη φορολογία    19.704     (9.647)     21.098      (8.230) 
     
Χρέωση έτους   (11.805)  ( 82.942)       1.503    (66.695) 

 
 Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το 

λογιστικό κέρδος: 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 

     
Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία    595.248    630.412    598.338   515.122 
     
Φόρος με βάση τους φορολογικούς      
  συντελεστές (59.525) (63.041) (59.833) (51.512) 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν      
  εκπίπτουν και εισοδήματος που δεν     
  υπόκειται σε φορολογία 30.045 (3.886) 42.099 (1.118) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα (2.029) (2.072) (1.861) (2.072) 
Αναβαλλόμενη φορολογία 19.704 (9.647) 21.098 (8.230) 
10% επιβάρυνση                -      (4.296)               -     (3.763) 
Φορολογία ως η κατάσταση      
  λογαριασμού αποτελεσμάτων    (11.805)     (82.942)      1.503   (66.695) 

 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.  
 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται 
από εταιρικό φόρο.  Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να 
υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 15%. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
9. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την 
πληρωμή μεικτού μερίσματος από το έτος χρήσης 2009, ύψους €261.595 και από το έτος 
χρήσης 2010, ύψους €275.362. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την καταβολή μεικτού μερίσματος από το έτος χρήσης 
2009 ύψους €91.987. 
 
Τα μερίσματα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Κύπρου υπόκεινται σε παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα με ποσοστό 15%.  Μερίσματα 
που πληρώνονται σε μη κατοίκους Κύπρου δεν υπόκεινται σε τέτοια παρακράτηση. 

 
10. ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 2010 2009 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες (€)    568.204    532.604 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες και    
  πλήρως κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του έτους 3.059.582 3.059.582 
   
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (€ σεντ)        18,57        17,41 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες (€)    599.841    448.427 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες και    
  πλήρως κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του έτους 3.059.582 3.059.582 
   
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (€ σεντ)         19,61        14,66 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 τα πλήρως κατανεμημένα κέρδη είναι τα ίδια με τα 
βασικά γιατί δεν υπήρχαν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλοι τίτλοι 
μετατρέψιμοι σε μετοχές. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

   Μηχανήματα,  
 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  
 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισμός Σύνολο 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ € € € € 
     
2010     
Κόστος ή εκτίμηση     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  16.776.092 219.533 8.802.905 25.798.530 
Προσθήκες         85.480           692       117.599      203.771 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 16.861.572     220.225    8.920.504  26.002.301 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.209.480 205.567 6.207.167 7.622.214 
Επιβάρυνση για το έτος      180.422        5.884       356.552       542.858 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   1.389.902     211.451    6.563.719    8.165.072 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  15.471.670         8.774    2.356.785  17.837.229 

     
2009     
Κόστος ή εκτίμηση     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  16.770.302 212.477 8.554.368 25.537.147 
Προσθήκες          5.790        7.056       248.537      261.383 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 16.776.092    219.533    8.802.905 25.798.530 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.029.527 199.863 5.858.300 7.087.690 
Επιβάρυνση για το έτος      179.953        5.704      348.867      534.524 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   1.209.480    205.567    6.207.167   7.622.214 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  15.566.612      13.966    2.595.738 18.176.316 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
 
 Η καθαρή λογιστική αξία των πιο πάνω με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους στις 31 

Δεκεμβρίου 2010 ανερχόταν σε €3.311.902 (2009: €3.650.989). 
 

   Μηχανήματα,  
 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  
 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισμός Σύνολο 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € € € 
     
2010     
Κόστος ή εκτίμηση     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  14.001.324 219.533 8.469.442 22.690.299 
Προσθήκες         85.480             692       116.099      202.271 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 14.086.804      220.225    8.585.541 22.892.570 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.058.639 205.567 5.889.829 7.154.035 
Επιβάρυνση για το έτος      166.275         5.884       348.994      521.153 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   1.224.914     211.451    6.238.823   7.675.188 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  12.861.890         8.774    2.346.718 15.217.382 
     
2009     
Κόστος ή εκτίμηση     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  13.995.534 212.477 8.225.429 22.433.440 
Προσθήκες           5.790        7.056      244.013      256.859 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  14.001.324     219.533   8.469.442  22.690.299 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  892.834 199.863  5.552.890 6.645.587 
Επιβάρυνση για το έτος      165.805        5.704      336.939      508.448 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   1.058.639     205.567   5.889.829   7.154.035 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   12.942.685       13.966   2.579.613  15.536.264 

 
 Η καθαρή λογιστική αξία των πιο πάνω με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους στις 31 

Δεκεμβρίου 2010 ανερχόταν σε €3.242.481 (2009: €3.561.363). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
12. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 2010 2009 
 € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Λογισμικά   
   
Τιμή κτήσης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  146.521 132.104 
Προσθήκες              -    14.417 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  146.521  146.521 
   
Χρεολύσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  135.035 131.526 
Χρεόλυση για το έτος      4.805      3.509 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   139.840  135.035 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου       6.681    11.486 

 
13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗ 
 

 Δίκαιη  Δίκαιη  
 αξία Κόστος Αξία Κόστος 
 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2009 
 € € € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ     
     
Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο     
  Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)     
Μετοχές και χρεόγραφα 1.823.537 1.416.995 2.829.410 1.185.788 
     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ     
     
Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο     
  Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)     
Μετοχές και χρεόγραφα 1.630.052 1.221.224 2.533.908 1.010.302 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
14. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 2010 2009 
 € € 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Ply Engineered Products Factory Ltd 674.985 674.985 
Xyloform Ltd 34.198 34.198 
Netwood Ltd       1.710       1.710 
   
   710.893   710.893 

 
 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 83,88% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Ply Engineered Products Factory Ltd και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
των εταιρειών Xyloform Ltd και Netwood Ltd. 

 
 Η κύρια δραστηριότητα της Ply Engineered Products Factory Ltd είναι η παραγωγή 

κοντραπλακέ (Plywood).  Η κύρια δραστηριότητα της Xyloforom Ltd είναι η επεξεργασία, 
κατασκευή, βιομηχανοποίηση και εμπορία ειδών ξυλείας. Η Νetwood Ltd συστάθηκε στις 27 
Μαρτίου 1998 και δραστηριοποιήθηκε για ένα χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του 2005, 
παρέχοντας υπηρεσίες προσωρινού εξειδικευμένου προσωπικού στην Εταιρεία.  Κατά τη 
διάρκεια του 2010 η Netwood Ltd ήταν αδρανής. 

 
 Oι θυγατρικές εταιρείες είναι εγγεγραμμένες και ασκούν τις δραστηριότητες τους στην 

Κύπρο. 
 
15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Πρώτες ύλες 4.012.051 3.660.414 2.867.215 2.861.484 
Ημιτελή προϊόντα 962.131 941.433 585.476 546.919 
Έτοιμα προϊόντα 3.708.663 3.048.461 2.026.186 1.743.966 
Ανταλλακτικά και καύσιμα     419.180     429.428     297.536     302.762 
     
  9.102.025  8.079.736  5.776.413  5.455.131 
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Εμπορικές απαιτήσεις 3.636.809 3.739.085 3.191.775 3.153.059 
Ποσά οφειλόμενα από θυγατρική     
  εταιρεία - - 495.191 - 
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωμές     158.439       57.921     151.395       47.456 
     
  3.795.248  3.797.006  3.838.361  3.200.515 
 
Η ταξινόμηση με χρονολογική σειρά των εμπορικών απαιτήσεων κατά την ημερομηνία 
αναφοράς ήταν: 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Μέχρι 30 ημέρες 688.796 1.194.698 575.848 1.033.470 
31 – 120 ημέρες 2.507.391 2.435.586 2.194.956 2.055.734 
Πέραν των 120 ημερών     440.622     108.801     420.971       63.855 
     
  3.636.809  3.739.085  3.191.775  3.153.059 

 
 Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο παρουσιάζεται στη 

σημείωση 27 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 
 
17. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 119.569 30.697 82.527 1.909 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα     
  επιστρεπτέα      19.076     19.076        8.728       8.728 
     
    138.645     49.773      91.255     10.637 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
18. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Μετρητά στο ταμείο 78 482 25 310 
Μετρητά στην τράπεζα     150.370     103.694     147.627      103.237 
 150.448 104.176 147.652 103.547 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (2.217.306)    (952.663) (1.500.256)     (348.733) 
     
 (2.066.858)    (848.487) (1.352.604)     (245.186) 

 
Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο 
ρευστότητας παρουσιάζεται στη σημείωση 27 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών 
καταστάσεων. 

 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 2010 2009 
 € € 
Εγκεκριμένο    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου & 31 Δεκεμβρίου 
  (10.000.000 μετοχές @ €1,71 η καθεμία) 

 
17.100.000 

 
17.100.000 

 
   
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου & 31 Δεκεμβρίου 
  (3.059.582 συνήθεις μετοχές των €1,71 η καθεμία)  

 
  5.231.885 

 
  5.231.885 

 
20. ΔΑΝΕΙΟ 
 2010 2009 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ € € 
   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    947.562 1.174.831 
   
Τρέχουσες υποχρεώσεις    250.620    250.620 
   
Σύνολο 1.198.182 1.425.451 
   
Το τραπεζικό δάνειο είναι αποπληρωτέο ως ακολούθως:   
   
Εντός 1 έτους 250.620 250.620 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 947.562 1.002.480 
Πέραν των 5 ετών               -    172.351 
   
Σύνολο 1.198.182 1.425.451 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
20. ΔΑΝΕΙΟ (συνέχ.) 
 

Το πιο πάνω δάνειο παραχωρήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2004 και φέρει ετήσιο κυμαινόμενο 
επιτόκιο ίσο με το Βασικό επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας + 0,78%.  Το συνολικό δάνειο είναι 
για €2.221.182 και η Εταιρεία καταβάλλει τριμηνιαίες δόσεις από την 31 Ιανουαρίου 2006.  
Η Εταιρεία δεν έχει δώσει καμία εγγύηση για την εξασφάλιση του πιο πάνω δανείου. 
 
Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας παρουσιάζεται στη 
σημείωση 27 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 
 

21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.308.987 2.300.335 1.873.862 1.866.343 
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων (9.965) (995) (7.848) (711) 
(Πίστωση)/χρέωση στην κατάσταση      
  λογαριασμού αποτελεσμάτων     (19.704)        9.647      (21.098)        8.230 
     
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2.279.318 2.308.987   1.844.916 1.873.862 

 
 Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως: 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 2.319.314 2.329.279 1.895.183 1.903.031 
Συσσωρευμένες προσωρινές      
  διαφορές μεταξύ αποσβέσεων      
  και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων      (39.996)     (20.292)      (50.267)    (29.169) 
     
  2.279.318  2.308.987   1.844.916 1.873.862 
 
Ο υπολογισμός για αναβαλλόμενη φορολογία στις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 
λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της φορολογικής τους 
βάσης έγινε με συντελεστή 10%.  Όσον αφορά την επανεκτίμηση της γης, έχει γίνει 
πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία με συντελεστή 20% που είναι ο συντελεστής φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Εμπορικές υποχρεώσεις 965.158 888.590 964.479 885.968 
Άλλες υποχρεώσεις και έξοδα      
  οφειλόμενα    552.205    625.192    455.893    529.358 
     
 1.517.363 1.513.782 1.420.372 1.415.326 

 
Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας παρουσιάζεται στη 
σημείωση 27 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 

 
23. ΣΧΕΔΙΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 Η Εταιρεία λειτουργεί σχέδιο καθορισμένης εισφοράς, το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της 

Εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ, το οποίο χρηματοδοτείται ξεχωριστά 
και υποβάλλει ξεχωριστές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Με το σχέδιο αυτό τα μέλη 
δικαιούνται πληρωμή ορισμένων ωφελημάτων όταν αφυπηρετήσουν ή τερματίσουν πρόωρα 
τις υπηρεσίες τους. Οι συνεισφορές της Εταιρείας για το έτος ήταν €233.400 (2009: 
€232.793) και για το Συγκρότημα ήταν €250.868 (2009: €249.338). 

 
24. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή 

έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 
Δεκεμβρίου 2010 και στις 7 Μαρτίου 2011 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
ειδοποίησης για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως:  

 
 31/12/2010 7/3/2011 
 % % 
   
Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος - - 
Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας 0,01 0,01 
Σάββας Νεοφύτου - - 
Παύλος Καρυδάς - - 
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης - - 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 1,65 1,57 
Παντελής Ξυνιστέρης - - 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
25. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 
 Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 

Δεκεμβρίου 2010 και στις 7 Μαρτίου 2011 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
ειδοποίησης για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν οι ακόλουθοι: 

 
 31/12/2010 7/3/2011 
 % % 
   
Κυπριακή Δημοκρατία 51,07 51,07 
CLR Private Equity Ltd 11,61 11,61 

 
26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της Εταιρείας: 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
(α)   Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου:     

     
Μη εκτελεστικοί σύμβουλοι 12.132 12.132 7.177 7.177 
Έξοδα παραστάσεως   11.959   11.959   11.446   11.446 

     
   24.091   24.091   18.623   18.623 

 
 2010 2009 
 € € 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
(β)   Πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών:   
   

Xyloform Ltd 242.218 493.171 
Ply Engineered Products Factory Ltd 1.880.577 1.209.649 

   
 2.122.795 1.702.820 
(γ)   Αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών:   
   

Ply Engineered Products Factory Ltd 3.090 9.190 
Xyloform Limited     112.474                - 

   
     115.564        9.190 
(δ)   Υπόλοιπα στο τέλος του έτους   
   

Ποσό οφειλόμενο από Ιθύνουσα    495.191               - 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχ.) 
 
 Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 51,07% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας και η CLR Private Equity Ltd το 11,61%.  Το υπόλοιπο 37,32% είναι ευρέως 
διεσπαρμένο. 

 
 Το Συγκρότημα έχει κατά διαστήματα συναλλαγές με κυβερνητικές υπηρεσίες. 
 
27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους: 
 
(i) Πιστωτικό κίνδυνο 
(ii) Κίνδυνο ρευστότητας 
(iii) Κίνδυνο αγοράς 
(iv) Άλλους κινδύνους 
(v) Διαχείριση κεφαλαίου. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
Οι αρχές διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας υιοθετούνται για να 
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και η 
Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και μηχανισμών ελέγχου, και να 
παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων αυτών.  Οι αρχές και τα συστήματα 
διαχείρισης κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες 
αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών 
ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  Το Συγκρότημα και 
η Εταιρεία δεν έχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Το Συγκρότημα 
και η Εταιρεία εφαρμόζουν διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων 
και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και 
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.  Το 
Συγκρότημα και η Εταιρεία εφαρμόζουν διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση τους 
σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 
 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 
Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται 
κυρίως από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχ.) 

 
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη 
μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο.  Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά 
την ημερομηνία παρουσίασης αυτών των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών 
καταστάσεων ήταν: 
 
 Λογιστική αξία 
 2010 2009 
 € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα   
  προς πώληση 1.823.537 2.829.410 
Εμπορικές απαιτήσεις 3.636.809 3.739.085 
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωμές 158.439 57.921 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών      150.448      104.176 
   
   5.769.233   6.730.592 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα   
  προς πώληση 1.630.052 2.533.908 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 710.893 710.893 
Εμπορικές απαιτήσεις 3.191.775 3.153.059 
Ποσά οφειλόμενα από θυγατρική εταιρεία 495.191 - 
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωμές 151.395 47.456 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών      147.652      103.547 
   
   6.326.958   6.548.863 

 
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η 
αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος 
ζημιών.  Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εφαρμόζουν διαδικασίες με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 
27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.) 
  
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχ.) 

 
Οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των εκτιμημένων πληρωμών τόκου παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 
  Συμβατικές  Μεταξύ  
 Λογιστική αξία ταμειακές ροές Εντός 1 έτους 2 – 5 έτη Πέραν των 5 ετών 
 € € € € € 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ      
      
31 Δεκεμβρίου 2010      
      
Τραπεζικό δάνειο 1.198.182 1.294.315 268.687 1.025.628 - 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 2.217.306 2.217.306 2.217.306 - - 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.517.363   1.517.363   1.517.363                   -                  - 
      
   4.932.851   5.028.984   4.003.356   1.025.628                  - 
      
31 Δεκεμβρίου 2009      
      
Τραπεζικό δάνειο 1.425.451 1.565.642 272.750 1.049.412 243.480 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 952.663 952.663 952.663 - - 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.513.782   1.513.782   1.513.782                  -                  - 
      
   3.891.896   4.032.087   2.739.195   1.049.412     243.480 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 
27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.) 
  

  Συμβατικές  Μεταξύ  
 Λογιστική αξία ταμειακές ροές Εντός 1 έτους 2 – 5 έτη Πέραν των 5 ετών 
 € € € € € 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ      
      
31 Δεκεμβρίου 2010      
      
Τραπεζικό δάνειο 1.198.182 1.294.315 268.687 1.025.628 - 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.500.256 1.500.256 1.500.256 - - 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.420.372   1.420.372   1.420.372                 -                 - 
      
   4.118.810   4.214.943   3.189.315   1.025.628                 - 
      
31 Δεκεμβρίου 2009      
      
Τραπεζικό δάνειο 1.425.451 1.565.640 272.750 1.049.412 243.478 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 348.733 348.733 348.733 - - 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.415.326   1.415.326   1.415.326                 -                 - 
      
   3.189.510   3.329.699   2.036.809   1.049.412      243.478 
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27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

(iii) Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως 
συναλλαγματικές αξίες, αξίες επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα 
ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν το Συγκρότημα και η 
Εταιρεία. 

 
 (α) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.  Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα 
επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα και την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταμειακές ροές.  Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα και την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την δίκαιη αξία.  Η διεύθυνση του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των 
τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν: 

 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
Χρηματοοικονομικά μέσα     
  κυμαινόμενου επιτοκίου     
     
Χρηματοοικονομικά      
  περιουσιακά στοιχεία 150.369 104.176 147.652 103.547 
Χρηματοοικονομικές      
  υποχρεώσεις  (3.415.488)  (2.378.114)  (2.698.438)  (1.774.184) 
     
  (3.265.119)  (2.273.938)  (2.550.786)  (1.670.637) 

 
  Ανάλυση ευαισθησίας 

Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2010 θα είχε 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του κέρδους έτους κατά περίπου €27.098 (2009: €35.456) για 
το Συγκρότημα και κατά €20.318 (2009: €27.797) για την Εταιρεία.  Ο υπολογισμός 
αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές συναλλάγματος 
παραμένουν σταθεροί.  Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες 
θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσματα. 
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27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
 (iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχ.) 
 

(β) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Ο συναλλαγματικός 
κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα 
λειτουργίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της.  Το Συγκρότημα και η Εταιρεία 
εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε Δολάρια.  Η 
διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στον συναλλαγματικό κίνδυνο ήταν ως 
ακολούθως: 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2010 2009 2010 2009 
 Δολάρια  Δολάρια  Δολάρια  Δολάρια  
     
Υποχρεώσεις     
Εμπορικές υποχρεώσεις       42.932               -       42.932               - 
     
Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο       42.932               -       42.932               - 
 

(v) Άλλοι κίνδυνοι 
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται 
να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.  Έννοιες 
όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(GDP) είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και 
οποιαδήποτε μεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος 
δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας 
ανάλογα το Συγκρότημα και την Εταιρεία. 

 
(vi) Διαχείριση κεφαλαίου 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει 
να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική δραστηριότητα και ταυτόχρονα να έχει 
ικανοποιητική απόδοση για τους ιδιοκτήτες μέσω της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και 
δανεισμού.  Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος και της Εταιρείας δεν έχει 
αλλάξει από το προηγούμενο έτος. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
27.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

 Δίκαιη αξία 
 Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να 

ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής 
συναλλαγής. 

 
 Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών και υποχρεώσεων της Εταιρείας 

κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης παρουσιάζεται στις 
οικονομικές καταστάσεις, όταν αυτό απαιτείται. 

 
 Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 

Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης. 

 
28. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν είχαν ανειλημμένες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 
Δεκεμβρίου 2010. 

 
29. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις 
ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

 
 



ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

 
ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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