Λεµεσός, 29 Απριλίου 2011
Συνηµµένα σας αποστέλλουµε ανακοίνωση της εταιρείας µας που αφορά
συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου ηµερ. 29/04/2011, το οποίο έχει
εγκρίνει τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2010.
Επίσης επισυνάπτουµε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε όλες
τις δηλώσεις που απαιτούνται από το Νόµο και/ή τους κανονισµούς του
Χρηµατιστηρίου. Σηµειώστε ότι η δήλωση των µελών του διοικητικού
συµβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρείας για τις οικονοµικές
καταστάσεις έχει υπογραφεί από όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
πλην του κ. ∆ηµήτρη Σολοµωνίδη ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό και
δεν παρέστει στη συνεδρίαση.
Με εκτίµηση,

P&D Secretarial Services Ltd
Γραµµατέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Claridge Public
Ltd σε συνεδρία του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2011 έλαβε τις
ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2010, οι οποίες και επισυνάπτονται. Τα τελικά αποτελέσματα δεν διαφέρουν
ουσιαστικά από την ένδειξη αποτελέσματος που ήδη ανακοινώθηκε.
2. Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης (στην οποία περιλαμβάνονται οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης και η
έκθεση του διοικητικού συμβουλίου) δεν θα σταλεί ταχυδρομικώς, ικανοποιητικός
όμως αριθμός αυτής θα διατίθενται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός
Γεωργίου Γενναδίου αρ. 10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3ος όροφος, γραφ. 303, 3041
Λεμεσός, ή από το γραφείο υποδοχής των ξενοδοχείων Amathus, τόσο στη Λεμεσό
όσο και στην Πάφο ή και από τα κεντρικά γραφεία της Amathus στην οδό Ομήρου
αρ. 17, Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον η ετήσια έκθεση θα
καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.claridgepublic.com και του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy.
3. Τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 και ώρα 2.30 μ.μ., στο Amathus
Beach Hotel Paphos, στην Πάφο.
4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος για το έτος 2010.

Λεμεσός, 29 Απριλίου 2011
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
1
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
2
Ζ Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ “Amathus Beach Hotel Paphos”, ελφο παξαζαιάζζηνπ
ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ 273 δσκαηίσλ ζηελ παξαιία ηεο Κάησ Πάθνπ. Σν μελνδνρείν
ιεηηνπξγεί ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Amathus Public Limited, ε νπνία είλαη απφ ηνπο θχξηνπο
κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
3
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Amathus Vacation Ownership
Limited (“ε Δμαξηεκέλε”) ηεο νπνίαο ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε αλέγεξζε πνιπηειψλ
επαχιεσλ θαη δηακεξηζκάησλ θαη ε δηάζεζή ηνπο σο ηδηφθηεηεο νηθηζηηθέο κνλάδεο.
4
Σν πγθξφηεκα θαηέρεη 31,02% (2009: 30,45%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο Leisure Holdings S.A. ε νπνία είλαη ν κφλνο κέηνρνο ηεο Λάλδα ΑΞΣΔ,
ηδηνθηήηξηαο ηνπ “Amathus Beach Hotel Rhodes”, ελφο ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ 326
δσκαηίσλ θαη 37 ζνπηηψλ κε ηδησηηθέο πηζίλεο ζηε Ρφδν, Διιάδα.
Αλαζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο
5
Ζ δεκηά ηνπ πγθξνηήκαηνο κεηά ηε θνξνινγία γηα ην έηνο 2010, αλήιζε ζε €3.641.045
έλαληη δεκηάο €3.476.492 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ αχμεζε ζηε δεκηά νθείιεηαη θπξίσο
ζηε κεηαβνιή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Γεληθή αλαζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γίλεηαη πην θάησ:
Ξενοδοσειακέρ ςπηπεζίερ
Oη πσιήζεηο ηνπ μελνδνρείνπ Amathus Beach Hotel Paphos γηα ην έηνο 2010 αλήιζαλ ζε
€11.168.967 ζε ζρέζε κε €11.226.627 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν παξά ην γεγνλφο φηη ε
νηθνλνκηθή χθεζε ζπλερίζηεθε θαη ην 2010 (εκείσζε 5). Σν αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο πξηλ
ηνπο ηφθνπο, ηε θνξνινγία, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε θαηά ην 2010 αλήιζε ζε
€1.982.863 ζε ζρέζε κε €1.721.798 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (εκείσζε 5), θπξίσο ιφγσ
ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ μελνδνρείνπ.
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα)
Αλαζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζπλέρεηα)
Ανάπηςξη και διάθεζη ακινήηων
Όζνλ αθνξά ηελ πιήξσο εμαξηεκέλε εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη δηάζεζε
αθηλήησλ, Amathus Vacation Ownership Ltd, νη πσιήζεηο ηεο γηα ην 2010, αλήιζαλ ζε
€3.819.442 ελψ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ήηαλ €1.337.652. H αλαπξνζαξκνζκέλε δεκηά
πξηλ ηνπο ηφθνπο, ηε θνξνινγία, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε θαηά ην 2010 αλήιζε ζε
€2.370.397 ζε ζρέζε κε €2.211.646 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (εκείσζε 5). Απηφ
νθείιεηαη θπξίσο ζηα απμεκέλα έμνδα πσιήζεσλ, ζην ςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ
πνπ δελ έρνπλ αθφκα πσιεζεί θαη ζηα ςειά ρξεκαηνδνηηθά έμνδα.
Επένδςζη ζηη ζςνδεδεμένη εηαιπεία Leisure Holdings S.A
Σν κεξίδην ηεο δεκηάο κεηά ηελ θνξνινγία απφ ηε ζπλδεκέλε καο εηαηξεία Leisure Holdings S.A.,
ηδηνθηήηξηαο ηνπ Amathus Beach Ζotel Rhodes, κεηά ηελ θνξνινγία αλήιζε ζε €517.235 έλαληη
δεκηάο €816.671 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ
πσιήζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ.
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
6
Πέξαλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 3 ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην πγθξφηεκα αληηκεησπίδεη επίζεο ηνπο ζπλήζεηο
θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζηε
Ρφδν θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθνχο κε ηελ αλάπηπμε θαη πψιεζε νηθηζηηθψλ κνλάδσλ.
Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηνπ πγθξνηήκαηνο
7
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηα
κέρξη ηψξα δεδνκέλα, εθηηκά φηη είλαη πνιχ λσξίο γηα λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε εθηηκήζεηο γηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο 2011. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα εθηίκεζε
ζεσξείηαη παξαθηλδπλεπκέλε επεηδή ε θχζε εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο επεξεάδεηαη άκεζα
απφ πνιινχο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη εμσγελείο θαη δηακνξθψλνληαη πνιχ γξήγνξα ζην λέν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε.
Απνηειέζκαηα
8
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 30. Ζ δεκηά
απφ εξγαζίεο πεξηνξίζηεθε ζε €1.104.600 ζε ζρέζε κε €1.264.484 ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.
Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εμφδσλ χςνπο €2.120.319 (2009: €1.819.629), ηνπ
θαζαξνχ κεξηδίνπ δεκηάο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ κεηά ηε θνξνινγία θαη ηελ αξλεηηθή ππεξαμία
χςνπο €486.328 (2009: €699.354) θαη ηεο πηζησηηθήο θνξνινγίαο χςνπο €70.202 (2009:
€306.975), ε δεκηά γηα ην έηνο αλήιζε ζε €3.641.045 (2009: €3.476.492).
Μεξίζκαηα
9
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ εηζεγείηαη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο θαη ε θαζαξή δεκηά γηα
ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά.
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα)
Μεηνρηθό θεθάιαην
10
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε €36.775.403 δηαηξεκέλν ζε 108 162 950
ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα. Όινη νη ηίηινη ηεο Δηαηξείαο είλαη
εηζεγκέλνη θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.
11
Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζε ζχγθξηζε κε
ηε δηάξζξσζε ηνπ θαηά ην 2009.
12
Γελ πθίζηαληαη νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο ή ζηε
θαηνρή νπνησλδήπνηε ηίηισλ απφ νπνηνλδήπνηε πιελ ηεο ππνρξέσζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ εηδηθή επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί
πξνηνχ πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε πψιεζε ή αγνξά κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.
13
Γελ πθίζηαηαη νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θεθάιαην ηεο
Δηαηξείαο.
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
14
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ εκεξνκελία απηήο
ηεο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 2. Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα
νιφθιεξν ην έηνο 2010, εθηφο ηνπ θ. Αρηιιέα Γσξνζένπ πνπ δηνξίζηεθε χκβνπινο ζηηο
14 Μαΐνπ 2010.
15
χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Πιάησλ Δ. Λαλίηεο, Ησάλλεο Κ.
Αξρνληίδεο, Άξεο Υξηζηνδνχινπ θαη Αρηιιέαο Γσξνζένπ απνρσξνχλ ζηελ επφκελε Δηήζηα
Γεληθή πλέιεπζε, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.
16
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ζηελ απνδεκίσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
πκκεηνρή πκβνύισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
17
Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηά θπξηφηεηα θαηέρεη θάζε
χκβνπινο, ε ζχδπγνο, ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο απηφο θαηέρεη άκεζα ή
έκκεζα ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε, ήηαλ ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηηο 24 Απξηιίνπ 2011 σο εμήο:

Κψζηαο E. Λαλίηεο
Πιάησλ Δ. Λαλίηεο
Αλδξέαο Βαζηιείνπ
Αληεο A. Λνχηζηνο
Αξεο Υξηζηνδνχινπ
Αρηιιέαο Γσξνζένπ
Γεκήηξεο νινκσλίδεο
Ησάλλεο Κ. Αξρνληίδεο
Μηράιεο Υαηδήθπξηαθνο
Σέιινο N. Παπαγεσξγίνπ

31 Γεθεκβξίνπ
2010
Πιήξσο
πιεξσζείζεο
ζπλήζεηο
κεηνρέο
%

24 Απξηιίνπ
2011
Πιήξσο
πιεξσζείζεο
ζπλήζεηο
κεηνρέο
%

43,02
43,73
0,01
0,10
0,03
0,00
0,00
0,13
0,00
0,05

43,02
43,73
0,01
0,10
0,03
0,00
0,00
0,13
0,00
0,05

ηα πνζνζηά ησλ θ.θ. Κψζηα Δ. Λαλίηε θαη Πιάησλα Δ. Λαλίηε πεξηιακβάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ
εηαηξεηψλ Amathus Public Limited θαη Lanitis E.C. Holdings Limited.
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Claridge Public Limited
Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα)
πκκεηνρή πκβνύισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο (ζπλέρεηα)
Απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη 5 κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε δηαθχκαλζε ζην πνζνζηφ ησλ
κεηνρψλ πνπ θαηείρε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ άκεζα θαη έκκεζα.
Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
18
ηηο 24 Απξηιίνπ 2010 νη αθφινπζνη κέηνρνη θαηείραλ θαηά θπξηφηεηα πάλσ απφ 5% ηνπ
εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο
%
Amathus Public Limited
Strawdale Limited
Powergen Holdings Limited

40,53
18,94
7,25

πκβάζεηο κε πκβνύινπο θαη ζπλδεόκελα πξόζσπα
19
Τπάξρνπλ ζπκβάζεηο, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, κεηαμχ ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαη ζπλδενκέλσλ πξνζψπσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε 28 ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πέξαλ απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο κε ην πγθξφηεκα ζηηο νπνίεο
χκβνπινη ή ζπλδεφκελα ηνπο πξφζσπα είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. πλδεφκελα πξφζσπα
πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο χκβνπινη θαηέρνπλ άκεζα
ή έκκεζα ηνπιάρηζην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε.
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
20
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία εθαξκνγήο θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
έρεη πηνζεηήζεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη εθδψζεη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Κχπξνπ θαη εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ εθηφο φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ. Σν πιήξεο θείκελν ηνπ
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (www.cse.com.cy).
21
Ζ Δηαηξεία, παξφιν πνπ δελ είλαη ππφρξεε αθνχ νη ηίηινη ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ
Δλαιιαθηηθή Αγνξά, εθαξκφδεη πιήξσο ηηο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πιελ
ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 δελ εθαξκνδφηαλ ε
δηάηαμε Γ.3.8 ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζψο ην πγθξφηεκα δελ έρεη ηδξχζεη
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ.
22
Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη επαξθείο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ
Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαη κειεηά θαη ειέγρεη ηηο εθζέζεηο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο θαη πξνβαίλεη ζε επαξθή ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε.
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ην έηνο 2010
Μέξνο Α
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Claridge Public Ltd (“Δηαηξεία”) ζεσξεί φηη ε θαζηέξσζε ησλ
αξρψλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (“Κψδηθαο”) είλαη αλαγθαία γηα
ηελ επίηεπμε ζσζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ζηελ Δηαηξεία θαη γηα ηελ πξνάζπηζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.
Μεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2003, ε
Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηνλ Κψδηθα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη έθηνηε
ζπλερίδεη ηε δέζκεπζε ηεο γηα ηε ζπλερή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Amathus Vacation Ownership Ltd
απνηειείηαη απφ ηα ίδηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη θαηά ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηφζνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζνλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Δηαηξείαο
πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, εμεηάδνληαη
θαη ηα ζέκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. Τπφ ην θσο ησλ πξνεγνχκελσλ, νη πξφλνηεο ηνπ
Κψδηθα εθαξκφδνληαη θαη ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία.
Μέξνο Β
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη έρεη ηεξήζεη ηηο πην θάησ αξρέο θαη δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα εθηφο απφ απηέο πνπ δίλεηαη ζρεηηθή επεμήγεζε ζηε έθζεζε.
B.1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Σα θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο
Δηαηξείαο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο επίζεο θαη ηνλ Κψδηθα. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά
ηα θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηα αθφινπζα:
1) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο
2) ηελ εηνηκαζία θαη έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
ζρεδηαζκνχ ηεο Δηαηξείαο
3) ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηηο ζεκαληηθέο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο
4) ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο / εμαγνξέο
5) ηελ εηνηκαζία θαη ππνβνιή γηα έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
Δηαηξείαο
6) ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο
7) ηελ επίβιεςε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Δηαηξεία
8) ην δηνξηζκφ θαη ηεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ (κεηά απφ ηε
ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο) θαη ηνπ εζσηεξηθνχ
ειεγθηή
9) ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο γηα ηε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε
10) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο αθππεξέηεζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζπλεδξηάζεη έμη (6) θνξέο
θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Κψδηθα.
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(ζπλέρεηα)
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηψλ έρνπλ ηεξεζεί πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ απφ
ηνλ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία επηθπξψζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαζθαιίδνληαο ηα αθφινπζα θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο:
1) Σελ δηαζθάιηζε ηεο απαξηίαο ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα
ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ
2) Σελ παξνρή αξθεηνχ ρξφλνπ γηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ ζεκάησλ
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε
3) Σελ θάιπςε φισλ ησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη
επαξθψο κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
δηαζθαιίδεη φηη αθνινπζνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φηη ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηνπο
ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο θαη θακία
θαηεγνξία κειψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ επζχλε έλαληη ηεο Δηαηξείαο θαη
ησλ κεηφρσλ ηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ επζχλε σο ζχλνιν γηα ηε εθπιήξσζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Ηζνξξνπία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ έλα (1) Δθηειεζηηθφ θαη ελληά (9) ΜεΔθηειεζηηθνχο πκβνχινπο εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) είλαη Αλεμάξηεηνη. Σα νλφκαηα θαη ε
ηδηφηεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 2 ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο.
ηηο 14 Μαΐνπ 2010 έρεη δηνξηζηεί ν θ. Αρηιιέαο Γσξνζένπ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ππφ ηε ηδηφηεηα ηνπ κε-εθηειεζηηθνχ. Ο θ. Αρηιιέαο Γσξνζένπ
είλαη ν πξψηνο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο μελνδνρείσλ ηεο Amathus Public
Limited. χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα δίδεηαη πην θάησ πξνο ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ.
Οη δχν (2) απφ ηνπο ελληά (9) Με-Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο είλαη
Αλεμάξηεηνη απφ ηε δηεχζπλζε θαη απφ κέηνρν πνπ ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα ηελ
πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη δελ
έρνπλ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ή άιιε ζρέζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη
νπζηαζηηθά ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο θξίζεο.
Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ
έρεη νπνηαλδήπνηε εθηειεζηηθή αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα δηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο.
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Παξνρή Πιεξνθνξηώλ
Ζ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε, ηδηαίηεξα ζε γεγνλφηα πνπ άιιαμαλ
ή δπλαηφλ λα αιιάμνπλ ηηο πξννπηηθέο ή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ελεκεξψλνληαη έγθαηξα θαη γξαπηψο γηα ηηο ζπλεδξίεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεξνχληαη
πξαθηηθά απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία απνζηέιινληαη ζε φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ.
Γηα ηε θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη:
1) Σπγράλνπλ θαηάιιειεο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ηελ πξψηε θνξά πνπ
δηνξίδνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αηηνχληαη ηέηνηαο
επηκφξθσζεο ζε ζπλερή βάζε εθφζνλ ηνχην ζεσξεζεί αλαγθαίν.
2) Σπγράλνπλ νπνηαζδήπνηε πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο
3) Λακβάλνπλ επίζεκν πξφγξακκα ζεκάησλ θαη άιιεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4) Έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζπκβνπιέο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο
5) Λακβάλνπλ, εάλ θξίλνπλ φηη ππάξρεη αλάγθε, αλεμάξηεηεο επαγγεικαηηθέο
ζπκβνπιέο απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο κε έμνδα ηεο Δηαηξείαο.
Γηνξηζκνί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ βνεζά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη
δηνξηζκνχ λέσλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ. Δπίζεο πξνγξακκαηίδεη ηελ δηαδνρή ησλ
απνρσξνχλησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο βάζεη θαζνξηζκέλεο θαη δηαθαλνχο
δηαδηθαζίαο.
H Δπηηξνπή έρεη ζπλεδξηάζεη δχν θνξέο (2), ζηηο 28 Απξηιίνπ 2010 θαη ζηηο
22 Γεθεκβξίνπ 2010.
Σα κέιε θαη νη φξνη εληνιήο ηεο επηηξνπήο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 19 κέρξη 20 ηεο
Δηήζηαο Έθζεζεο.
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Δθινγή θαη επαλεθινγή Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ
χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο oη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ππφθεηληαη ζε
ελαιιαγή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δηαηεξνχλ φκσο ην δηθαίσκα ηεο επαλεθινγήο.
ηε επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε νη αθφινπζνη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη απνρσξνχλ
απφ ην αμίσκα ηνπο θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή:
1. Πιάησλ Δ. Λαλίηεο
2. Ησάλλεο Αξρνληίδεο
3. Άξεο Υξηζηνδνχινπ
4. Αρηιιέαο Γσξνζένπ
Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα εθινγή
θαη επαλεθινγή παξνπζηάδνληαη πην θάησ πξνθεηκέλνπ νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο λα είλαη
θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη γηα ηε εθινγή ηνπο.
Λαλίηεο Πιάησλ
Ο θ. Λαλίηεο απέθηεζε ην πηπρίν Β.Α.(Honors) ζηα νηθνλνκηθά απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ
Reading ηεο Αγγιίαο ην 1975. Απφ ην 1975 θαη κέρξη ην 1992 έρεη εξγαζηεί ζε δηάθνξεο
εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Λαλίηε ππφ ηε ηδηφηεηα ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο. Απφ ην 1992 θαη
κέρξη ζήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οκίινπ Λαλίηε. Δπίζεο είλαη πξφεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Amathus Public Ltd, NP Lanitis Ltd, Cybarco Holdings
Ltd., Cybarco Ltd, Cybarco Development Ltd, Lanitis Development Ltd θαη Lanitis Farm
Ltd. Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ εηαηξεηψλ, Amathus Vacation
Ownership Limited θαη ECL New Transport and Investments Ltd. Έρεη ππεξεηήζεη ζαλ
αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο Διιάδνο θαη κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Marfin Laiki Bank Public Ltd. Σν 1985 έρεη δηνξηζηεί ζαλ
επίηηκνο ππν-πξφμελνο ηεο Οιιαλδίαο ζηε Κχπξν θαη απφ ην 1991 είλαη Πξφμελνο ηεο
ηδίαο ρψξαο ζηε Κχπξν.
Αξρνληίδεο Ησάλλεο
Ο θ. Ησάλλεο Αξρνληίδεο θαηέρεη ην ηίηιν ηνπ Β.Sc. ζηα Οηθνλνκηθά απφ ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ θαη έηπρε εηδίθεπζεο ζην Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ
Σακείνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Ο θ. Αξρνληίδεο είλαη
Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ηεο Claridge Public Ltd, αληηπξφεδξνο ηεο Αmathus Public Ltd
θαη κέινο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ Αmathus Vacation Ownership Ltd,
Amathus Aegeas Ltd, Ν.Π. Λαλίηεο Ληδ, Cybarco Limited, Cybarco (Hellas) S.A, Λάλδα
ΑΞΣΔ, Αγξφθηεκα Λαλίηε Λίκηηεδ, Lanitis Development Public Limited, Heaven‟s Garden
Waterpark Limited, Amathus Hellas ATE θαη Limassol Marina Ltd. Γηεηέιεζε πξφεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεζλνχο πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Κχπξνπ απφ ην 1989
κέρξη ην 1993. Δπίζεο δηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ Ξελνδνρείνπ Φηινμελία απφ ην 1989 κέρξη
θαη ην 1993. Πξφζθαηα έρεη εθιεγεί κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγνδνηψλ
θαη Βηνκεράλσλ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Κππξηαθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ.
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(ζπλέρεηα)
Άξεο Υξηζηνδνύινπ
O θ. Άξεο Υξηζηνδνχινπ έρεη πάξεη ηνλ ηίηιν Ν.C.A. (National Certificate in Agriculture) ην
1960 ζηελ Αγγιία. Σν 1963 απφθηεζε δίπισκα B.Sc. ζηε γεσπνλία απφ ην Παλεπηζηήκην
ηνπ Durham. Απφ ην 1964 κέρξη ην 1965 εξγάζζεθε ζην Αγξφθηεκα Λαλίηε Λίκηηεδ σο
δηεπζπληήο παξαγσγήο θαη εξεπλψλ. Σν επηέκβξην ηνπ 1965 κεηέβε ζην Παλεπηζηήκην
ηεο Καιηθφξληαο φπνπ έηπρε ηνπ ηίηινπ M.Sc. in Horticulture. Δπαλήιζε ζην Αγξφθηεκα
Λαλίηε θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηελ
νπνία θαηείρε κέρξη ην 1999. Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ Γ.. ηεο Lanitis E. C. Holdings
Limited, Amathus Public Limited, Heaven‟s Garden Waterpark Limited, Αγξφθηεκα Λαλίηε
Λίκηηεδ, Cybarco Public Limited θαη Amathus Vacation Ownership Limited.
Αρηιιέαο Γσξνζένπ
Ο θ. Αρηιιέαο Γσξνζένπ έρεη παξαθνινπζήζεη δηάθνξνπο θχθινπο μελνδνρεηαθψλ
ζπνπδψλ ζηελ Κχπξν, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηελ Διβεηία.
Δίλαη θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ M.B.A. απφ ην παλεπηζηήκην IMD International-Lausanne.
Δξγάζηεθε ζε δηάθνξα μελνδνρεία κέρξη ην 1996 φπνπ πξνζιήθζεθε ζην μελνδνρείν
Amathus. Απφ ην 1998 κέρξη ην 1999 είρε ηε ζέζε ηνπ operations manager ηνπ ελ ιφγσ
μελνδνρείνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ νξγαληζκνχ «The Leading Hotels of the World».
Απφ ην 1999 κέρξη ην 2005 αλέιαβε ηε γεληθή δηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ Amathus Beach
Hotel θαη απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Πξψηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή
ηνπ ηκήκαηνο μελνδνρείσλ ηεο Amathus, ζην νπνίν ππάγνληαη 3 μελνδνρεία πνιπηειείαο.
Δίλαη κέινο ηνπ Cyprus Hotel Manager Association.
B.2 ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΩΝ
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ έρεη ηε επζχλε λα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ πνπ ζπλεδξίαζε δπν (2) θνξέο ην 2010 ελέθξηλε ηηο ίδηεο ακνηβέο
ηνπ 2009 ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ρσξίο θακία αχμεζε γηα ην 2010.
Οη φξνη εληνιήο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 21 κέρξη 22 ηεο
Δηήζηαο Έθζεζεο.
Σν χςνο θαη ε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ αλαθέξνληαη ζηελ
Έθζεζε Ακνηβψλ, παξάξηεκα Η θαη ΗΗ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηηο ζειίδεο 17 θαη 18 ηεο
παξνχζαο Δηήζηαο Έθζεζεο.
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(ζπλέρεηα)
Β. 3 ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Οηθνλνκηθέο Δθζέζεηο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ηζνξξνπεκέλε, ιεπηνκεξή θαη θαηαλνεηή αμηνιφγεζε
ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ ζηα επνπηηθά φξγαλα θαζψο
επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηνχληαη απφ ζρεηηθέο λνκνζεζίεο.
Ζ αλαζθφπεζε γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 παξνπζηάδεηαη ζηηο
ζειίδεο 4 θαη 5 ηεο παξνχζαο Δηήζηαο Έθζεζεο.
Γξώζα νηθνλνκηθή κνλάδα (going concern)
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δειψλεη φηη ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο
δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα (going concern) γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο.
Δζσηεξηθόο Έιεγρνο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πηζηεχεη φηη ν δηνξηζκφο Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή δηαζθαιίδεη ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε Δηαηξεία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη
ε Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά έρεη αλαζέζεη ηηο ππεξεζίεο ζην
ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ Λαλίηε.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο, σο αλεμάξηεηε ππεξεζία, αλαθέξεη θαη παξνπζηάδεη
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ δηελεξγεί ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δειψλεη φηη έρεη επηζεσξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2010 θαη βεβαηψλεη φηη ζεσξείηαη
ηθαλνπνηεηηθφ κε βάζε ηελ έθζεζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Καηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο δελ έρνπλ ρνξεγεζεί νπνηαδήπνηε δάλεηα απφ ηελ Δηαηξεία
πξνο νπνηνλδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ πξνο ηνπο κεηόρνπο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη έρεη επηζεσξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο.
Σήξεζε ησλ πεξί Αμηώλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκσλ θαη
Καλνληζκώλ
Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη βεβαηψλνπλ φηη γηα ην έηνο πνπ έρεη ιήμεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010 δελ έρεη πεξηέιζεη εηο γλψζε ηνπο νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ πεξί Αμηψλ θαη
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ.
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(ζπλέρεηα)
Δπηηξνπή Διέγρνπ, Διεγθηέο θαη ζπκκόξθσζε κε ηνλ Κώδηθα
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαηά ηελ εηνηκαζία
ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο επίζεο θαη ηεο ηήξεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ θαη
εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ
εζσηεξηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
H Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Claridge Public Limited απνηειείηαη απφ ηνπο θθ. Μηράιε
Υαηδήθπξηαθν, Πξφεδξν, θαη Άξε Υξηζηνδνχινπ θαη Γεκήηξε νινκσλίδε, κέιε.
O θ. Μηράιεο Υαηδήθπξηαθνο ζπνχδαζε νηθνλνµηθά ζην London School of Economics θaη
κεηέπεηηα έηπρε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ (M.B.A) απφ ην
παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν. Δίλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Thamira Food MFRS Ltd
(Bakandys), µέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Amathus Public Ltd θαη Marfin CLR
Public Co Ltd.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ εληνιήο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηηο ζειίδεο 23 κέρξη 26 ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ζπλεδξηάζεη ηξεηο (3) θνξέο θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηψλ έρνπλ ηεξεζεί ιεπηνκεξή πξαθηηθά απφ ηνλ
Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο θαη ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.
Ο Λεηηνπξγφο πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα είλαη θ. Γηψξγνο Μαθξίδεο ηα θαζήθνληα ηνπ
νπνίνπ κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
Δηαηξείαο κε ηνλ Κψδηθα θαη ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ
Γελ έρεη ζπζηαζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ηεο 3εο Αλαζεσξεκέλεο Έθδνζεο ηνπ Κψδηθα. Όπσο αλαθέξεηαη πην
πάλσ ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ επηζεσξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.
Β.4 ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ
Γεληθέο πλειεύζεηο
Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε
φισλ ησλ θαηφρσλ ηίηισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνςεθνχλησλ θαηφρσλ ηίηισλ.
Όιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο απνιακβάλνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
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Έθζεζε Ακνηβώλ
Παξάξηεκα Η
Πνιηηηθή ακνηβώλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ
Οη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.
Ζ ακνηβή ησλ Με-Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ πνπ θαζνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε είλαη
αληηπξνζσπεπηηθή γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο.
Δπηπξφζζεηα, ε ακνηβή ηνπο δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην αζθαιηζηηθφ ή ζπληαμηνδνηηθφ
πξφγξακκα ηεο Δηαηξείαο ή ηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο.
Ζ ακνηβή ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο Μέιε ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη αλάινγεο κε
ην αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ηνπο ζηηο Δπηηξνπέο.
Παξάξηεκα ΗΗ
Ύςνο ακνηβώλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ.
Σν χςνο ηεο ακνηβήο ησλ Με Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ σο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ αλέξρεηαη ζηα €3.417 γηα ην έηνο 2010.
Σα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ησλ πκβνχισλ ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
είλαη €171 γηα θάζε ζπλεδξίαζε.
Σν ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνχινπ, σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη Μέινπο Δπηηξνπήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλέξρεηαη ζηα €7.176 γηα
ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Σν ζχλνιν ηεο ακνηβήο ησλ ππνινίπσλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ σο Μειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Μειψλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλέξρεηαη
ζηα €32.208 γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
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Claridge Public Limited
Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη όξνη εληνιήο
Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ
Κψζηαο Λαλίηεο - Πξφεδξνο
Άξεο Υξηζηνδνχινπ
Ησάλλεο Αξρνληίδεο
Όξνη Δληνιήο Δπηηξνπήο Γηνξηζκώλ
θνπόο

1

1.1
Ο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ («Δπηηξνπή») είλαη λα βνεζήζεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαη δηνξηζκνχ λέσλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ
θαζψο επίζεο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηαδνρήο ησλ απνρσξνχλησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ νκαιή αληηθαηάζηαζε ηνπο.
Δμνπζίεο

2

2.1
Μέζα ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο Δπηηξνπήο, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην εμνπζηνδνηεί ηελ Δπηηξνπή λα:
Λακβάλεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή εμεγήζεηο ζεσξεί αλαγθαίεο απφ:
-

Οπνηνδήπνηε εξγνδνηνχκελν ηεο Δηαηξείαο (φινη νη εξγνδνηνχκελνη ζα έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηελ Δπηηξνπή φηαλ απηφ ηνπο δεηεζεί)
Άιια ηξίηα πξφζσπα (λνκηθνχο ζπκβνχινπο, ειεγθηέο θιπ.)
Λακβάλεη νπνηαδήπνηε αλεμάξηεηε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή ζεσξεί αλαγθαία.

3

Οξγάλσζε

Μέλη
3.1

Ζ Δπηηξνπή ζα δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα απαξηίδεηαη
απφ δχν Με-Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο θαη έλα Δθηειεζηηθφ χκβνπιν.

3.2

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

3.3

Γηα λα επηηεπρζεί απαξηία ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη αλαγθαία
ε παξνπζία δχν κειψλ.

Πποζέλεςζη ζηιρ ζςνεδπιάζειρ
3.4

Ζ Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
νπνηνπζδήπνηε αμησκαηνχρνπο ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί απαξαίηεηνπο γηα ηελ
θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.
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Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη όξνη εληνιήο
(ζπλέρεηα)
Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ (ζπλέρεηα)
3

Οξγάλσζε (ζπλέρεηα)

Πποζέλεςζη ζηιρ ζςνεδπιάζειρ (ζςνέσεια)
3.5

3.6
4

Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Ζ Δπηηξνπή
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθαιεί έθηαθηεο ζπλεδξίεο φηαλ απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν.
Σα πξαθηηθά φισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζα θαηαγξάθνληαη.

Τπνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα

Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα :
Σύνθεζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος
4.1

Να θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ην δηνξηζκφ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ.

4.2

Να εληνπίδεη θαη λα πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
αλαθνξηθά κε ππνςήθηνπο Γηνηθεηηθνχο χκβνπινπο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
γλψζε θαη ηελ εκπεηξία, ηελ ηηκηφηεηα θαη ην αμηφρξεν ηνπ θάζε αηφκνπ.

4.3

Να επηηεξεί ηε ζχλζεζε θαη δνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.

4.4

Να πξνγξακκαηίδεη ηελ δηαδνρή ησλ απνρσξνχλησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηεο
εηαηξείαο θαη ηελ νκαιή αληηθαηάζηαζε ηνπο, ζε πεξηπηψζεηο ιήμεο ή άιινπ
ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ηνπο.

Επιμόπθυζη νέυν Διοικηηικών Σςμβούλυν
4.5

Να επηηεξεί ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο λέσλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηελ πξψηε θνξά πνπ δηνξίδνληαη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, θαζψο θαη κεηαγελέζηεξα φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.

Ενημέπυζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος
4.6

Να ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαθνξηθά
κε ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο.

Άλλερ ςποσπεώζειρ
4.7

Ζ Δπηηξνπή δπλαηφ λα εμαζθεί νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηα θαζήθνληα ηεο
αλαηεζνχλ απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

4.8

Να εμεηάδεη θαη λα αλαζεσξεί φπσο θξίλεη αλαγθαίν ηνπο φξνπο εληνιήο ηεο
Δπηηξνπήο κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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Δπηηξνπή Ακνηβώλ
Κψζηαο Δ. Λαλίηεο - Πξφεδξνο
Μηράιεο Υαηδεθπξηάθνο
Γεκήηξεο νινκσλίδεο (δηνξίζηεθε ζηηο 24/02/2010)
Όξνη Δληνιήο Δπηηξνπήο Ακνηβώλ
1

θνπόο

1.1
Ο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ («Δπηηξνπή») είλαη λα βνεζήζεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαηά ηελ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ.
2

Δμνπζίεο

2.1
Μέζα ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο Δπηηξνπήο, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην εμνπζηνδνηεί ηελ Δπηηξνπή λα:
Λακβάλεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή εμεγήζεηο ζεσξεί αλαγθαίεο απφ:
Οπνηνδήπνηε εξγνδνηνχκελν ηεο Δηαηξείαο (φινη νη εξγνδνηνχκελνη ζα έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηελ Δπηηξνπή φηαλ απηφ ηνπο δεηεζεί)
Άιια ηξίηα πξφζσπα (λνκηθνχο ζπκβνχινπο, ειεγθηέο θιπ.)
Λακβάλεη νπνηαδήπνηε αλεμάξηεηε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή ζεσξεί αλαγθαία.
3

Οξγάλσζε

Μέλη
3.1
Ζ Δπηηξνπή ζα δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα απαξηίδεηαη απφ
ηξεηο Με-Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν ζα είλαη Αλεμάξηεηνη.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
3.3
Γηα λα επηηεπρζεί απαξηία ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη αλαγθαία ε
παξνπζία δχν κειψλ.
Πποζέλεςζη ζηιρ ζςνεδπιάζειρ
3.4
Ζ Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
νπνηνπζδήπνηε αμησκαηνχρνπο ηεο εηαηξείαο ζεσξεί απαξαίηεηνπο γηα ηελ θαιχηεξε
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.
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Δπηηξνπή Ακνηβώλ (ζπλέρεηα)
3

Οξγάλσζε (ζπλέρεηα)

Πποζέλεςζη ζηιρ ζςνεδπιάζειρ(ζςνέσεια)
3.5
Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Ζ Δπηηξνπή έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζπγθαιεί έθηαθηεο ζπλεδξίεο φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.
3.6
4

Σα πξαθηηθά φισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζα θαηαγξάθνληαη.
Τπνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα

Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα:
Πολιηική και ύτορ αμοιβών
4.1
Να εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ πνιηηηθή θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο
θαζψο επίζεο θαη ηα θίλεηξα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζειθχνληαη ζηελ Δηαηξεία ηθαλνί
Δθηειεζηηθνί χκβνπινη πνπ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απνθεχγνληαο
λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ φηη απαηηείηαη.
4.2
Να γλσξίδεη ηα επίπεδα ακνηβψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιιεο ζπγθξίζηκεο
εηαηξείεο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4.3
Να παξέρεη ζηνλ Πξφεδξν θαη ζην αλψηαην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, ηελ
επθαηξία λα εθθέξνπλ γλψκε ζρεηηθά κε ηηο εηζεγήζεηο γηα ηηο ακνηβέο.
4.4
Να ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε Ακνηβψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δηαηξείαο.
Ενημέπυζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος
4.5
Να ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαθνξηθά
κε ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο.
Άλλερ ςποσπεώζειρ
4.6
Ζ Δπηηξνπή είλαη δπλαηφ λα εμαζθεί νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηα θαζήθνληα ηεο
αλαηεζνχλ απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4.7
Να εμεηάδεη θαη λα αλαζεσξεί φπσο θξίλεη αλαγθαίν ηνπο φξνπο εληνιήο ηεο
Δπηηξνπήο κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4.8
Ζ Δπηηξνπή δελ ζα αλακηγλχεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ γηα ηα κέιε ηεο. Ζ
ακνηβή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
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Δπηηξνπή Διέγρνπ
Μηράιεο Υαηδήθπξηαθνο - Πξφεδξνο
Γεκήηξεο νινκσλίδεο
Άξεο Υξηζηνδνχινπ
Όξνη Δληνιήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
θνπόο

1

1.1 Ο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ («Δπηηξνπή») είλαη λα βνεζήζεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην λα εμαζθήζεη απνηειεζκαηηθή επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή ζα επηηεξεί ηηο αξρέο
αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκαζία νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο ειεγθηέο ηεο.
1.2 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ε Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ απφιπηε ζπλεξγαζία
φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο δηεχζπλζεο θαζψο επίζεο θαη ησλ
ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο.
Δμνπζίεο

2

2.1
Μέζα ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο Δπηηξνπήο, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην εμνπζηνδνηεί ηελ Δπηηξνπή λα:
Λακβάλεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή εμεγήζεηο ζεσξεί αλαγθαίεο απφ:
Οπνηνδήπνηε εξγνδνηνχκελν ηεο Δηαηξείαο (φινη νη εξγνδνηνχκελνη ζα έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηελ Δπηηξνπή φηαλ απηφ ηνπο δεηεζεί)
Άιια ηξίηα πξφζσπα (λνκηθνχο ζπκβνχινπο, ειεγθηέο θιπ.)
Λακβάλεη νπνηαδήπνηε αλεμάξηεηε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή ζεσξεί αλαγθαία.
3

Οξγάλσζε

Μέλη
3.1

Ζ Δπηηξνπή ζα δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα απαξηίδεηαη
απφ ηξεηο Με Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν ζα είλαη
Αλεμάξηεηνη.

3.2

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη
ζα είλαη άηνκν κε εκπεηξία ζηα ινγηζηηθά ή ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά.

3.3

Γηα λα επηηεπρζεί απαξηία ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη αλαγθαία
ε παξνπζία δχν κειψλ.
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Δπηηξνπή Διέγρνπ (ζπλέρεηα)
3

Οξγάλσζε (ζπλέρεηα)

Πποζέλεςζη ζηιρ ζςνεδπιάζειρ

4

3.4

Ζ Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
νπνηνπζδήπνηε αμησκαηνχρνπο ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί απαξαίηεηνπο γηα ηελ
θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.

3.5

Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Ζ Δπηηξνπή
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθαιεί έθηαθηεο ζπλεδξίεο φηαλ απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν. Οη ειεγθηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθαινχλ ζπλεδξίαζε
ηεο Δπηηξνπήο φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.

3.6

Σα πξαθηηθά φισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζα θαηαγξάθνληαη.

Τπνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα

Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα :
Εξυηεπικοί ελεγκηέρ
4.1

Να πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθνξηθά κε ην
δηνξηζκφ, ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηελ ακνηβή ησλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο.

4.2

Να επηζεσξεί ηελ έθηαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειέγρνπ
θαζψο θαη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειεγθηψλ.

4.3

ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ειεγθηέο παξέρνπλ παξεκθεξείο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο
ζηελ Δηαηξεία, λα παξαθνινπζεί ηε θχζε θαη έθηαζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ,
απνζθνπψληαο ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη
ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη.

4.4

Να ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε ρξφλν έθζεζε γηα ηελ ακνηβή ησλ
ειεγθηψλ γηα ειεγθηηθέο θαη κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ
αλάζεζε ζηνπο ειεγθηέο νπζησδψλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαζεθφλησλ ιακβάλνληαο
ππφςε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ εηαηξεία θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο ακνηβήο.

Οικονομικέρ εκθέζειρ
4.5

Να επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή
ηεο Δηαηξείαο γηα ηε επηινγή ησλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ (accounting policies) θαη
ινγηζηηθψλ ππνινγηζκψλ (accounting estimates) πνπ αθνξά ηε εηνηκαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.

4.6

Να ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο ζε ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο
ειέγρνπο θαη ηα νπνία δπλαηφ λα επεξεάδνπλ ηελ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ
νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ.

(24)

Claridge Public Limited
Δπηηξνπή Διέγρνπ (ζπλέρεηα)
Τπνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα (ζπλέρεηα)

4

Εζυηεπικόρ έλεγσορ και διασείπιζη κινδύνυν
(α)

ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ

4.7

Να επηζεσξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
(internal control) ηεο Δηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν.

4.8

Να επηηεξεί ηελ πηνζέηεζε θαη ζπκκφξθσζε κε δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο
νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο.

(β)

Σκήκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ

4.9

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ αλεμάξηεηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ:
Να πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ηκήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη λα επηηεξεί ηηο εξγαζίεο ηνπ
ηκήκαηνο απηνχ.
Να ελεκεξψλεηαη γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ
ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα ζπδεηά ηα ζέκαηα
απηά κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηε δηεχζπλζε φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.

(γ)

ύζηεκα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ

4.10

Να επηζεσξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
(risk management systems) ηεο Δηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν.

Να πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία.
Να ελεκεξψλεηαη γηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη
αθνξνχζα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ πξνέθπςα θαη λα ζπδεηά ηα ζέκαηα απηά κε ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηε δηεχζπλζε φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν εθφζσ απεηινχλ ηε
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο.
πκκόξθσζε κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
4.11

Να πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθνξηθά κε ην
δηνξηζκφ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Λεηηνπξγνχ πκκφξθσζεο κε ηνλ
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.

4.12

Να ελεκεξψλεηαη απφ ην Λεηηνπξγφ πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο
κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.

4.13

Να ζπληάζζεη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Λεηηνπξγνχ πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δηαηξείαο.
(25)

Claridge Public Limited
Δπηηξνπή Διέγρνπ (ζπλέρεηα)
4

Τπνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα (ζπλέρεηα)

Εποπηεία ζςναλλαγών με ζςνδεδεμένα ππόζυπα
4.14

Να επηζεσξεί ηηο νπζηαζηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο ή/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ θαη
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζηηο νπνίεο Γηνηθεηηθφο
χκβνπινο, Πξψηνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο, Αλψηεξν εθηειεζηηθφ ζηέιερνο,
Γξακκαηέαο, Διεγθηήο, ή κεγαινκέηνρνο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη άκεζα ή
έκκεζα πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ, έρεη άκεζα ή έκκεζα νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθφ ζπκθέξνλ,
νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη απηέο γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο
εκπνξηθήο πξαθηηθήο (arm‟s length).

Δλεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
4.15

Να ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαθνξηθά
κε ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζε ζέκαηα ηα νπνία δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο.

Άλλερ ςποσπεώζειρ
4.16

Ζ Δπηηξνπή είλαη δπλαηφ λα εμαζθεί νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηα θαζήθνληα ηεο
αλαηεζνχλ απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

4.17

Να εμεηάδεη θαη λα αλαζεσξεί φπσο θξίλεη αλαγθαίν ηνπο φξνπο εληνιήο ηεο
Δπηηξνπήο κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

(26)

Έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή
Πξνο ηα Mέιε ηεο Claridge Public Limited
Έθζεζε επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Claridge Public
Limited (ε «Δηαηξεία») θαη ηεο εμαξηεκέλεο ηεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ
ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος για ηιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ λα δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, θαη γηα εθείλεο ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο
ζθάικα, νθεηιφκελνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη ηος ελεγκηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο
δενληνινγίαο θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ
απφθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα.

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ
ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ
εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή
θαη δίθαηε εηθφλα κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ
ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.
Γνώμη
Καηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε
εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Claridge Public Limited ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο γηα ην έηνο
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή ΄Δλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.
Έθζεζε επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ απαηηήζεσλ
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ
θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:
Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα
ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο.
Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία.
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά
βηβιία.
Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε
ηηο εμεγήζεηο πνπ καο δφζεθαλ, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ
ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113,
πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.
Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζπλάδνπλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

(28)

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
Κχπξνπ, αλαθέξνπκε φηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αθνξνχλ ηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ
Οδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άιιν ζέκα
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο
σο ζψκα θαη κφλν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεψζεσλ
Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009 θαη γηα
θαλέλα άιιν ζθνπφ. Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε
επζχλε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε
ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη.

Πέηξνο Υ. Πεηξάθεο
Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο
εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
PricewaterhouseCoopers Limited
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο
Λεκεζφο, 29 Aπξηιίνπ 2011

(29)

Claridge Public Limited
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
εκ.
Πσιήζεηο
Κφζηνο πσιεζέλησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ

6

Μεηθηό θέξδνο
Άιια έζνδα
Έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

7

Εεκηά εξγαζηώλ
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα
Μεξίδην δεκηάο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ
Αξλεηηθή ππεξαμία ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ

10
15
15

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία
Φνξνινγία

11

Καζαξή δεκηά γηα ην έηνο
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:
Κέξδε δίθαηεο αμίαο γεο θαη θηηξίσλ
Κέξδε δίθαηεο αμίαο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε – θέξδνο/(δεκηά) δίθαηεο αμίαο

2009
€

14.988.409
(12.378.935)
__________
2.609.474
82.945
(1.752.698)
(2.044.321)
__________
(1.104.600)

12.564.279
(10.285.372)
__________
2.278.907
130.267
(1.397.038)
(2.276.620)
__________
(1.264.484)

(2.120.319)
(517.235)
30.907
__________
(3.711.247)
70.202
__________
(3.641.045)
__________

(1.819.629)
(816.671)
117.317
__________
(3.783.467)
306.975
__________
(3.476.492)
__________

25
15

12.456
1.320

16

466
__________

(4.125)
__________

14.242
__________
(3.626.803)
==========

15.675
__________
(3.460.817)
==========

(3,37)
==========

(3,21)
==========

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο κεηά ηε
θνξνινγία
πλνιηθή δεκηά γηα ην έηνο
Εεκηά αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο
Δηαηξείαο (ζελη αλά κεηνρή)
Βαζηθή θαη πιήξσο αλαπξνζαξκνζκέλε

2010
€

12

15.228
4.572

Σα ζηνηρεία ζηελ πην πάλσ θαηάζηαζε παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο
θνξνινγίαο. Ζ θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε ζηνηρείν ησλ άιισλ ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 11.
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 35 κέρξη 71 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Claridge Public Limited
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
εκ.
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
πλνιηθό εηζόδεκα
Εεκηά γηα ην έηνο
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Γε θαη θηίξηα:
Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ
Κέξδε δίθαηεο αμίαο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο- κεηά ηελ θνξνινγία
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
Εεκηά δίθαηεο αμίαο

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο
Ακπληηθή εηζθνξά ζε ινγηδφκελε δηαλνκή
κεξίζκαηνο
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

χλνιν
€

36.775.403

1.311.963

22.259.639

(2.785.640)

57.561.365

_________

_________

_________

__________

__________

-

-

(3.476.492)

_________

__________

_________

23
23

-

-

15.228
(88.099)

88.099

15.228
-

15

-

-

4.572

-

4.572

23

15

πλνιηθό εηζόδεκα
Εεκηά γηα ην έηνο

πλνιηθή δεκηά γηα ην έηνο 2010

πζζσξεπκέλεο δεκηέο (2)
€

_________

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 /
1 Ηαλνπαξίνπ 2010

χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ

Άιια
απνζεκαηηθά
€

-

πλνιηθή δεκηά γηα ην έηνο 2009

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Γε θαη θηίξηα:
Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ
Κέξδε δίθαηεο αμίαο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο- κεηά ηελ θνξνινγία
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
Kέξδνο δίθαηεο αμίαο

Απνζεκαηηθφ
ππέξ ην
άξηην (1)
€

_________

χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο
Κφζηνο αχμεζεο θεθαιαίνπ ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο

Μεηνρηθφ
θεθάιαην
€

-

-

(4.125)

-

_________

_________

_________

__________

(3.476.492)

(4.125)

_________

-

-

(72.424)

88.099

15.675

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

(72.424)

(3.388.393)

_________

_________

_________

__________

-

-

-

(21.972)

_________

_________

_________

__________

(3.460.817)

_________
(21.972)

_________

36.775.403

1.311.963

22.187.215

(6.196.005)

54.078.576

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

-

(3.641.045)

_________

_________

_________

__________

_________

23
23

-

-

12.456
(89.955)

89.955

12.456
-

15

-

-

1.320

-

1.320

23

(3.641.045)

-

-

466

-

466

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

(75.713)

89.955

14.242

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

(75.713)

(3.551.090)

_________

_________

_________

__________

-

-

-

(18.650)

_________

_________

_________

__________

-

-

-

(18.650)

_________

_________

_________

__________

(3.626.803)

_________
(18.650)

_________
(18.650)

_________

36.775.403

1.311.963

22.111.502

(9.765.745)

50.433.123

=========

=========

=========

==========

=========
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Claridge Public Limited
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (ζπλέρεηα)
(1)

Σν απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην δελ είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή.

(2)

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2003, εηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη
απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα.
Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε
πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο) θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην
νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζφ ηήο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη
κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε
ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 35 κέρξη 71 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Claridge Public Limited
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
εκ.

2010
€

2009
€

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ
θαη εμνπιηζκνχ
Μείσζε απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία
Απνκείσζε αμίαο άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ηνηρείσλ
Πηζησηηθνχο ηφθνπο
Υξεσζηηθνχο ηφθνπο
Μεξίδην δεκηάο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ
Aξλεηηθή ππεξαμία ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ

(3.711.247)

(3.783.467)

13

1.200.182
75.170

1.467.195
232.389

14
7
10
15
15

6.832
(3.620)
1.926.905
517.235
(30.907)
__________
(19.450)

6.834
(39)
1.786.171
816.671
(117.317)
__________
408.437

3.891.835
555.398
(700.862)
__________
3.726.921
(363)
__________
3.726.558
__________

1.170.709
172.210
190.043
__________
1.941.399
(22.654)
__________
1.918.745
__________

13
15

(486.456)
(1.048.710)
3.620
__________
(1.531.546)
__________

(248.686)
(1.607.751)
39
__________
(1.856.398)
__________

24
24

376.016
(986.488)
(1.926.905)
__________
(2.537.377)
__________

930.000
(1.594.133)
(1.786.171)
__________
(2.450.304)
__________

(342.365)

(2.387.957)

Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο
Απνζέκαηα
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
Μεηξεηά πνπ πξνήιζαλ από εξγαζίεο
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε
Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Σφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ
Καζαξά κεηξεηά γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ
Πιεξσκέο καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ
Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή κείσζε ζηα κεηξεηά θαη ηξαπεδηθά
παξαηξαβήγκαηα
Μεηξεηά θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ζηελ
αξρή ηνπ έηνπο
Μεηξεηά θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ζην
ηέινο ηνπ έηνπο

21

(2.092.156)
__________

295.801
__________

(2.434.521)
==========

(2.092.156)
==========

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 35 κέρξη 71 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Claridge Public Limited
εκεηώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
1

Γεληθά

Υώξα ζπζηάζεσο
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε έδξα ηελ Κχπξν σο δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113. Ζ Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζχκθσλα κε ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο είλαη ζηελ Οδφ Γεσξγίνπ Γελλαδίνπ 10,
Λεκεζφο.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Ζ Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ “Amathus Beach Hotel Paphos”, ελφο παξαζαιάζζηνπ
ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ 273 δσκαηίσλ ζηελ παξαιία ηεο Κάησ Πάθνπ. Σν μελνδνρείν
ιεηηνπξγεί ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Amathus Public Limited, ε νπνία είλαη απφ ηνπο θχξηνπο
κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Amathus Vacation Ownership Limited
(“ε Δμαξηεκέλε”) ηεο νπνίαο ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε αλέγεξζε πνιπηειψλ επαχιεσλ θαη
δηακεξηζκάησλ θαη ε δηάζεζή ηνπο σο ηδηφθηεηεο νηθηζηηθέο κνλάδεο.
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη 31,02% (2009: 30,45%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Leisure Holdings S.A. ε νπνία είλαη ν κφλνο κέηνρνο ηεο Λάλδα ΑΞΣΔ ηδηνθηήηξηαο ηνπ Amathus
Beach Hotel Rhodes, ελφο ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ 326 δσκαηίσλ θαη 37 ζνπηηψλ κε
ηδησηηθέο πηζίλεο ζηε Ρφδν, Διιάδα.

2

Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθηίζεληαη πην θάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα
φια ηα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο φπνπ
δειψλεηαη δηαθνξεηηθά.
Βάζε εηνηκαζίαο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Claridge Public Limited έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα
κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥA) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113 θαη
ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φια ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη είλαη εθαξκφζηκα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
ΔΔ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε
εμαίξεζε νξηζκέλσλ πξνλνηψλ ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη
Απνηίκεζε» ζε ζρέζε κε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε ραξηνθπιαθίνπ.

(35)

Claridge Public Limited
2

Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)

Βάζε εηνηκαζίαο (ζπλέρεηα)
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ηεο γεο, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ
ελζσκαησκέλσλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε.
Ζ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε
ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηεχζπλζε
ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη ηνκείο πνπ
απαηηνχλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη πην πνιχπινθνη ή ηνκείο φπνπ νη παξαδνρέο θαη νη
ππνινγηζκνί έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 4.
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ
Καηά ην ηξέρνλ έηνο ην πγθξφηεκα πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο
θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ
πηνζέηεζε απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ
πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή:
(i)

Υιοθεηήθηκαν από ηην Εςπυπαφκή Ένυζη

Νέα πξόηππα
ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) “Γλσζηνπνηήζεηο πγγεληθψλ Μεξψλ” (ηζρχεη γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011).
Σξνπνπνηήζεηο
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε:
Σαμηλφκεζε Δθδφζεσλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010).
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 “Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο ζε Πξψηε Δθαξκνγή
ζρεηηθά κε ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ΓΠΥΑ 7” (ηζρχεη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010).
Σξνπνπνίεζε ζην ΔΓΓΠΥΑ 14 Πξνθαηαβνιέο κηαο Διάρηζηεο Απαίηεζεο
Υξεκαηνδφηεζεο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011).
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2010 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 κέρξη 1 Ηαλνπαξίνπ 2011).
Νέεο Δξκελείεο
ΔΓΓΠΥΑ 19 Δμάιεηςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε Μεηνρηθνχο
ηίηινπο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ
1 Ηνπιίνπ 2010).
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Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα)
(ii)

Δεν ςιοθεηήθηκαν από ηην Εςπυπαφκή Ένυζη

Νέα πξόηππα
ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).
Σξνπνπνηήζεηο
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥA 7 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο”
(ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011).
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12 “Φφξνη Δηζνδήκαηνο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012).
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 “Πξψηε Δθαξγνκή Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011).
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Βάζε ελνπνίεζεο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Claridge Public Limited (ε “Δηαηξεία”) θαη ηεο εμαξηεκέλεο ηεο εηαηξείαο πνπ καδί
αλαθέξνληαη σο ην “πγθξφηεκα”.
(α)

Δμαξηεκέλεο εηαηξείεο

Οη εμαξηεκέλεο εηαηξείεο είλαη φιεο νη νληφηεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηαηξεηψλ εηδηθνχ
θαζεζηψηνο) ζηηο νπνίεο ην πγθξφηεκα άκεζα ή έκκεζα, θαηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ ην 50% ησλ
κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ, ή έρεη ηε δχλακε, κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα ειέγρεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο ηνπο. Ζ χπαξμε θαη επηξξνή ελδερνκέλσλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ, ηα νπνία κπνξνχλ ζην παξφλ ζηάδην λα εμαζθεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ ζε
δηθαηψκαηα ςήθνπ ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ θαζνξίδεηαη θαηά πφζν ην πγθξφηεκα ειέγρεη κηα
άιιε εηαηξεία. Οη εμαξηεκέλεο εηαηξείεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζην πγθξφηεκα κέρξη
ηελ εκεξνκελία πνπ παχεη ν έιεγρνο.
Ζ εμαγνξά ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ ινγίδεηαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή κέζνδν ηεο αγνξάο. Σν
θφζηνο κηαο εμαγνξάο ππνινγίδεηαη σο ε δίθαηε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
παξαρσξνχληαη, ίδηα θεθάιαηα πνπ εθδφζεθαλ θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνέθπςαλ ή αλαιήθζεθαλ
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο. Σα θφζηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμαγνξά
αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγνξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ ζε ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ ππνινγίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο αζρέησο
ηπρφλ ζπκθεξφλησλ κεηνςεθίαο. Σν πιεφλαζκα ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο πέξαλ ηεο δίθαηεο αμίαο
ηνπ κεξηδίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηα αλαγλσξίζηκα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ινγίδεηαη σο
ππεξαμία. Δάλ ην θφζηνο ηεο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ θαζαξψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εμαξηεκέλεο πνπ απνθηάηαη, ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη θαηεπζείαλ
ζηηο θεξδνδεκηέο.
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Βάζε ελνπνίεζεο (ζπλέρεηα)
(α)

Δμαξηεκέλεο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)

Όιεο νη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη
νπνηαδήπνηε κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε πάλσ ζε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο απαιείθνληαη. Εεκηέο
πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο απαιείθνληαη αιιά ζεσξείηαη ζαλ δείρηεο απνκείσζεο ζηελ
αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαθέξζεθε. Όπνπ ρξεηάδεηαη, νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ
εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ
εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα.
(β)

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ην πγθξφηεκα αζθεί ζεκαληηθή
επηξξνή θαη πνπ γεληθά ζπλνδεχεηαη απφ έλα κεξίδην κεηαμχ 20% θαη 50% ζηα δηθαηψκαηα
ςήθνπ αιιά, ηηο νπνίεο δελ ειέγρεη. Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αξρηθά
αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο θαη κεηέπεηηα ινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ
επέλδπζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο πεξηιακβάλεη ππεξαμία πνπ
πξνέθπςε κεηά ηελ αθαίξεζε ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο.
Σν κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην θέξδνο ή ηε δεκηά ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ κεηά ηελ
απφθηεζε αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο θαη ην κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ θίλεζε
ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη ζπζζσξεπκέλεο
θηλήζεηο κεηά ηελ απφθηεζε αλαπξνζαξκφδνληαη έλαληη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο
επέλδπζεο. Όηαλ ην κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε δεκηά ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηνπ ζπκθέξνληνο ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
άιισλ κε εμαζθαιηζκέλσλ εηζπξαθηέσλ,ην πγθξφηεκα δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκηέο,
εθηφο εάλ έρεη αλαιάβεη ππνρξεψζεηο ή έρεη θάλεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο.
Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ζε ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
εηαηξεηψλ ηεο, απαιείθνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο. Με πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο αλ ε ζπλαιιαγή
θαλεξψλεη απνκείσζε ζηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαθέξζεθε. Όπνπ
ρξεηάδεηαη, νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί γηα
λα ζπλάδνπλ κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα.
Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πξνέξρεηαη απφ μελνδνρεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ
πσιήζεηο νινθιεξσκέλσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ. Σν εηζφδεκα απνηειείηαη απφ ηε δίθαηε αμία ηεο
αληηπαξνρήο πνπ εηζπξάρζεθε ή είλαη εηζπξαθηέα γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν εηζφδεκα παξνπζηάδεηαη κεηά
ηελ αθαίξεζε Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ.
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Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ (ζπλέρεηα)
Σν πγθξφηεκα αλαγλσξίδεη ηα εηζνδήκαηα φηαλ ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα
ππνινγηζηεί αμηφπηζηα, είλαη πηζαλφλ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ πξνο ηελ
νληφηεηα θαη φηαλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα θάζε κία εθ ησλ εξγαζηψλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ. Σν πγθξφηεκα βαζίδεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ζε ηζηνξηθά
απνηειέζκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε δηεπζέηεζεο. Σα έζνδα ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο:
(i)

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη νηθηζηηθώλ κνλάδσλ
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο ησλ
αγαζψλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ πειάηε. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ ην πγθξφηεκα έρεη
πσιήζεη ή παξαδψζεη αγαζά ζηνλ πειάηε, ν πειάηεο έρεη απνδερζεί ηα αγαζά θαη ε
απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. Οη
πσιήζεηο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε
ηδηνθηεζίαο ησλ αθηλήησλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ πειάηε πνπ πξαθηηθά είλαη ην ζεκείν
παξάδνζεο ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ πειάηε.

(ii)

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ
Οη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ πξνζθέξνληαη νη
ππεξεζίεο κε αλαθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο ππνινγηζκέλε
κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ σο αλαινγία ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
ζα πξνζθεξζνχλ.

(iii)

Δηζόδεκα από ελνίθηα
Σν εηζφδεκα απφ ελνίθηα πνπ πξνθχπηεη απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο.

(iv)

Πηζησηηθνί ηόθνη
Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαηά αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ έλα δάλεην ή εηζπξαθηέν έρεη απνκεησζεί, ην
πγθξφηεκα κεηψλεη ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία ζην αλαθηήζηκν πνζφ, ην νπνίν είλαη νη
εθηηκεκέλεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ
επηηφθην ηνπ κέζνπ θαη ζπλερίδεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο έθπησζεο σο πηζησηηθνχο ηφθνπο.
Οη πηζησηηθνί ηφθνη απφ απνκεησκέλα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη
ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην.

(v)

Πηζησηηθά κεξίζκαηα
Σα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηνπ
πγθξνηήκαηνο λα εηζπξάμεη.

Αλάιπζε θαηά ηνκέα
Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη
πξνο ηε Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο (αλψηαην φξγαλν ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ). Ζ
Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε νκάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηάζεζε πφξσλ θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.
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Ωθειήκαηα ππαιιήισλ
Σν πγθξφηεκα θαη νη ππάιιεινη ζπλεηζθέξνπλ ζην Κπβεξλεηηθφ Σακείν Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ κε βάζε ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ. Δπηπξφζζεηα ην πγθξφηεκα πξνζθέξεη
ζρέδηα ζπληαμηνδφηεζεο γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο βάζε ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Ξελνδνρεηαθψλ
Τπαιιήισλ, έλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη κε πιεξσκέο
απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη ην πγθξφηεκα. Οη ζπλεηζθνξέο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδνληαη
ζηελ πεξίνδν πνπ ζρεηίδνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ. Σν πγθξφηεκα
δελ έρεη επηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο αθνχ πιεξσζνχλ νη ζπλεηζθνξέο. Πξνπιεξσκέλεο
ζπλεηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλή ε
επηζηξνθή κεηξεηψλ ή κείσζε ζηηο κειινληηθέο πιεξσκέο.
Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο
(i)

Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
πγθξνηήκαηνο απνηηκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην πγθξφηεκα (“ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο”). Οη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη ην
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.

(ii)

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα
πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο ηηκέο
ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο εθηίκεζεο φηαλ ηα
ζηνηρεία επαλεθηηκνχληαη. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ
ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ
είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο.

Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία
Ζ ρξέσζε θνξνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε
θνξνινγία. Ζ θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο εθηφο ζηελ έθηαζε φπνπ ζρεηίδεηαη κε
ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ'
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αληίζηνηρα.
Ζ ηξέρνπζα ρξέσζε θνξνινγίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη
ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ ην
πγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη δεκηνπξγεί θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Ζ Γηεχζπλζε αμηνινγεί
πεξηνδηθά ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο ζε ζρέζε κε θαηαζηάζεηο φπνπ ε
εθαξκνζζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία. Δάλ ε εθαξκνζζείζα θνξνινγηθή
λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία, θαζνξίδεηαη πξφβιεςε φπνπ είλαη θαηάιιειν κε βάζε ηα πνζά
πνπ ππνινγίδεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
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Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία (ζπλέρεηα)
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξέσζεο πάλσ ζηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Δληνχηνηο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ αξρηθή
αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή εθηφο απφ ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ, ε νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ηα ινγηζηηθά νχηε ηα
θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκηέο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λνκνζεζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη φηη ζα ηζρχνπλ φηαλ ε ζρεηηθή αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε εθπνηεζεί ή φηαλ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε δηαθαλνληζηεί.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ
φηη κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο
δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθά
ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ρξεψλεηαη
απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή ζην πγθξφηεκα φπνπ ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ησλ
ππνινίπσλ ζε θαζαξή βάζε.
Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην έηνο πνπ ηα κεξίζκαηα
εγθξίλνληαη θαη δελ ππφθεηληαη πιένλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ πγθξνηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα
ελδηάκεζα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ζηελ πεξίπησζε ηειηθψλ κεξηζκάησλ, απηά αλαγλσξίδνληαη
ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο
Ζ γε, ηα θηίξηα θαη ηα ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία, κε βάζε
πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κείνλ κεηαγελέζηεξεο
απνζβέζεηο γηα θηίξηα θαη ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα. Οη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ
εκεξνκελία ηεο επαλεθηίκεζεο, δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο κηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε θαζαξή αμία αλαπξνζαξκφδεηαη ζηελ επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη επαλεθηηκήζεηο γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη ψζηε ηα
πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ λα κελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο δίθαηεο αμίεο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όια ηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ απνζβέζεηο. Σν ηζηνξηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη
δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ.
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα)
Απμήζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ηεο γεο, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ
ελζσκαησκέλσλ κεραλεκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη
παξνπζηάδνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα. Μεηψζεηο πνπ αληηζηαζκίδνπλ
πξνεγνχκελεο απμήζεηο ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρξεψλνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα έλαληη άιισλ απνζεκαηηθψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, φιεο νη άιιεο κεηψζεηο ρξεψλνληαη
ζηηο θεξδνδεκηέο. Κάζε ρξφλν ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ηελ επαλεθηηκεκέλε
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ρξεψζεθαλ ζηηο θεξδνδεκηέο θαη ησλ
απνζβέζεσλ κε βάζε ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαθέξεηαη απφ ηα άιια
απνζεκαηηθά ζηα θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ.
Ζ γε δελ απνζβέλεηαη. Οη απνζβέζεηο γηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα θαηαλεκεζεί ην θφζηνο
ή ε επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζην
δηάζηεκα ηνπο εθηηκεκέλεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη σο εμήο:
Ξελνδνρεηαθά θηίξηα
Δλζσκαησκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα μελνδνρεηαθψλ θηηξίσλ
Έπηπια, ζθεχε θαη εμνπιηζκφο
Ρνπρηζκφο, γπαιηθά ζθεχε θαη ζθεχε θνπδίλαο

%
1
5
10-33 1/3
10 – 20

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη νη σθέιηκεο δσέο αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εάλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν.
Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη ακέζσο ζην
αλαθηήζηκν πνζφ, εάλ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην ππνινγηδφκελν αλαθηήζηκν πνζφ.
Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ρξεψλνληαη
ζηηο θεξδνδεκηέο ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν θφζηνο ζεκαληηθψλ αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο
κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή
αλάινγα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ πσο ζα
πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζην πγθξφηεκα ζε ζρέζε κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε
ζχγθξηζε ησλ εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα “άιια θέξδε/(δεκηέο) –
θαζαξά” ζηηο θεξδνδεκηέο.
ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο επαλεθηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά κεηαθέξνληαη ζηα θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ.
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Απνκείσζε ζηελ αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη, αιιά ειέγρνληαη θάζε
ρξφλν γηα απνκείσζε ζηελ αμία. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε ζηελ αμία, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ πσο ε ινγηζηηθή αμία
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ηε δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην
κεγαιχηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κείνλ έμνδα πσιήζεσλ θαη ηεο αμίαο
ιφγσ ρξήζεο. Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
νκαδνπνηνχληαη ζηα κηθξφηεξα επίπεδα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ μερσξηζηέο, αλαγλσξίζηκεο
ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ). Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, εθηφο ηεο ππεξαμίαο, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε δελ ειέγρνληαη γηα πηζαλή
αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(i)

Σαμηλόκεζε
Σν πγθξφηεκα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο: δάλεηα θαη εηζπξαθηέα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμαξηάηαη
απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ
Γηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλαμηνινγεί απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ.
Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα
Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά θαη
γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα εκπνξία ηνπ εηζπξαθηένπ. Πεξηιακβάλνληαη ζηα
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο αλ έρνπλ ιήμε πνπ ππεξβαίλεη ηνπο
δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηά ηαμηλνκνχληαη σο κε
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα ηνπ πγθξνηήκαηνο
απνηεινχληαη απφ εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε είλαη κε
παξάγσγα, ηα νπνία είηε νξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή ή δελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε
νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία εθηφο εάλ ε Γηεχζπλζε πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ηηο επελδχζεηο κέζα ζε δψδεθα
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα)
(ii)

Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε
Αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ζπκβφιαην
θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή,
πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα
πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο. Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα λα εηζπξαρζνχλ
ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρεη ιήμεη, ή έρεη
κεηαθεξζεί θαη ην πγθξφηεκα έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη ζεκαληηθά ξίζθα θαη νθέιε
ηδηνθηεζίαο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε παξνπζηάδνληαη
κεηέπεηηα ζε δίθαηε αμία. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν
θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηηθψλ θαη κε ρξεκαηηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο
δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.
Όηαλ ηίηινη πνπ ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ
απνκείσζε ζηελ αμία, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηε δίθαηε αμία πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, πεξηιακβάλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο σο
θέξδε θαη δεκηέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.
Σν πγθξφηεκα αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζνλ ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία. ηελ
πεξίπησζε κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, κηα
ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηε δίθαηε αμία ηεο κεηνρήο θάησ απφ ην θφζηνο ηεο
ιακβάλεηαη ππφςε σο έλδεημε πηζαλήο απνκείσζεο ζηελ αμία. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο
ελδείμεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ε
ζπζζσξεπκέλε δεκηά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο
απφθηεζεο θαη ηεο παξνχζαο δίθαηεο αμίαο, κείνλ δεκηάο απνκείσζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ πνπ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθε ζηηο θεξδνδεκηέο, κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα
θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο. Οη δεκηέο απνκείσζεο πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο θεξδνδεκηέο γηα κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ ησλ
θεξδνδεκηψλ.

Απνζέκαηα
(i)

Τπόθιμα, ποηά και είδη καθαπιζμού
Σα απνζέκαηα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη εηδψλ θαζαξηζκνχ εκθαλίδνληαη ζηελ ηηκή θφζηνπο ή
ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, φπνηα απφ ηηο δχν είλαη ρακειφηεξε. Ζ ηηκή θφζηνπο
θαζνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Όπνπ ρξεηάδεηαη γίλεηαη πξφλνηα
γηα ειαηησκαηηθά θαη άρξεζηα απνζέκαηα ή απνζέκαηα κε αξγή θίλεζε. Ζ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ
εξγαζηψλ, κείνλ έμνδα δηάζεζεο.
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Απνζέκαηα (ζπλέρεηα)
(ii)

Οικιζηικέρ μονάδερ
Οη νηθηζηηθέο κνλάδεο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ηεο γεο, ην θφζηνο αλάπηπμεο ηεο γεο θαη
γεληθά ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ πεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ηφθσλ πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε
απηέο.

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα
Σα εκπνξηθά εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζε
απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ πξφλνηαο
γηα απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε θαζνξίδεηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή
έλδεημε πσο ην πγθξφηεκα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη ηα ζπλνιηθά εηζπξαθηέα πνζά
ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ησλ εηζπξαθηέσλ. εκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ
ρξεψζηε, ε πηζαλφηεηα φηη ν ρξεψζηεο ζα πεξηέιζεη ζε πηψρεπζε ή νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε,
θαη ε αζέηεζε ή παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεηηθά κε πιεξσκέο
(πεξηζζφηεξεο απφ 90 κέξεο θαζπζηέξεζε) ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ην εκπνξηθφ εηζπξαθηέν έρεη
ππνζηεί απνκείσζε. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ
εηζπξαθηένπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ππνινγηδφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ,
πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο, θαη ην πνζφ ηεο δεκηάο αλαγλσξίδεηαη ζηηο
θεξδνδεκηέο, ζηα 'έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο'. Όηαλ έλα εκπνξηθφ εηζπξαθηέν είλαη
επηζθαιέο, δηαγξάθεηαη έλαληη ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο γηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα.
Δπαθφινπζεο αλαθηήζεηο πνζψλ πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί πηζηψλνληαη έλαληη ησλ
'εμφδσλ πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο' ζηηο θεξδνδεκηέο.
Μεηνρηθό θεθάιαην
Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.
Δπηπιένλ θφζηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ παξνπζηάδνληαη ζηα ίδηα
θεθάιαηα σο αθαίξεζε απφ ηηο εηζπξάμεηο.
Σν ππέξ ην άξηην είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ. Ο ινγαξηαζκφο απνζεκαηηθφ ππέξ
ην άξηην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο δελ
πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα δηαλνκή κεξηζκάησλ, θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην πγθξφηεκα έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαξηή
ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη ξνή
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο
κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα.
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Πξνβιέςεηο (ζπλέρεηα)
Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη σο ε ηξέρνπζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα
ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνζνζηφ πξηλ ηε θνξνινγία, ην νπνίν
απνδίδεη ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο αγνξάο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο δηαρξνληθά θαη ηνπο θηλδχλνπο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Ζ αχμεζε ζηελ πξφβιεςε ιφγσ ηεο παξέιεπζεο ρξφλνπ
αλαγλσξίδεηαη σο ρξεσζηηθφο ηφθνο.
Πξνβιέςεηο αλαδηνξγάλσζεο απνηεινχληαη απφ θπξψζεηο γηα δηαθνπή κηζζψζεσλ θαη
πιεξσκέο γηα ηεξκαηηζκφ ππεξεζηψλ ππαιιήισλ θαη αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην πγθξφηεκα έρεη
λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε λα πιεξψζεη. Γαπάλεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνθαηαβνιηθά. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα
κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο.
Γαλεηζκόο
Ο δαλεηζκφο αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο. Ο
δαλεηζκφο παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο
αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θεθαιαηνπνηνχληαη σο
κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Ακνηβέο πνπ πιεξψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία δηεπθνιχλζεσλ δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο
θφζηα ζπλαιιαγήο ηνπ δαλείνπ ζηελ έθηαζε φπνπ είλαη πηζαλφλ φηη κέξνο ή νιφθιεξε ε
δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ακνηβή αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ αλάιεςε
ηνπ δαλείνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη είλαη πηζαλφ έλα κέξνο ή νιφθιεξε
ε δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε ακνηβή θεθαιαηνπνηείηαη σο πξνπιεξσκή θαη απνζβέλεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηεπθφιπλζεο κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη.
Σα θφζηα δαλεηζκνχ απνηεινχλ ηφθν θαη άιια έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ην πγθξφηεκα ζε
ζρέζε κε ην δαλεηζκφ θεθαιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηφθνπ δαλεηζκνχ, απφζβεζε εθπηψζεσλ ή
επηκίζζηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε δαλεηζκφ, απφζβεζε επηπιένλ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε
δηεπζέηεζε δαλεηζκνχ, ρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξνχληαη σο κηα πξνζαξκνγή
ζηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο.
Σα θφζηα δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, πνπ είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ππνρξεσηηθά
θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα εηνηκαζηεί γηα ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ή
πψιεζε ηνπ, θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη ζα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζην πγθξφηεκα θαη
ηα θφζηα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αμηφπηζηα.
Ο δαλεηζκφο ηαμηλνκείηαη σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ην πγθξφηεκα έρεη ην
δηθαίσκα άλεπ φξσλ λα αλαβάιιεη ηελ απνπιεξσκή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζην
δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)

Δκπνξηθνί πηζησηέο
Οη εκπνξηθνί πηζησηέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζε
απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο ζηελ
ηξάπεδα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα. ηνλ ηζνινγηζκφ ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
πεξηιακβάλνληαη ζην δαλεηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο
ζηελ παξνπζίαζε ζην ηξέρνλ έηνο.

3

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

(i)

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Οη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ην εθζέηνπλ ζε πνηθίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
θηλδχλνπο: θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο
ηακεηαθέο ξνέο θαη θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηε κε
πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ
επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ
δηελεξγείηαη απφ έλα θεληξηθφ γεληθφ ινγηζηήξην ζχκθσλα κε αξρέο πνπ εγθξίλνληαη απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν ινγηζηήξην αλαγλσξίδεη, αμηνινγεί θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη γξαπηέο αξρέο γηα ηελ φιε δηαρείξηζε
θηλδχλνπ θαζψο θαη γξαπηέο αξρέο πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη επέλδπζε
πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο.
Κίλδπλνο αγνξάο
Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο
Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο λα δηαθπκαλζεί ε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ εμαηηίαο αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Σν
πγθξφηεκα δελ δηαηξέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ ηνπ φηη δελ έρεη
ζεκαληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα επεξεάδνληαη απφ
δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο. Σν πγθξφηεκα δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ αγαζψλ.
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Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)

(i)

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
Κίλδπλνο αγνξάο (ζπλέρεηα)
Κίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο
Καζψο ην πγθξφηεκα δελ έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα θέξνπλ
ηφθν, ηα έζνδα θαη ε ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη
νπζηαζηηθά αλεμάξηεηα απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο.
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο πξνέξρεηαη απφ καθξνπξφζεζκν
δαλεηζκφ. Ο δαλεηζκφο πνπ εθδφζεθε ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ην
πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εάλ ηα επηηφθηα ζε δαλεηζκφ πνπ απνηηκάηαη ζε Δπξψ
ήηαλ θαηά 1% (2009: 1%) ςειφηεξα/ρακειφηεξα, κε φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο
λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ε δεκηά γηα ην έηνο κεηά ηελ θνξνινγία ζα ήηαλ
€260.551 (2009: €266.286) ςειφηεξε/ρακειφηεξε, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ
ςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ζε δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελα
επηηφθηα.
Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε
ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα.
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, θαηαζέζεηο
ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη απφ έθζεζε ζε πηζηψζεηο
πξνο πειάηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθθξεκψλ εηζπξαθηέσλ θαη δεζκεπηηθψλ
ζπλαιιαγψλ. Σν πγθξφηεκα δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ.
Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε θαηάιιειε ηζηνξία αμηνπηζηίαο θαη
παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εηζπξαθηέσλ. Σα
ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή
πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ην πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ
έθζεζε ηνπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
πγθξνηήκαηνο ζε ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ιήμεσλ, κε βάζε ηελ ελαπνκείλνπζα πεξίνδν
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο. Σα πνζά πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη νη ζπκβαηηθέο κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο.
Τπφινηπα κε ιήμε εληφο 12 κελψλ ηζνχληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο, αθνχ ε
επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθή.
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Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)

(i)

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (ζπλέρεηα)

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

Ληγφηεξν
απφ 1
ρξφλν
€

Απφ
1 κέρξη
2 ρξφληα
€

Απφ
2 κέρξη
5 ρξφληα
€

29.444.050
5.145.664
__________
34.589.714
==========

3.908.563
__________
3.908.563
==========

__________
==========

5.609.996
4.444.802
__________
10.054.798
==========

2.978.600
__________
2.978.600
==========

24.650.243
__________
24.650.243
==========

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε
ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ελφο
ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνχ δεζκεπκέλσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα
δηεπζέηεζεο αλνηθηψλ ζέζεσλ ζηελ αγνξά. Ζ Γηεχζπλζε δηαηεξεί επειημία ζηε
ρξεκαηνδφηεζε δηαηεξψληαο δηαζεζηκφηεηα εληφο ησλ δεζκεπκέλσλ πηζησηηθψλ
νξίσλ.
(ii)

Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ
Οη επηδηψμεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
ηθαλφηεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο λα ζπλερίζεη σο δξψζα ιεηηνπξγηθή κνλάδα κε ζθνπφ ηελ
παξνρή απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο θαη σθειήκαηα γηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ
ζπκθέξνληα ζην πγθξφηεκα θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαιιειφηεξε θεθαιαηνπρηθή δνκή
γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Με ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή ηνπ δνκή, ην πγθξφηεκα
κπνξεί λα κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, λα
επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πσιήζεη πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηνπ.
χκθσλα κε άιινπο ζηε βηνκεραλία, ην πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε
ηεο ζρέζεο ηνπ δαλεηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ. Ζ
ζρέζε απηή ππνινγίδεηαη σο ν θαζαξφο δαλεηζκφο δηαηξνχκελνο κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην.
Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν δαλεηζκνχ (πεξηιακβαλνκέλνπ
„βξαρππξφζεζκνπ θαη κε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ‟ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ) κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα. Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη
σο „ίδηα θεθάιαηα‟ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, πξνζζέηνληαο ηνλ θαζαξφ
δαλεηζκφ.
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Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)

(ii)

Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ε ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο, ε νπνία δελ είρε
δηαθνξνπνηεζεί απφ ην 2009, ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν
απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ αλάκεζα ζε 30% θαη 40%. Ζ ζρέζε δαλεηζκνχ πξνο ην
ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ήηαλ σο εμήο:
2010
€
χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 24)
Μείνλ: ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκ. 21)
Καζαξφο δαλεηζκφο
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν θεθαιαίνπ όπσο θαζνξίζηεθε από ηε Γηεύζπλζε

2009
€

31.310.498
(231.146)
__________
31.079.352
50.433.123
__________
81.512.475
==========

31.398.650
(51.191)
__________
31.347.459
54.078.576
__________
85.426.035
==========

38%

37%

ρέζε δαλεηζκνύ πξνο ην ζύλνιν απαζρνινύκελσλ
θεθαιαίσλ

Ζ αχμεζε ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ην
2010 ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ηελ θαζαξή δεκηά
γηα ην έηνο 2010 πνπ αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο απφ ηελ αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ
ηνπ πγθξνηήκαηνο.
(iii)

Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκνχληαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ ζε δίθαηε αμία, κε βάζε ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο. Σα δηάθνξα επίπεδα έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί σο εμήο:
Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ζε ελεξγείο αγνξέο γηα
παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο (επίπεδν 1).
ηνηρεία εηζαγσγήο εθηφο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηίηισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην επίπεδν 1, νη νπνίεο είλαη παξαηεξήζηκεο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ
ππνρξέσζε, είηε άκεζα (δειαδή σο ηηκέο) ή έκκεζα (δειαδή πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηηκέο) (επίπεδν 2).
ηνηρεία εηζαγσγήο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε πνπ δελ
βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (δειαδή κε παξαηεξήζηκα
ζηνηρεία εηζαγσγήο) (επίπεδν 3).
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ
πγθξνηήκαηνο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.

31 Γεθεκβξίνπ 2009
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε:
- Μεηνρηθνί ηίηινη
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία

Δπίπεδν 1
€

Δπίπεδν 2
€

Δπίπεδν 3
€

πλνιηθφ
ππφινηπν
€

4.131
_________

_________

964
_________

5.095
__________

4.131
=========

=========

964
=========

5.095
==========
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(iii)

Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ (ζπλέρεηα)
Ο πην πάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ
πγθξνηήκαηνο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Δπίπεδν 1
€

Δπίπεδν 2
€

Δπίπεδν 3
€

πλνιηθφ
ππφινηπν
€

4.597
_________

_________

964
_________

5.561
__________

4.597
=========

=========

964
=========

5.561
==========

31 Γεθεκβξίνπ 2010
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε:
- Μεηνρηθνί ηίηινη
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία

Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο
βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μηα αγνξά
ζεσξείηαη σο ελεξγή, εάλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο
απφ έλα ρξεκαηηζηήξην, έκπνξν, ρξεκαηηζηή, βηνκεραληθφ φκηιν, ππεξεζία εθηίκεζεο, ή
επνπηηθή ππεξεζία, θαη εθείλεο νη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο
ζπλαιιαγέο αγνξάο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ην
πγθξφηεκα είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή πξνζθνξάο. Απηά ηα κέζα πεξηιακβάλνληαη ζην
επίπεδν 1. Σα κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1 πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε
κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, πνπ ηαμηλνκνχληαη σο εκπνξηθνί ηίηινη ή
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά
(γηα παξάδεηγκα, κεηνρηθνί ηίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη ζε ρξεκαηηζηήξην) θαζνξίδεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Απηέο νη κέζνδνη απνηίκεζεο κεγηζηνπνηνχλ ηε
ρξήζε παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, πνπ είλαη δηαζέζηκα, θαη βαζίδνληαη φζν
ην δπλαηφ ιηγφηεξν ζε εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νληφηεηα. Δάλ φια ηα
βαζηθά δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ελφο κέζνπ είλαη
παξαηεξήζηκα, ην κέζν απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 2.
Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα βαζηθά δεδνκέλα δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα
γεγνλφηα ηεο αγνξάο, ην κέζν πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 3.
πγθεθξηκέλεο κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δίθαηεο
αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πεξηιακβάλνπλ:
Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο αγνξάο ή πξνζθεξφκελεο ηηκέο απφ έκπνξν γηα παξφκνηα
κέζα.
Άιιεο ηερληθέο φπσο αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο γηα ηα ππφινηπα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αιιαγέο ζηηο επελδχζεηο επηπέδνπ 3 γηα ην έηνο πνπ έιεμε
31 Γεθεκβξίνπ 2010.

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2010

Μεηνρηθνί
ηίηινη
€

χλνιν
€

964
=========

964
========
(51)
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εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο

Οη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη βαζίδνληαη ζηελ
ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε
κειινληηθά γεγνλφηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ινγηθά ππφ ηηο πεξηζηάζεηο.
(α)

εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο
Σν πγθξφηεκα θάλεη ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ. Χο
απνηέιεζκα νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί ζπαλίσο ηζνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.
Οη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεο
αλαπξνζαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ην
επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ:
Φνξνινγία
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν θαζψο θαη Φφξν Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο (ΦΠΑ) απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Σν πγθξφηεκα αλαγλσξίδεη
ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά
πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα
απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο
επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα εηαηξηθφ θφξν, αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη ΦΠΑ ζηελ
πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο.

(β)

εκαληηθέο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο
Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ
ηνπ πγθξνηήκαηνο.

5

Αλάιπζε θαηά ηνκέα

Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο παξαθνινπζεί εζσηεξηθέο αλαθνξέο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ
επίδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη λα δηαζέζεη ηνπο πφξνπο ηνπ. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο
βαζίδεηαη ζε απηέο ηηο εζσηεξηθέο αλαθνξέο γηα λα θαζνξίζεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Οη
βαζηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο δίδεηαη αλάιπζε θαηά ηνκέα
είλαη νη εμήο:
(1)

Ξελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο – ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ

(2)

Αλάπηπμε αθηλήησλ – αλέγεξζε πνιπηειψλ επαχιεσλ θαη δηακεξηζκάησλ θαη ε
δηάζεζε ηνπο σο ηδηφθηεηεο νηθηζηηθέο κνλάδεο.

Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο, αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ βαζηζκέλε
ζην θέξδνο/(δεκηά) πξηλ ηνπο ηφθνπο, ην θφξν, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε (EBITDA).
Απηή ε βάζε κέηξεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κε επαλαιακβαλφκελσλ
δαπαλψλ απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, φπσο πξνβιέςεηο αλαδηνξγάλσζεο θαη απνκείσζε,
φηαλ ε απνκείσζε είλαη απνηέιεζκα ελφο κεκνλνκέλνπ, κε επαλαιακβαλφκελνπ γεγνλφηνο. Οη
ρξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ηνκέσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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Αλάιπζε θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα)

Απνηειέζκαηα αλά ηνκέα
Ξελνδνρεηαθέο
ππεξεζίεο
€

Αλάπηπμε
αθηλήησλ
€

ύλνιν
€

11.226.627
=========

1.337.652
=========

12.564.279
=========

1.721.798
=========
1.467.195
=========
1.808.227
=========
=========

(2.211.646)
=========
6.834
=========
11.402
=========
39
=========

(489.848)
=========
1.474.029
=========
1.819.629
=========
39
=========

699.354
=========

=========

699.354
=========

11.168.967
=========

3.819.442
=========

14.988.409
=========

1.982.863
=========
1.200.182
=========
1.989.518
=========
2.962
=========

(2.370.397)
=========
6.832
=========
130.801
=========
658
=========

(387.534)
=========
1.207.014
=========
2.120.319
=========
3.620
=========

486.328
=========

=========

486.328
=========

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Κχθινο εξγαζηψλ – ζε ηξίηα κέξε
Αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο/(δεκηά) πξηλ ηνπο ηφθνπο, ηε
θνξνινγία, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε
Απνζβέζεηο
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα
Σφθνη εηζπξαθηένη
Μεξίδην δεκηάο θαη αξλεηηθήο ππεξαμίαο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Κχθινο εξγαζηψλ – ζε ηξίηα κέξε
Αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο/(δεκηά) πξηλ ηνπο ηφθνπο, ηε
θνξνινγία, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε
Απνζβέζεηο
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα
Σφθνη εηζπξαθηένη
Μεξίδην δεκηάο θαη αξλεηηθήο ππεξαμίαο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο

Ζ αλαπξνζαξκνζκέλε δεκηά πξηλ ηε θνξνινγία, ηνπο ηφθνπο, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε,
δηαθέξεη απφ ην ζπλνιηθή δεκηά πξηλ ηε θνξνινγία σο εμήο:

Αλαπξνζαξκνζκέλε δεκηά πξηλ ηε θνξνινγία, ηνπο ηφθνπο, ηηο
απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε
Απνζβέζεηο
Σφθνη εηζπξαθηένη
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία

31 Γεθεκβξίνπ
2010
€

31 Γεθεκβξίνπ
2009
€

(387.534)
(1.207.014)
3.620
(2.120.319)
__________
(3.711.247)
==========

(489.848)
(1.474.029)
39
(1.819.629)
__________
(3.783.467)
==========
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Αλάιπζε θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα)

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά ηνκέα

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Πξνζζήθεο ζηα κε-θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (εθηφο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Πξνζζήθεο ζηα κε-θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (εθηφο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία)

Ξελνδνρεηαθέο
ππεξεζίεο
€

Αλάπηπμε
αθηλήησλ
€

ύλνιν
€

70.842.307
===========
8.448.824
===========

25.144.066
===========
===========

95.986.673
===========
8.448.824
===========

248.686
===========

===========

248.686
===========

70.390.841
===========
9.011.565
===========

21.095.567
===========
===========

91.486.408
===========
9.011.565
===========

486.456
===========

===========

486.456
===========

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά ηνκέα δηαθέξνπλ απφ ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζχκθσλα
κε ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ σο εμήο:
31 Γεθεκβξίνπ
2010
€

31 Γεθεκβξίνπ
2009
€

91.486.408
5.561
51.258
__________
91.543.227
==========

95.986.673
5.095
51.258
__________
96.043.026
==========

Kύπξνο
€

Διιάδα
€

ύλνιν
€

87.537.849
===========
82.474.843
===========

8.448.824
===========
9.011.565
===========

95.986.673
===========
91.486.408
===========

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά ηνκέα
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Φνξνινγία εηζπξαθηέα
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά ηνκέα αλαιχνληαη σο εμήο:

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Πσιήζεηο χςνπο €1.286 ρηιηάδεο (2009: €1.079 ρηιηάδεο) αθνξνχλ έλα κνλαδηθφ πειάηε. Απηέο
νη πσιήζεηο αθνξνχλ ηηο μελνδνρεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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Πσιήζεηο

Δηζφδεκα απφ μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο
Δηζφδεκα απφ πσιήζεηο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ

7

2009
€

11.168.967
3.819.442
_________
14.988.409
=========

11.226.627
1.337.652
__________
12.564.279
==========

2010
€

2009
€

3.620
79.325
_________
82.945
=========

39
130.228
__________
130.267
==========

2010
€

2009
€

Άιια έζνδα

Πηζησηηθνί ηφθνη απφ ηξαπεδηθά ππφινηπα
Άιια έζνδα – δηάθνξα

8

2010
€

Αλάιπζε εμόδσλ θαηά είδνο

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (εκ. 13)
Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εκ. 14)
Δπηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε
Ακνηβή ειεγθηψλ – ειεγθηηθέο ππεξεζίεο
Ακνηβή ειεγθηψλ – θνξνινγηθέο ππεξεζίεο
Ακνηβή ειεγθηψλ – κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο
Σξφθηκα θαη πνηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
Αιιαγέο ζηα απνζέκαηα έηνηκσλ πξντφλησλ
Απνκείσζε εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ (εκ. 20)
Κφζηνο πξνζσπηθνχ (εκ. 9)
Γαπάλεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο
Έμνδα ελέξγεηαο θαη χδξεπζεο
Δπαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο
Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο
Αζθάιεηεο
Γηνηθεηηθά έμνδα θεληξηθνχ γξαθείνπ
Έμνδα θαηαζηήκαηνο ζνπβελίξ
Πξνκήζεηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ
Μείσζε απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία
Λνηπά έμνδα
Κφζηνο πσιήζεσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ
πλνιηθφ θφζηνο πσιεζέλησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, εμφδσλ
πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο θαη εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

1.200.182
6.832
850.471
26.102
600
12.898
1.236.052
(68.418)
6.152
3.853.908
1.686.742
1.115.890
36.962
300.289
123.040
248.294
2.275
59.805
75.170
1.677.082
3.725.626
_________
16.175.954
=========

1.467.195
6.834
851.748
26.102
1.800
12.898
1.211.232
(21.355)
8.354
4.294.926
1.314.605
935.294
37.561
297.559
123.147
234.859
63.872
74.079
232.389
1.517.795
1.268.136
__________
13.959.030
==========
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Κόζηνο πξνζσπηθνύ

Μηζζνί
Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιια ηακεία
Δηζθνξέο ζην ηακείν πξνλνίαο

2010
€

2009
€

3.177.172
463.548
213.188
_________
3.853.908
=========

3.578.349
494.238
222.339
__________
4.294.926
==========

Οη χκβνπινη δελ ιακβάλνπλ νπνηνπζδήπνηε κηζζνχο ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηνπο ηδηφηεηα.
ρέδηα ζπληαμηνδφηεζεο παξέρνληαη γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο ηνπ πγθξνηήκαηνο
κε βάζε ην Σακείν Πξνλνίαο Ξελνδνρεηαθψλ Τπαιιήισλ. Απηφ είλαη ζρέδην θαζνξηζκέλσλ
ζπλεηζθνξψλ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο.

10

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα

Υξεσζηηθνί ηφθνη:
Σξαπεδηθά δάλεηα
Άιια ρξεκαηνδνηηθά έμνδα θαη ηφθνη

11

2010
€

2009
€

1.926.905
193.414
_________
2.120.319
=========

1.786.171
33.458
_________
1.819.629
=========

2010
€

2009
€

Φνξνινγία

Σξέρνπζα θνξνινγία:
Ακπληηθή εηζθνξά
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (εκ. 25)

1.169
(71.371)
_________
(70.202)
=========

(306.975)
_________
(306.975)
=========

Ο θφξνο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη απφ ην
ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο σο
εμήο:
2010
€
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία
Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο
Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθε
αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Ακπληηθή εηζθνξά
Πίζησζε θνξνινγίαο

(3.711.247)
=========
(371.125)
299.754
1.169
_________
(70.202)
=========

2009
€
(3.783.467)
=========
(378.347)
71.372
_________
(306.975)
=========

(56)
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Υξέσζε θνξνινγίαο (ζπλέρεηα)

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ ησλ Κππξηαθψλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη 10%. Ζ
ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ζηελ Διιάδα ππφθεηηαη ζε θνξνινγία πάλσ ζηα θνξνινγεηέα θέξδε χςνπο
25% (2009: 25%). Σν κεξίδην ζηε θνξνινγία ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη ζην
κεξίδην δεκηάο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ αλαιχεηαη ζηε εκείσζε 15.
Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα
ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 50% ησλ ηφθσλ απηψλ
ζα εμαηξνχληαη απφ Κππξηαθφ εηαηξηθφ θφξν θαη επνκέλσο ζα έρνπλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ
ζπληειεζηή πεξίπνπ 15%.
Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα εμαηξνχληαη απφ
Κππξηαθφ εηαηξηθφ θφξν θαη αλ ππφθεηληαη ζε Κππξηαθή ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε Κππξηαθή ακπληηθή
εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%.
Ζ (ρξέσζε)/πίζησζε θνξνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ είλαη
σο εμήο:
Φνξνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άιισλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010

2009

Πξηλ ηε
Πίζησζε
θνξνινγία θνξνινγίαο
€
€

Γε θαη θηίξηα:
Κέξδνο δίθαηεο αμίαο
Κέξδνο δίθαηεο αμίαο κεξίδην ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο
Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πώιεζε:
Κέξδνο/(δεκηά) δίθαηεο αμίαο
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

12

Μεηά ηε
θνξνινγία
€

Πξηλ ηε
θνξνινγία
€

Πίζησζε
θνξνινγίαο
€

Μεηά ηε
θνξνινγία
€

-

12.456

12.456

-

15.228

15.228

1.320

-

1.320

4.572

-

4.572

466

-

466

(4.125)

-

(4.125)

__________

_________

_________

__________

_________

_________

1.786

12.456

14.242

447

15.228

15.675

==========

=========

=========

==========

=========

=========

Εεκηά αλά κεηνρή
2010

Εεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο (€)
Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Εεκηά αλά κεηνρή (ζελη)

(3.641.045)
==========
108 162 950
==========
(3,37)
==========

2009
(3.476.492)
===========
108 162 950
===========
(3,21)
===========

(57)
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Κφζηνο ή εθηίκεζε
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2009
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ
έηνπο
Πξνζζήθεο
Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8)
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ
έηνπο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Κφζηνο ή εθηίκεζε
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή
ηνπ έηνπο
Πξνζζήθεο
Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8)
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ
έηνπο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Κφζηνο ή εθηίκεζε
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία

Γε
€

Κηίξηα θαη
ελζσκαησκέλα
κεραλήκαηα
€

Ρνπρηζκφο,
γπαιηθά ζθεχε
Έπηπια,
θαη ζθεχε
ζθεχε θαη
θνπδίλαο εμνπιηζκφο
€
€

23.750.000
__________
23.750.000
==========

36.051.000
___________
36.051.000
===========

2.122.805 6.740.435
(1.478.028) (4.804.652)
__________ __________
644.777 1.935.783
========== ==========

68.664.240
(6.282.680)
__________
62.381.560
==========

23.750.000
__________

36.051.000
660
(691.929)
___________

644.777 1.935.783
27.762
220.264
(405.950)
(369.316)
__________ __________

62.381.560
248.686
(1.467.195)
__________

23.750.000
__________

35.359.731
___________

266.589 1.786.731
__________ __________

61.163.051
__________

23.750.000
__________
23.750.000
==========

36.051.660
(691.929)
___________
35.359.731
===========

2.150.567 6.960.699
(1.883.978) (5.173.968)
__________ __________
266.589 1.786.731
========== ==========

68.912.926
(7.749.875)
__________
61.163.051
==========

23.750.000
__________

35.359.731
80.143
(699.366)
___________

266.589 1.786.731
138.466
267.847
(125.207)
(375.609)
__________ __________

61.163.051
486.456
(1.200.182)
__________

23.750.000
__________

34.740.508
___________

279.848 1.678.969
__________ __________

60.449.325
__________

23.750.000
__________
23.750.000
==========

36.131.803
(1.391.295)
___________
34.740.508
===========

2.289.033 7.228.546
(2.009.185) (5.549.577)
__________ __________
279.848 1.678.969
========== ==========

69.399.382
(8.950.057)
__________
60.449.325
==========

χλνιν
€

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα πάλσ ζηε γε θαη ηα
θηίξηα φπσο αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 24.

(58)
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα)

Ζ γε, ηα μελνδνρεηαθά θηίξηα θαη ηα ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο
επαλεθηηκήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο
εθηηκεηέο κε βάζε ηελ αγνξαία αμία. Σν πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο
πξνθχπηνπζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα (εκ. 23).
Αλ ε γε, ηα μελνδνρεηαθά θηίξηα θαη ηα ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα παξνπζηάδνληαλ κε βάζε ην
ηζηνξηθφ θφζηνο, ηα πνζά ζα ήηαλ σο εμήο:
2010
€
Kφζηνο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία

14

46.562.696
(7.392.569)
__________
39.170.127
==========

2009
€
46.482.553
(6.719.110)
__________
39.763.443
==========

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηθαηψκαηα
ρξήζεο
επσλπκίαο
€

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Κφζηνο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8)
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Κφζηνο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8)
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Κφζηνο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία

34.172
(13.669)
________
20.503
========
20.503
(6.834)
________
13.669
--------34.172
(20.503)
________
13.669
========
13.669
(6.832)
________
6.837
________
34.172
(27.335)
________
6.837
========

Απφζβεζε χςνπο €6.832 (2009: €6.834) πεξηιακβάλεηαη ζηα “έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο”
ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.

(59)
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Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα)

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2006, κε ζρεηηθή ζπκθσλία, ε ζπγγεληθή εηαηξεία Amathus Public
Limited παξαρψξεζε ζηελ εμαξηεκέλε εηαηξεία Amathus Vacation Ownership Limited, ην
δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ νλφκαηνο “Amathus” έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ €34.172. Σν πγθξφηεκα
αλακέλεη φηη ζα έρεη σθειήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο γηα πεξίνδν 5 εηψλ νπφηαλ θαη
αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη πσιήζεηο ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην
πνζφ πνπ πιεξψζεθε απνζβέλεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ζε πεξίνδν 5 εηψλ απφ ηελ
έλαξμε ησλ πσιήζεσλ ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ.
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Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
2010
€

ηελ αξρή ηνπ έηνπο
Πξνζζήθεο
Αξλεηηθή ππεξαμία ιφγσ αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ κεηνρψλ
Μεξίδην δεκηάο κεηά ηε θνξνινγία
Μεξίδην θφζηνπο αχμεζεο θεθαιαίνπ
Μεξίδην απνζεκαηηθνχ δίθαηεο αμίαο γεο θαη θηηξίσλ (εκ. 23)

8.448.824
1.048.710
30.907
(517.235)
1.320
________
9.012.526
=========

ην ηέινο ηνπ έηνπο

2009
€
7.557.827
1.607.751
117.317
(816.671)
(21.972)
4.572
_________
8.448.824
=========

Σν κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην, είλαη:

Όλνκα
2009
Leisure
Holdings
S.A.
2010
Leisure
Holdings
S.A.

Υώξα
ζύζηαζεο

Δθδνζέλ
κεηνρηθό
θεθάιαην θαη
νκνινγηαθέο
αμίεο

Λνπμεκβνχξγν

217 628 πξνο
€95,69 αλα
κεηνρή

Λνπμεκβνχξγν

248 978 πξνο
€95,69 αλά
κεηνρή

Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
€

Τπνρξεώζεηο
€

Δηζνδήκαηα
€

Εεκηά
€

%
θαηνρήο
κεηνρώλ

19.059.084
==========

10.610.260
=========

1.557.041
=========

816.671
========

30,45

19.431.404
==========

10.418.879
=========

1.802.866
=========

517.235
========

31,02

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 ην πγθξφηεκα θαηέβαιε πνζφ χςνπο €1.048.710 γηα αγνξά ηνπ
39,96% ησλ λέσλ κεηνρψλ ηεο Leisure Holdings S.A. πνπ εθδφζεθαλ ην 2010 απμάλνληαο έηζη ην
πνζνζηφ ζπκθέξνληνο ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ζε 31,02%.
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
2010
€

ηελ αξρή ηνπ έηνπο
Πξνζζήθεο
Κέξδνο/(δεκηά) δίθαηεο αμίαο (εκ. 23)
ην ηέινο ηνπ έηνπο

5.095
466
________
5.561
========

2009
€
9.220
(4.125)
________
5.095
========

(60)
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
(ζπλέρεηα)

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε χςνπο €4.580 (2009: €4.114)
απνηεινχληαη απφ εκπνξεχζηκεο κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε χςνπο €981 (2009: €981) απνηεινχληαη απφ
κεηνρέο ζε κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε απνηηκνχληαη ζε Δπξψ.
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Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία

31 Γεθεκβξίνπ 2009
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκό
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (εθηφο απφ πξνπιεξσκέο)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν

Γάλεηα θαη
εηζπξαθηέα
€

Γηαζέζηκα
πξνο πψιεζε
€

χλνιν
€

2.198.174
51.191
__________
2.249.365
==========

5.095
________
5.095
========

5.095
2.198.174
51.191
__________
2.254.460
==========

Άιιεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
€

χλνιν
€

31.398.650

31.398.650

4.949.685
__________
36.348.335
==========

4.949.685
__________
36.348.335
==========

Γάλεηα θαη
εηζπξαθηέα
€

Γηαζέζηκα
πξνο πψιεζε
€

χλνιν
€

1.638.002
231.146
__________
1.869.148
==========

5.561
________
5.561
========

5.561
1.638.002
231.146
_________
1.874.709
=========

Άιιεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
€

χλνιν
€

31.310.498

31.310.498

4.300.324
__________
35.610.822
==========

4.300.324
__________
35.610.822
==========

Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν)
ύλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2010
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκό
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (εθηφο απφ πξνπιεξσκέο)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν

Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν)
ύλνιν
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Πηζησηηθή πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ

Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη
νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αλαθνξά ζε εμσηεξηθέο
πηζησηηθέο αμηνινγήζεηο (αλ ππάξρνπλ) ή ζε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά
αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε:

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα
πκβαιιφκελα κέξε ρσξίο εμσηεξηθή πηζησηηθή αμηνιφγεζε:
Οκάδα 1
Άιια εηζπξαθηέα
Οκάδα 2
Οκάδα 3

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο
(1)
θαηαζέζεηο
Α3 – Moody’s
Α2 – Moody’s

(1)

2010
€

2009
€

412.425
=========

534.544
=========

5.679
1.309.243
_________
1.314.922
=========

74.573
1.649.491
_________
1.724.064
=========

3.015
203.748
_________
206.763
=========

353
1.625
_________
1.978
=========

Σν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ “ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα” είλαη κεηξεηά ζην
ηακείν.

Οκάδα 1 – πθηζηάκελνη πειάηεο (ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο) ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο
ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ.
Οκάδα 2 – εηαηξείεο εληφο ηνπ νκίινπ, εηαηξείεο ππφ θνηλή δηεχζπλζε θαη ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ.
Οκάδα 3 – άιια εηζπξαθηέα.
Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη νχηε
ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα δελ έρεη ηχρεη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο.
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Απνζέκαηα

Απνζέκαηα μελνδνρεηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ:
Σξφθηκα, πνηά θαη είδε θαζαξηζκνχ
Απνζέκαηα εξγαζηώλ αλάπηπμεο γεο θαη δηάζεζεο
νηθηζηηθώλ κνλάδσλ:
Έπηπια, εμνπιηζκφο θαη άιια είδε
Γηακεξίζκαηα θαη επαχιεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο γεο θαη
ηφθσλ πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ)

ύλνιν απνζεκάησλ

2010
€

2009
€

314.844
_________

383.260
_________

258.425

351.700

19.454.170
__________
19.712.595
__________
20.027.439
==========

23.259.484
__________
23.611.184
__________
23.994.444
==========

Απνζέκαηα ησλ εξγαζηψλ αλάπηπμεο γεο χςνπο €600.000 (2009: €1.463.572) παξνπζηάδνληαη
ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. Όια ηα άιια απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή
θφζηνπο.
Οη ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ ζρεηίδνληαη κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνπ παξαρσξήζεθε
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλέγεξζε ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ ηεο Amathus Vacation Ownership
Limited θαη ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνζηφ θεθαιαηνπνίεζεο 6,50%.
Σα δηακεξίζκαηα θαη νη επαχιεηο έρνπλ αλεγεξζεί ζε γε, πνπ βξίζθεηαη ζην Aphrodite Hills, ηελ
νπνία αγφξαζε ε εμαξηεκέλε εηαηξεία κε θφζηνο €4.785.634 απφ ηελ πξψελ ζπγγεληθή εηαηξεία
Lanitis Development Public Limited ζηηο 29 επηεκβξίνπ 2003. Ζ γε κέρξη ζήκεξα δελ έρεη
ηηηινπνηεζεί ζην φλνκα ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο αιιά φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα έρνπλ θαηαηεζεί
ζηηο ππεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο. ηελ θαηεγνξία «Γηακεξίζκαηα θαη επαχιεηο» πεξηιακβάλεηαη ην
θφζηνο ηεο γεο θαη νη ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ.
Σν ηίκεκα αγνξάο ηεο γεο θαηέβαιε ε Claridge Public Limited εθ κέξνπο ηεο εμαξηεκέλεο
εηαηξείαο.
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Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ. 28 (iii))
Άιια εηζπξαθηέα θαη πξνπιεξσκέο

2010
€

2009
€

445.174
5.679
1.309.243
_________
1.760.096
=========

591.430
74.573
1.649.491
_________
2.315.494
=========

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €412.425 (2009: €534.544) δελ ήηαλ
ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα.
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Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (ζπλέρεηα)

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα ηα νπνία είλαη ιεμηπξφζεζκα εληφο ηξηψλ κελψλ δελ ζεσξνχληαη λα έρνπλ
ππνζηεί απνκείσζε. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €32.749 (2009:
€56.886) ήηαλ ιεμηπξφζεζκα αιιά δελ είραλ ππνζηεί απνκείσζε. Απηά απνηεινχληαη απφ έλα
αξηζκφ αλεμάξηεησλ πειαηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη πξφζθαην ηζηνξηθφ αζέηεζεο
εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε αμία.
Σα άιια εηζπξαθηέα θαη πξνπιεξσκέο πεξηιακβάλνπλ πνζφ €1.082 ρηιηάδεο (2009: €1.458
ρηιηάδεο) πνπ αθνξά ρξεσζηηθφ ππφινηπν Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζε ζρέζε κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο.
Οη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε πνζά πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο είλαη
πεξηνξηζκέλνη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία
ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ είζπξαμε εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ είλαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ
πξνβιέςεσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία. Λφγσ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ε δηεχζπλζε
πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη πξφζζεηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο πέξαλ ησλ πνζψλ πνπ πξνβιέθζεθαλ
γηα δεκηέο απφ είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ ρξνλνινγηθή αλάιπζε απηψλ ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ έρεη σο εμήο:

Μέρξη 3 κήλεο
3 κέρξη 12 κήλεο

2010
€

2009
€

412.425
32.749
________
445.174
========

534.544
56.886
________
591.430
========

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2010 δελ ππήξραλ εκπνξηθά εηζπξαθηέα πνπ λα είραλ ππνζηεί
απνκείσζε, γηα ηελ νπνία λα έγηλε πξφβιεςε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €6.152 (2009: €8.354) είραλ ππνζηεί
απνκείσζε θαη δηαγξάθεθαλ (εκ. 8).
Ζ δεκηνπξγία θαη ε αληηζηξνθή πξφλνηαο γηα εηζπξαθηέα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε έρεη
ζπκπεξηιεθζεί ζηα έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ (εκ. 8). Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ πξφβιεςεο γηα
απνκείσζε γεληθά δηαγξάθνληαη φηαλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζδνθία αλάθηεζεο
επηπξφζζεησλ κεηξεηψλ.
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Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (ζπλέρεηα)

Οη άιιεο νκάδεο ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ε ινγηζηηθή αμία
θάζε νκάδαο εηζπξαθηέσλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. Σν πγθξφηεκα δελ έρεη νπνηνδήπνηε
ελέρπξν σο εμαζθάιηζε.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ζε Δπξψ.
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Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν

2010
€

2009
€

231.146
========

51.191
========

Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα κεηξεηά θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
πεξηιακβάλνπλ:
2010
€
Σξαπεδηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 24)

231.146
(2.665.667)
_________
(2.434.521)
=========

2009
€
51.191
(2.143.347)
_________
(2.092.156)
=========

Όια ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηηκνχληαη ζε Δπξψ.
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Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/31 Γεθεκβξίνπ 2010

Αξηζκφο
κεηνρψλ

Μεηνρηθφ
θεθάιαην
€

Απνζεκαηηθφ
ππέξ ην άξηην
€

χλνιν
€

108 162 950
==========

36.775.403
==========

1.311.963
==========

38.087.366
==========

Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ είλαη 108 162 950 κεηνρέο (2009: 108 162 950
κεηνρέο) κε νλνκαζηηθή αμία €0,34 αλά κεηνρή. Όιεο νη εθδνκέλεο κεηνρέο έρνπλ πιεξσζεί εμνινθιήξνπ.
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Άιια απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά
δίθαηεο αμίαο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε
€

Απνζεκαηηθά
δίθαηεο αμίαο
γεο θαη θηηξίσλ
€

Γηαθνξά
απφ
κεηαηξνπή
κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ
(1)
ζε Δπξψ
€

Απνζεκαηηθφ
ζπλαιιαγκαηηθήο
δηαθνξάο
€

22.063.723

186.131

27.584

-

-

-

-

-

4.572
__________

_________

__________

21.995.424

186.131

27.584

-

-

-

-

-

-

466

1.320
__________
21.919.245
==========

_________
186.131
=========

__________
27.584
==========

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Αλαβαιιφκελνο θφξνο ζηελ
επαλεθηίκεζε (εκ. 25)
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ – κεηθηή
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ – θφξνο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
Εεκηά δίθαηεο αμίαο (εκ. 16)
Μεξίδην δίθαηεο αμίαο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο απφ αχμεζε πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
/1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Αλαβαιιφκελνο θφξνο ζηελ
επαλεθηίκεζε (εκ. 25)
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ – κεηθηή
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ – θφξνο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
Κέξδνο δίθαηεο αμίαο (εκ. 16)
Μεξίδην δίθαηεο αμίαο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείαο απφ αχμεζε πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

15.228
(112.233)
24.134

12.456
(113.590)
23.635

(17.799)
-

χλνιν
€
22.259.639
15.228
(112.233)
24.134

(4.125)

_________
(21.924)

_________
(21.458)
=========

(4.125)

4.572
__________
22.187.215

12.456
(113.590)
23.635

466

1.320
__________
22.111.502
==========

(1)

Σν απνζεκαηηθφ “Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ” δελ είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή.
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Γαλεηζκόο

Βξαρππξόζεζκνο
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 21)
Σξαπεδηθά δάλεηα

Με βξαρππξόζεζκνο
Σξαπεδηθά δάλεηα
χλνιν δαλεηζκνχ
Λήμε κε βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ:
Απφ 1 κέρξη 2 έηε
Απφ 2 κέρξη 5 έηε

2010
€

2009
€

2.665.667
2.769.071
__________
5.434.738
__________

2.143.347
25.568.700
__________
27.712.047
__________

25.875.760
__________
31.310.498
==========

3.686.603
__________
31.398.650
==========

2.789.604
23.086.156
__________
25.875.760
==========

3.686.603
__________
3.686.603
==========
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Γαλεηζκόο (ζπλέρεηα)

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα κε εμακεληαίεο δφζεηο κέρξη ην 2015. Σα ηξαπεδηθά
δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα σο εμήο:
Με ππνζήθε πάλσ ζηε γε θαη ηα θηίξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο κέρξη πνζνχ €16.060.848
(2009: €16.060.854).
Mε νκφινγν θπκαηλφκελεο επηβάξπλζεο χςνπο €10.251.608 πάλσ ζην ελεξγεηηθφ ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Με δέζκεπζε γηα κε εγγξαθή νπνηαζδήπνηε επηβάξπλζεο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ πγθξνηήκαηνο (negative pledge).
εκαληηθνί φξνη δαλεηζκνχ:
ε πεξίπησζε κε θαλνληθήο εμππεξέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δαλείσλ ζα ππνγξαθεί negative
pledge γηα κε πιεξσκή κεξηζκάησλ.
Γηα νπνηεζδήπνηε ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο πέξαλ ησλ €1,28 εθαηνκκπξίσλ ρξεηάδεηαη
ζπγθαηάζεζε ηεο ηξάπεδαο.
Negative pledge απφ ηελ εμαξηεκέλε, Amathus Vacation Ownership Limited, γηα κε
εθρψξεζε νπνηνλδήπνηε εηζπξαθηέσλ πξνο φθεινο ηξίησλ ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο
ηξάπεδαο.
Αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ έξγνπ Amathus Vacation Club.
Σα κεζνζηαζκηθά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ σο εμήο:

Σξαπεδηθά δάλεηα
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα

2010
%

2009
%

6,08
6,33

5,74
7,21

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη δηεπζεηεκέλα ζε
θπκαηλφκελα επηηφθηα. Σα επηηφθηα θαζνξίδνληαη κεληαίσο εθζέηνληαο ην πγθξφηεκα ζε θίλδπλν
επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο.
H έθζεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε αιιαγέο ζηα επηηφθηα θαη νη εκεξνκελίεο
ζπκβαηηθήο επαλαηίκεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη σο εμήο:

6 κήλεο ή ιηγφηεξν

2010
€

2009
€

31.310.498
==========

31.398.650
==========

ην ηέινο ηνπ έηνπο (31 Γεθεκβξίνπ) ην πγθξφηεκα είρε ηηο πην θάησ αρξεζηκνπνίεηεο
ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιχλζεηο:

Κπκαηλφκελν επηηφθην:
Λήμε εληφο ελφο έηνπο

2010
€

2009
€

2.317.300
==========

1.004.780
==========
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Γαλεηζκόο (ζπλέρεηα)

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ
είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε αμία.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαιχεηαη αλά λφκηζκα σο εμήο:

Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο
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2010
€

2009
€

31.310.498
==========

31.398.650
=========

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθά
ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε ηξέρνπζεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα θνξνινγηθή
αξρή.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ είλαη σο εμήο:
Γηαθνξά κεηαμχ
απνζβέζεσλ θαη
εθπηψζεσλ
θζνξάο
€

Δπαλεθηίκεζε γεο θαη
θηηξίσλ
€

Φνξνινγηθέο
δεκηέο
€

χλνιν
€

1.766.807

4.267.968

(298.188)

5.736.587

40.695
_________

(2.616)
(15.228)
_________

(345.054)
_________

(306.975)
(15.228)
_________

1.807.502

4.250.124

(643.242)

5.414.384

68.415
_________
1.875.917
=========

(2.591)
(12.456)
_________
4.235.077
=========

(137.195)
_________
(780.437)
=========

(71.371)
(12.456)
_________
5.330.557
=========

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Υξέσζε/(πίζησζε):
Κεξδνδεκηέο (εκ. 11)
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (εκ. 23)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/1 Ηαλνπαξίνπ
2010
Υξέσζε/(πίζησζε):
Κεξδνδεκηέο (εκ. 11)
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (εκ. 23)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
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Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

Δκπνξηθνί πηζησηέο
Πξνθαηαβνιέο πνπ εηζπξάθηεθαλ
Πηζησηέο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ
Πξνθαηαβνιέο γηα πσιήζεηο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ
Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο (εκ. 28 (iii))
Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα
Πξνβιέςεηο γηα εηήζηεο άδεηεο θαη δεκφζηεο αξγίεο

2010
€

2009
€

822.859
81.786
243.552
460.025
376.234
1.872.009
588.337
_________
4.444.802
=========

949.229
113.966
525.955
923.622
128.459
2.067.388
437.045
_________
5.145.664
=========

Οη πξνθαηαβνιέο γηα πσιήζεηο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ αθνξνχλ πνζά πνπ εηζπξάρηεθαλ ζρεηηθά
κε ζπκβφιαηα πψιεζεο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε παξαδνζεί ζηνπο
αγνξαζηέο.
(68)
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Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Δθθξεκνύζεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ππήξραλ αγσγέο πνπ εθθξεκνχζαλ ελαληίνλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε
ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ χςνπο €237.557. Με βάζε λνκηθή ζπκβνπιή, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ πγθξνηήκαηνο πηζηεχεη φηη ππάξρεη επαξθήο ππεξάζπηζε έλαληη απηψλ ησλ
αγσγψλ θαη φηη δελ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ νπνηεζδήπνηε δεκηέο γηα ην πγθξφηεκα.
Δπνκέλσο δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε απηέο ζηηο αγσγέο.

28

πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε

Σν μελνδνρείν ηνπ πγθξνηήκαηνο ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο
Amathus Public Limited, πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο,
ζχκθσλα κε ζπκθσλία δηαρείξηζεο. Γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο ε Δηαηξεία ακνίβεη ηελ Amathus
Public Limited κε πνζφ ίζν πξνο 2,5% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ θαζψο επίζεο θαη κε
δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο πξνο 6% επί ηνπ κεηθηνχ θέξδνπο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ μελνδνρείνπ. Γελ
ινγίδνληαη δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο γηα νπνηνδήπνηε έηνο αλ ην κεηθηφ θέξδνο απφ εξγαζίεο γη΄
απηφ ην έηνο είλαη ρακειφηεξν ησλ €683.441. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ρξεψζεθε γηα απηέο ηηο
ππεξεζίεο δηαρείξηζεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 παξνπζηάδεηαη ζηε
εκείσζε 28(ii).
Οη ζπλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε γίλνληαη κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
H θχζε θαη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη άιισλ ζπγγεληθψλ
εηαηξεηψλ πέξαλ απφ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ είλαη σο αθνινχζσο:
(i)

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ

Κχξηνη κέηνρνη - εηαηξείεο
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο
πγγεληθέο εηαηξείεο

2010
€

2009
€

302.665
2.410
14.330
________
319.405
========

252.675
1.220
3.638
________
257.533
========

Οη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αληηπξνζσπεχνπλ δηακνλή, δηαηξνθή θαη παξεκθεξείο
ππεξεζίεο ζην Amathus Beach Hotel Paphos, θαη έρνπλ δηεθπεξαησζεί ζε εκπνξηθή βάζε.
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πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα)

(ii)

Αγνξέο ππεξεζηώλ
Φύζε εξγαζηώλ
Κχξηνη κέηνρνη - εηαηξείεο

Κχξηνη κέηνρνη - εηαηξείεο
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο
πγγεληθέο εηαηξείεο

πγγεληθέο εηαηξείεο

Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, παξνρή
εθηεισληζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ
marketing, ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα
επηθνηλσλίαο θαη marketing θαη εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ
Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο
Τπεξεζίεο ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ κεηνρψλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο, δηακνλή θαη ππεξεζίεο
marketing
Υξήζε εγθαηαζηάζεσλ γθνιθ γηα πειάηεο ηνπ
μελνδνρείνπ, ππεξεζίεο marketing, πξνκήζεηα
πγξαεξίνπ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα
θαηαζθεπαζηηθά ζέκαηα, θνηλφρξεζηα
Πξνκήζεηεο, δηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο
πσιήζεσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ

2010
€

2009
€

512.610
362.971

488.066
359.052

1.260

7.807

28.510

26.993

389.670
_________
1.295.021
=========

250.342
_________
1.132.260
=========

Οη αγνξέο ππεξεζηψλ έρνπλ γίλεη ζε εκπνξηθή βάζε. Οη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη νη
πξνκήζεηεο γηα ηηο πσιήζεηο ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ έγηλαλ ζηε βάζε ζχκβαζεο.
(iii)

Τπόινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ πξνέξρνληαη από πσιήζεηο/αγνξέο
ππεξεζηώλ

Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ. 20):
Κχξηνη κέηνρνη – εηαηξείεο
Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 26):
Κχξηνη κέηνρνη – εηαηξείεο
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο
πγγεληθέο εηαηξείεο

2010
€

2009
€

5.679
========

74.573
========

363.475
1.930
10.828
________
376.233
========

119.202
3.081
6.176
________
128.459
========

Σα ππφινηπα κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
φπσο παξνπζηάδνληαη πην πάλσ δελ θέξνπλ ηφθν, δελ είλαη εμαζθαιηζκέλα θαη είλαη
πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε.
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πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα)

(iv)

Ακνηβή πκβνύισλ
Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ πκβνχισλ (πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή βαζηθψλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ) ήηαλ σο αθνινχζσο:

Γηθαηψκαηα
Καηαβνιή εμφδσλ γηα ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο

2010
€

2009
€

36.306
3.078
________
39.384
========

34.170
1.368
________
35.538
========

Ακνηβή βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ

(v)

Ζ ακνηβή ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη σο αθνινχζσο:

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο

29

2010
€

2009
€

247.479
========

262.864
========

Δμαξηεκέλεο εηαηξείεο

Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ θχξησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ είλαη σο εμήο:

Όλνκα

Δθδνζέλ
κεηνρηθό
θεθάιαην

Υώξα
ζύζηαζεο

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο
%

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα

Amathus Vacation
Ownership Limited

€491.172

Kχπξνο

100

Αλέγεξζε πνιπηειψλ επαχιεσλ θαη
δηακεξηζκάησλ θαη ε δηάζεζε ηνπο σο
ηδηφθηεηεο νηθηζηηθέο κνλάδεο

30

Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ

Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ
ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή ζειίδεο 27 κέρξη 29.
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ μερσξηζηώλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
2
Ζ Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ “Amathus Beach Hotel Paphos”, ελφο
παξαζαιάζζηνπ ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ 273 δσκαηίσλ ζηελ παξαιία ηεο Κάησ
Πάθνπ. Σν μελνδνρείν ιεηηνπξγεί ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Amathus Public Limited, ε νπνία
είλαη απφ ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
3
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Amathus Vacation
Ownership Limited (“ε Δμαξηεκέλε”) ηεο νπνίαο ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε αλέγεξζε
πνιπηειψλ επαχιεσλ θαη δηακεξηζκάησλ θαη ε δηάζεζή ηνπο σο ηδηφθηεηεο νηθηζηηθέο
κνλάδεο.
4
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη 31,02% (2009: 30,45%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο Leisure Holdings S.A. ε νπνία είλαη ν κφλνο κέηνρνο ηεο Λάλδα
ΑΞΣΔ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ Amathus Beach Hotel Rhodes, ελφο ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ
326 δσκαηίσλ θαη 37 ζνπηηψλ κε ηδησηηθέο πηζίλεο ζηε Ρφδν, Διιάδα.
5
Ζ Δηαηξεία παξέρεη επίζεο ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο ζηηο εηαηξείεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Αλαζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο
6
Σν θέξδνο ηεο Δηαηξείαο απφ εξγαζίεο γηα ην έηνο 2010, αλήιζε ζε €1.271.971
έλαληη €942.554 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ζηα
απνηειέζκαηα θαηά €329.417. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Γηεχζπλζεο
γηα ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Σα εηζνδήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ Amathus Beach Hotel Paphos γηα ην έηνο 2010
πεξηνξίζηεθαλ ζε €11.168.967 ζε ζρέζε κε €11.226.627 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν
παξά ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζπλερίζηεθε θαη ην 2010 (εκείσζε 5
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). Σν αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο πξηλ ηνπο
ηφθνπο, ηε θνξνινγία, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε θαηά ην 2010 αλήιζε ζε
€1.982.863 ζε ζρέζε κε €1.721.798 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (εκείσζε 5
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), θπξίσο ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ μελνδνρείνπ.
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ μερσξηζηώλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (ζπλέρεηα)
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
7
Πέξαλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 3 ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξεία αληηκεησπίδεη επίζεο ηνπο ζπλήζεηο θηλδχλνπο θαη
αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο Κχπξνπ.
Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο
8
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα
κέρξη ηψξα δεδνκέλα, κε επηθχιαμε εθηηκά φηη είλαη πνιχ λσξίο γηα λα πξνβεί ζε
νπνηεζδήπνηε εθηηκήζεηο γηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2011.
Οπνηαδήπνηε ηέηνηα εθηίκεζε ζεσξείηαη παξαθηλδπλεπκέλε επεηδή ε θχζε ησλ εξγαζηψλ
ηεο Δηαηξείαο επεξεάδεηαη άκεζα απφ πνιινχο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη εμσγελείο θαη
δηακνξθψλνληαη πνιχ γξήγνξα ζην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνχξγεζε ε
νηθνλνκηθή θξίζε.
Απνηειέζκαηα
9
Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 80. Σν
θέξδνο απφ εξγαζίεο αλήιζε ζε €1.271.971 έλαληη θέξδνπο €942.554 ηνλ πξνεγνχκελν
ρξφλν. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εμφδσλ χςνπο €1.989.518 (2009:
€1.808.227) θαη ηεο πηζησηηθήο θνξνινγίαο χςνπο €70.268 (2009: €85.906) ε δεκηά γηα ην
έηνο πεξηνξίζηεθε ζε €647.279 (2009: δεκηά €779.767).
Μεξίζκαηα
10
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ εηζεγείηαη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο θαη ε θαζαξή
δεκηά γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά.
Μεηνρηθό θεθάιαην
11
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε €36.775.403 δηαηξεκέλν ζε
108.162.950 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα. Όινη νη ηίηινη ηεο
Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλνη θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.
12
Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζε
ζχγθξηζε κε ηε δηάξζξσζε ηνπ θαηά ην 2009.
13
Γελ πθίζηαληαη νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο ή
ζηε θαηνρή νπνησλδήπνηε ηίηισλ απφ νπνηνλδήπνηε πιελ ηεο ππνρξέσζεο πνπ
επηβάιιεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ εηδηθή
επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί πξνηνχ πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε πψιεζε ή αγνξά κεηνρψλ
ηεο Δηαηξείαο.
14
Γελ πθίζηαηαη νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θεθάιαην
ηεο Δηαηξείαο.
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Claridge Public Limited
Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ μερσξηζηώλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (ζπλέρεηα)
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
15
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ εκεξνκελία
απηήο ηεο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 2. Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2010, εθηφο ηνπ θ. Αρηιιέα Γσξνζένπ, πνπ δηνξίζηεθε
χκβνπινο ζηηο 14 Μαΐνπ 2010.
16
χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Πιάησλ Δ. Λαλίηεο, Ησάλλεο
Αξρνληίδεο, Άξεο Υξηζηνδνχινπ θαη Αρηιιέαο Γσξνζένπ απνρσξνχλ ζηελ επφκελε
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.
17
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ζηελ απνδεκίσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
πκκεηνρή πκβνύισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
18
Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηά θπξηφηεηα θαηέρεη
θάζε χκβνπινο, ε ζχδπγνο, ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο απηφο θαηέρεη
άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε, ήηαλ ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ζηηο 24 Απξηιίνπ 2010 σο εμήο:

Κψζηαο E. Λαλίηεο
Πιάησλ Δ. Λαλίηεο
Αλδξέαο Βαζηιείνπ
Αληεο A. Λνχηζηνο
Αξεο Υξηζηνδνχινπ
Αρηιιέαο Γσξνζένπ
Γεκήηξεο νινκσλίδεο
Ησάλλεο Κ. Αξρνληίδεο
Μηράιεο Υαηδήθπξηαθνο
Σέιινο N. Παπαγεσξγίνπ

31 Γεθεκβξίνπ 2010
Πιήξσο πιεξσζείζεο
ζπλήζεηο κεηνρέο
%

24 Απξηιίνπ 2010
Πιήξσο πιεξσζείζεο
ζπλήζεηο κεηνρέο
%

43,02
43,73
0,01
0,10
0,03
0,00
0,00
0,13
0,00
0,05

43,02
43,73
0,01
0,10
0,03
0,00
0,00
0,13
0,00
0,05

ηα πνζνζηά ησλ θ.θ. Κψζηα Δ. Λαλίηε θαη Πιάησλα Δ. Λαλίηε πεξηιακβάλνληαη πνζνζηά
ησλ εηαηξεηψλ Amathus Public Limited θαη Lanitis E.C. Holdings Limited.
Απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη 5 κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε δηαθχκαλζε ζην
πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείρε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ άκεζα θαη
έκκεζα.
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Claridge Public Limited
Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ μερσξηζηώλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (ζπλέρεηα)
Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
19
ηηο 24 Απξηιίνπ 2010 νη αθφινπζνη κέηνρνη θαηείραλ θαηά θπξηφηεηα πάλσ απφ
5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο
%
Amathus Public Limited
Strawdale Limited
Powergen Holdings Limited

40,53
18,94
7,25

πκβάζεηο κε πκβνύινπο θαη ζπλδεόκελα πξόζσπα
20
Τπάξρνπλ ζπκβάζεηο, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζε εκπνξηθή βάζε, κεηαμχ ηεο
Δηαηξείαο θαη ζπλδενκέλσλ πξνζψπσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε 28 ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πέξαλ απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 δελ
ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο κε ηελ Δηαηξεία ζηηο νπνίεο
χκβνπινη ή ζπλδεφκελα ηνπο πξφζσπα είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. πλδεφκελα
πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο
χκβνπινο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή
ζπλέιεπζε.
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
21
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία εθαξκνγήο θαλφλσλ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο έρεη πηνζεηήζεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη εθδψζεη ην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ εθηφο φπσο αλαθέξεηαη πην
θάησ. Σν πιήξεο θείκελν ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία
βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (www.cse.com.cy).
22
Ζ Δηαηξεία, παξφιν πνπ δελ είλαη ππφρξεε αθνχ νη ηίηινη ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη
ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά, εθαξκφδεη πιήξσο ηηο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Καηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 2010 δελ εθαξκνδφηαλ ε δηάηαμε Γ.3.8 ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζψο ε
Δηαηξεία δελ έρεη ηδξχζεη Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ
εθαξκφδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.
23
Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη επαξθείο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαη κειεηά θαη ειέγρεη
ηηο εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο θαη πξνβαίλεη ζε επαξθή ελεκέξσζε
ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε.
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Έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή
Πξνο ηα Mέιε ηεο Claridge Public Limited

Έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Claridge Public Limited (ε
«Δηαηξεία»), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο
θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη
πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος για ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
λα δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113 θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, νθεηιφκελνπ
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη ηος ελεγκηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Διέγρνπ. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο
θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε
ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ
νπζηψδεο ζθάικα.

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ
ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ
εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα
κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη
κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ
ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.
Γνώμη
Καηά ηε γλψκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Claridge Public Limited ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο
απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή ΄Δλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ
θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:
Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα
ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο.
Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία.
Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε
ηηο εμεγήζεηο πνπ καο δφζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο
απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο
κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.
Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
Κχπξνπ, αλαθέξνπκε φηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αθνξνχλ ηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ
Οδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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Άιιν ζέκα
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο
σο ζψκα θαη κφλν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ
Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009 θαη γηα
θαλέλα άιιν ζθνπφ. Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε
επζχλε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε
ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη.

Πέηξνο Υ. Πεηξάθεο
Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο
Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
PricewaterhouseCoopers Limited
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο
Λεκεζφο, 29 Απξηιίνπ 2011
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Claridge Public Limited
Kαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
εκ.
Πσιήζεηο
Κφζηνο πσιεζέλησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ

5

Μεηθηό θέξδνο
Άιια έζνδα
Έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

6

Κέξδνο εξγαζηώλ
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα

9

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία
Φνξνινγία

10

Καζαξή δεκηά γηα ην έηνο
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:
Κέξδε δίθαηεο αμίαο γεο θαη θηηξίσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε – δεκηά δίθαηεο αμίαο

2009
€

11.168.967
(8.653.309)
__________
2.515.658
1.354.155
(1.034.770)
(1.563.072)
__________
1.271.971

11.248.987
(9.017.236)
__________
2.231.751
1.336.340
(1.068.554)
(1.556.983)
__________
942.554

(1.989.518)
__________
(717.547)
70.268
__________
(647.279)
__________

(1.808.227)
__________
(865.673)
85.906
__________
(779.767)
__________

25

12.456

15

466
__________

(4.125)
__________

12.922
__________
(634.357)
==========

11.103
__________
(768.664)
==========

(0,60)
==========

(0,72)
==========

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο κεηά ηε
θνξνινγία
πλνιηθή δεκηά γηα ην έηνο
Εεκηά αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο
Δηαηξείαο (ζελη αλά κεηνρή)
Βαζηθή θαη αλαπξνζαξκνζκέλε

2010
€

11

15.228

Σα ζηνηρεία ζηελ πην πάλσ θαηάζηαζε παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο
θνξνινγίαο. Ζ θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε ζηνηρείν ησλ άιισλ ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 10.
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 84 κέρξη 115 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

(80)

Claridge Public Limited
Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
εκ.
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
πλνιηθό εηζόδεκα
Εεκηά γηα ην έηνο
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Γε θαη θηίξηα:
Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
Εεκηά δίθαηεο αμίαο

23
23

23

χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
πλνιηθή δεκηά γηα ην έηνο 2009
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 /
1 Ηαλνπαξίνπ 2010
πλνιηθό εηζόδεκα
Εεκηά γηα ην έηνο
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Γε θαη θηίξηα:
Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
Κέξδνο δίθαηεο αμίαο
χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
πλνιηθή δεκηά γηα ην έηνο 2010
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο
Ακπληηθή εηζθνξά ζε ινγηδφκελε δηαλνκή
κεξίζκαηνο
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

23
23

23

Μεηνρηθφ
θεθάιαην
€

Απνζεκαηηθφ
ππέξ ην
άξηην (1)
€

Άιια
απνζεκαηηθά
€

Κέξδε πνπ
θξαηήζεθαλ (2)
€

χλνιν
€

36.775.403

1.311.963

17.683.104

2.054.359

57.824.829

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

-

(779.767)

(779.767)

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

15.228
(23.546)

23.546

15.228
-

-

-

(4.125)

-

(4.125)

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

(12.443)

23.546

11.103

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

(12.443)

(756.221)

(768.664)

_________

_________

_________

__________

_________

36.775.403

1.311.963

17.670.661

1.298.138

57.056.165

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

-

(647.279)

(647.279)

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

12.456
(23.316)

23.316

12.456
-

-

-

466

-

466

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

(10.394)

23.316

12.922

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

(10.394)

(623.963)

(634.357)

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

-

(18.648)

(18.648)

_________

_________

_________

__________

_________

-

-

-

(18.648)

(18.648)

_________

_________

_________

__________

_________

36.775.403

1.311.963

17.660.267

655.527

56.403.160

=========

=========

=========

==========

=========

(1)

Σν απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην δελ είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή.

(2)

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2003, εηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ
απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ
ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο
ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο) θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζφ ηήο ινγηδφκελεο
δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε
αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 84 κέρξη 115 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
(82)

Claridge Public Limited
Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
εκ.

2010
€

2009
€

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο
(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ
θαη εμνπιηζκνχ
Πηζησηηθνχο ηφθνπο
Υξεσζηηθνχο ηφθνπο

12
6
9

Κέξδνο από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην
Κίλεζεο
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο
Απνζέκαηα – έηνηκα πξντφληα
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε
Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο

(717.547)

(865.673)

1.200.182
(1.354.155)
1.899.869
__________

1.467.195
(1.249.384)
1.775.681
__________

1.028.349

1.127.819

68.416
210.198
(54.600)
__________
1.252.363
(295)
__________
1.252.068
__________

(21.355)
65.795
(215.250)
__________
957.009
(22.654)
__________
934.355
__________

(486.456)
1.354.155
(1.048.710)
__________
(181.011)
__________

(248.686)
1.249.384
(1.607.751)
__________
(607.053)
__________

376.016
(986.488)
(1.899.869)
532.695
__________
(1.977.646)
__________

930.000
(1.594.133)
(1.775.681)
434.432
__________
(2.005.382)
__________

(906.589)

(1.678.080)

(1.731.680)
__________

(53.600)
__________

(2.638.269)
=========

(1.731.680)
=========

Ρνή κεηξεηώλ από
Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Σφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία

12
14

Καζαξά κεηξεηά γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ρνή κεηξεηώλ από
Δηζπξάμεηο απφ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ
Πιεξσκέο καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ
Δηζπξάμεηο απφ εμαξηεκέλε εηαηξεία

24
24

Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή κείσζε ζηα κεηξεηά θαη ηξαπεδηθά
παξαηξαβήγκαηα
Μεηξεηά θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ζηελ αξρή ηνπ
έηνπο
Μεηξεηά θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ζην ηέινο ηνπ
έηνπο

21

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 84 κέρξη 115 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

(83)

Claridge Public Limited
εκεηώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
1

Γεληθά

Υώξα ζπζηάζεσο
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε έδξα ηελ Κχπξν σο δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113. Ζ Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζχκθσλα κε ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο είλαη ζηελ Οδφ Γεσξγίνπ
Γελλαδίνπ 10, Λεκεζφο.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Ζ Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ “Amathus Beach Hotel Paphos”, ελφο παξαζαιάζζηνπ
ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ 273 δσκαηίσλ ζηελ παξαιία ηεο Κάησ Πάθνπ. Σν μελνδνρείν
ιεηηνπξγεί ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Amathus Public Limited, ε νπνία είλαη απφ ηνπο θχξηνπο
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Amathus Vacation Ownership Limited
(“ε Δμαξηεκέλε”) ηεο νπνίαο ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε αλέγεξζε πνιπηειψλ επαχιεσλ θαη
δηακεξηζκάησλ θαη ε δηάζεζή ηνπο σο ηδηφθηεηεο νηθηζηηθέο κνλάδεο.
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη 31,02% (2009: 30,45%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Leisure Holdings S.A. ε νπνία είλαη ν κφλνο κέηνρνο ηεο Λάλδα ΑΞΣΔ ηδηνθηήηξηαο ηνπ Amathus
Beach Hotel Rhodes, ελφο ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ 326 δσκαηίσλ θαη 37 ζνπηηψλ κε
ηδησηηθέο πηζίλεο ζηε Ρφδν, Διιάδα.
Ζ Δηαηξεία επίζεο παξέρεη ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο ζε Δηαηξείεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.

2

Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ εθηίζεληαη πην θάησ. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φια ηα
έηε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο απφ φπνπ δειψλεηαη
δηαθνξεηηθά.
Βάζε εηνηκαζίαο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Claridge Public Limited έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113 θαη
ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φια ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη είλαη εθαξκφζηκα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
ΔΔ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε
εμαίξεζε νξηζκέλσλ πξνλνηψλ ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη
Απνηίκεζε» ζε ζρέζε κε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε ραξηνθπιαθίνπ.

(84)

Claridge Public Limited
2

Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα)

Βάζε εηνηκαζίαο (ζπλέρεηα)
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ηεο γεο, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ
κεραλεκάησλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε.
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηεχζπλζε ζηε δηαδηθαζία
εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξνπ
βαζκνχ θξίζε ή είλαη πην πνιχπινθνη ή ηνκείο φπνπ νη παξαδνρέο θαη νη ππνινγηζκνί έρνπλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ εκείσζε 4.
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ
Καηά ην ηξέρνλ έηνο ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη είλαη
εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ πηνζέηεζε
απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο.
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ πξφηππα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή:
(i)

Υιοθεηήθηκαν από ηην Εςπυπαφκή Ένυζη

Νέα πξόηππα
ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) “Γλσζηνπνηήζεηο πγγεληθψλ Μεξψλ” (ηζρχεη γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011).
Σξνπνπνηήζεηο
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε:
Σαμηλφκεζε Δθδφζεσλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010).
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 “Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο ζε Πξψηε Δθαξκνγή
ζρεηηθά κε ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ΓΠΥΑ 7” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010).
Σξνπνπνίεζε ζην ΔΓΓΠΥΑ 14 Πξνθαηαβνιέο κηαο Διάρηζηεο Απαίηεζεο
Υξεκαηνδφηεζεο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2011).
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2010 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 κέρξη 1 Ηαλνπαξίνπ 2011).
Νέεο Δξκελείεο
ΔΓΓΠΥΑ 19 Δμάιεηςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε Μεηνρηθνχο
ηίηινπο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ
2010).
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Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα)
(ii)

Δεν ςιοθεηήθηκαν από ηην Εςπυπαφκή Ένυζη

Νέα πξόηππα
ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).
Σξνπνπνηήζεηο
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥA 7 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο”
(ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011).
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12 “Φφξνη Δηζνδήκαηνο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012).
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 “Πξψηε Δθαξγνκή Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ
απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011).
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ μελνδνρεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Σν εηζφδεκα απνηειείηαη απφ ηελ δίθαηε αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ εηζπξάρζεθε ή είλαη
εηζπξαθηέα γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. Σν εηζφδεκα παξνπζηάδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο, επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ.
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα εηζνδήκαηα φηαλ ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα
ππνινγηζηεί αμηφπηζηα, είλαη πηζαλφλ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ πξνο ηελ
νληφηεηα θαη φηαλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα θάζε κία εθ ησλ εξγαζηψλ ηεο
Δηαηξείαο φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ. Ζ Δηαηξεία βαζίδεη ηηο εθηηκήζεηο ηεο ζε ηζηνξηθά
απνηειέζκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε δηεπζέηεζεο. Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο:
(i)

Πσιήζεηο αγαζώλ
Oη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο
ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ πειάηε. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ ε Δηαηξεία έρεη
πσιήζεη ή παξαδψζεη αγαζά ζηνλ πειάηε, ν πειάηεο έρεη απνδερζεί ηα αγαζά θαη ε
απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.

(ii)

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ
Οη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ πξνζθέξνληαη νη
ππεξεζίεο κε αλαθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο ππνινγηζκέλε
κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ σο αλαινγία ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
ζα πξνζθεξζνχλ.
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Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ (ζπλέρεηα)
(iii)

Πηζησηηθνί ηόθνη
Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαηά αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ έλα δάλεην ή εηζπξαθηέν έρεη απνκεησζεί, ε Δηαηξεία
κεηψλεη ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία ζην αλαθηήζηκν πνζφ, ην νπνίν είλαη νη εθηηκεκέλεο
κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ
κέζνπ θαη ζπλερίδεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο έθπησζεο σο πηζησηηθνχο ηφθνπο. Οη
πηζησηηθνί ηφθνη απφ απνκεησκέλα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη
ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην.

(iv)

Δηζόδεκα από ελνίθηα
Σν εηζφδεκα απφ ελνίθηα πνπ πξνθχπηεη απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπο κίζζσζεο.

(v)

Πηζησηηθά κεξίζκαηα
Σα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα
εηζπξάμεη.

Ωθειήκαηα ππαιιήισλ
Ζ Δηαηξεία θαη νη ππάιιεινη ζπλεηζθέξνπλ ζην Κπβεξλεηηθφ Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε
βάζε ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ. Δπηπξφζζεηα ε Δηαηξεία πξνζθέξεη ζρέδηα
ζπληαμηνδφηεζεο γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο βάζε ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Ξελνδνρεηαθψλ
Τπαιιήισλ, έλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη κε πιεξσκέο
απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη ε Δηαηξεία. Οη ζπλεηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη ζηελ
πεξίνδν πνπ ζρεηίδνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη
επηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο αθνχ πιεξσζνχλ νη ζπλεηζθνξέο. Πξνπιεξσκέλεο ζπλεηζθνξέο
αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηή ε επηζηξνθή κεηξεηψλ ή
κείσζε ησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ.
Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο
(i)

Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Eηαηξείαο
απνηηκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα
ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Δηαηξεία (“ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο”). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο
ηεο Δηαηξείαο.

(ii)

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα
πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο ηηκέο
ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο εθηίκεζεο φηαλ ηα
ζηνηρεία επαλεθηηκνχληαη. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
πνπ ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο.
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Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία
Ζ ρξέσζε θνξνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε
θνξνινγία. Ζ θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο εθηφο ζηελ έθηαζε φπνπ ζρεηίδεηαη κε
ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ'
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αληίζηνηρα.
Ζ ηξέρνπζα ρξέσζε θνξνινγίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη
ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ ε
Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη δεκηνπξγεί θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Ζ Γηεχζπλζε αμηνινγεί
πεξηνδηθά ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο ζε ζρέζε κε θαηαζηάζεηο φπνπ
ε εθαξκνζζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία. Δάλ ε εθαξκνζζείζα
θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία, θαζνξίδεηαη πξφβιεςε φπνπ είλαη θαηάιιειν κε
βάζε ηα πνζά πνπ ππνινγίδεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξέσζεο πάλσ
ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Δληνχηνηο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ αξρηθή αλαγλψξηζε
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή εθηφο απφ ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ, ε νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ηα ινγηζηηθά νχηε ηα
θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκηέο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λνκνζεζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη φηη ζα ηζρχνπλ φηαλ ην ζρεηηθφ αλαβαιιφκελν
θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθπνηεζεί ή φηαλ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε
δηαθαλνληζηεί.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη
κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη
λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε ηξέρνπζεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε θφξν εηζνδήκαηνο
πνπ ρξεψλεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή ζηελ Δηαηξεία φπνπ ππάξρεη πξφζεζε γηα
δηαθαλνληζκφ ησλ ππνινίπσλ ζε θαζαξή βάζε.
Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην έηνο πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηνπο
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελδηάκεζα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο
ππνρξέσζε ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηειηθψλ κεξηζκάησλ, απηά αλαγλσξίδνληαη ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο
Ζ γε, ηα θηίξηα θαη ηα ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία, κε βάζε
πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κείνλ κεηαγελέζηεξεο
απνζβέζεηο γηα θηίξηα θαη ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα. Οη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ
εκεξνκελία ηεο επαλεθηίκεζεο, δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο κηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε θαζαξή αμία αλαπξνζαξκφδεηαη ζηελ επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη επαλεθηηκήζεηο γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη ψζηε ηα
πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ λα κελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο δίθαηεο αμίεο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όια ηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ απνζβέζεηο. Σν ηζηνξηθφ θφζηνο
πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ.
Απμήζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ηεο γεο, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ
ελζσκαησκέλσλ κεραλεκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη
παξνπζηάδνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα. Μεηψζεηο πνπ αληηζηαζκίδνπλ
πξνεγνχκελεο απμήζεηο ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρξεψλνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα έλαληη άιισλ απνζεκαηηθψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, φιεο νη άιιεο κεηψζεηο ρξεψλνληαη
ζηηο θεξδνδεκηέο. Κάζε ρξφλν ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ηελ επαλεθηηκεκέλε
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ρξεψζεθαλ ζηηο θεξδνδεκηέο θαη ησλ
απνζβέζεσλ κε βάζε ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαθέξεηαη απφ ηα άιια
απνζεκαηηθά ζηα θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ.
Ζ γε δελ απνζβέλεηαη. Οη απνζβέζεηο γηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα θαηαλεκεζεί ην
θφζηνο ή ε επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
ζην δηάζηεκα ηεο εθηηκεκέλεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη σο εμήο:
Ξελνδνρεηαθά θηίξηα
Δλζσκαησκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα μελνδνρεηαθψλ θηηξίσλ
Έπηπια, ζθεχε θαη εμνπιηζκφο
Ρνπρηζκφο, γπαιηθά ζθεχε θαη ζθεχε θνπδίλαο

%
1
5
10-33 1/3
10 – 20

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη νη σθέιηκεο δσέο αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εάλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν.
Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη ακέζσο
ζην αλαθηήζηκν πνζφ, εάλ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην ππνινγηδφκελν αλαθηήζηκν πνζφ.
Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν θφζηνο ζεκαληηθψλ αλαθαηλίζεσλ
θαη άιιεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ή αλάινγα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κφλν φηαλ είλαη
πηζαλφ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε
ζχγθξηζε ησλ εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα “άιια θέξδε/(δεκηέο) –
θαζαξά” ζηηο θεξδνδεκηέο.
ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο επαλεθηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά κεηαθέξνληαη ζηα θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ.
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Δμαξηεκέλεο εηαηξείεο
Δμαξηεκέλεο είλαη φιεο νη νληφηεηεο (πεξηιακβαλνκέλνπ νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ Ο.Δ..) ζηηο
νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία λα αζθεί έιεγρν ζηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο
πνιηηηθέο ηνπο θαη γεληθά ζπλνδεχεηαη κε έλα κεξίδην πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζηα δηθαηψκαηα
ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκή θφζηνπο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο.
Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία αζθεί ζεκαληηθή
επηξξνή θαη πνπ γεληθά ζπλνδεχεηαη απφ έλα κεξίδην κεηαμχ 20% θαη 50% ζηα δηθαηψκαηα
ςήθνπ αιιά ηηο νπνίεο δελ ειέγρεη. Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αλαγλσξίδνληαη
ζε θφζηνο θαη πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη κφλν φηαλ θαηά ηε γλψκε ησλ πκβνχισλ, ππάξρεη
κφληκε απνκείσζε ζηελ αμία ηεο επέλδπζεο. Όηαλ ππάξρεη κφληκε απνκείσζε ζηελ αμία ησλ
επελδχζεσλ απηή ινγίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ φηαλ ε
απνκείσζε αλαγλσξηζηεί.
Απνκείσζε ζηελ αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη, αιιά ειέγρνληαη θάζε
ρξφλν γηα απνκείσζε ζηελ αμία. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε ζηελ αμία, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ πσο ε ινγηζηηθή αμία
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ηε δηαθνξά ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ
είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κείνλ έμνδα πσιήζεσλ θαη
ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
νκαδνπνηνχληαη ζηα κηθξφηεξα επίπεδα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ μερσξηζηέο, αλαγλσξίζηκεο
ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ). Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, εθηφο ηεο ππεξαμίαο, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε δελ ειέγρνληαη γηα πηζαλή
αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(i)

Σαμηλόκεζε
Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο: δάλεηα θαη εηζπξαθηέα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ Γηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ
θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε θαη επαλαμηνινγεί απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα
Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλα ζε ελεξγή
αγνξά θαη γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα εκπνξία ηνπ εηζπξαθηένπ.
Πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο αλ έρνπλ ιήμε πνπ
ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηά
ηαμηλνκνχληαη σο κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα
ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ κε-θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα, εκπνξηθά θαη άιια
εηζπξαθηέα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηνλ ηζνινγηζκφ.
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα)
(i)

Σαμηλόκεζε (ζπλέρεηα)
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε είλαη κε
παξάγσγα, ηα νπνία είηε νξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή ή δελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε
νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, εθηφο εάλ ε Γηεχζπλζε πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ηηο επελδχζεηο κέζα ζε
δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.

(ii)

Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε
Αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ζπκβφιαην
θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε
ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή
λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο. Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα λα
εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρεη
ιήμεη, ή έρεη κεηαθεξζεί θαη ε Δηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φια ηα ζεκαληηθά ξίζθα
θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε παξνπζηάδνληαη
κεηέπεηηα ζε δίθαηε αμία. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν
θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηηθψλ θαη κε ρξεκαηηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκνχληαη
σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.
Όηαλ ηίηινη πνπ ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ
απνκείσζε ζηελ αμία, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηε δίθαηε αμία πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, πεξηιακβάλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο σο
θέξδε θαη δεκηέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.
Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζνλ ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία. ηελ
πεξίπησζε κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, κηα
ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηε δίθαηε αμία ηεο κεηνρήο θάησ απφ ην θφζηνο ηεο
ιακβάλεηαη ππφςε σο έλδεημε πηζαλήο απνκείσζεο ζηελ αμία. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο
ελδείμεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ε
ζπζζσξεπκέλε δεκηά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο
απφθηεζεο θαη ηεο παξνχζαο δίθαηεο αμίαο, κείνλ δεκηάο απνκείσζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ πνπ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθε ζηηο θεξδνδεκηέο, κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα
θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο. Οη δεκηέο απνκείσζεο πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο θεξδνδεκηέο γηα κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ ησλ
θεξδνδεκηψλ.
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Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη εηδψλ θαζαξηζκνχ εκθαλίδνληαη ζηελ ηηκή θφζηνπο ή ζηελ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, φπνηα απφ ηηο δχν είλαη ρακειφηεξε. Ζ ηηκή θφζηνπο θαζνξίδεηαη
κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Όπνπ ρξεηάδεηαη γίλεηαη πξφλνηα γηα ειαηησκαηηθά
θαη άρξεζηα απνζέκαηα ή απνζέκαηα κε αξγή θίλεζε. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε
ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ, κείνλ έμνδα δηάζεζεο.
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα
Σα εκπνξηθά εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζε
απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ πξφλνηαο
γηα απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε θαζνξίδεηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή
έλδεημε πσο ε Δηαηξεία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη ηα ζπλνιηθά εηζπξαθηέα πνζά
ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ησλ εηζπξαθηέσλ. εκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ
ρξεψζηε, ε πηζαλφηεηα φηη ν ρξεψζηεο ζα πεξηέιζεη ζε πηψρεπζε ή νηθνλνκηθή
αλαδηνξγάλσζε, θαη ε αζέηεζε ή παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεηηθά κε
πιεξσκέο (πεξηζζφηεξεο απφ 90 κέξεο θαζπζηέξεζε) ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ην εκπνξηθφ
εηζπξαθηέν έρεη ππνζηεί απνκείσζε. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ εηζπξαθηένπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ππνινγηδφκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο, θαη ην πνζφ ηεο
δεκηάο αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο, ζηα 'έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο'. Όηαλ έλα
εκπνξηθφ εηζπξαθηέν είλαη επηζθαιέο, δηαγξάθεηαη έλαληη ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο γηα
εκπνξηθά εηζπξαθηέα. Δπαθφινπζεο αλαθηήζεηο πνζψλ πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί
πηζηψλνληαη έλαληη ησλ 'εμφδσλ πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο' ζηηο θεξδνδεκηέο.
Μεηνρηθό θεθάιαην
Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.
Δπηπιένλ θφζηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ παξνπζηάδνληαη ζηα ίδηα
θεθάιαηα σο αθαίξεζε απφ ηηο εηζπξάμεηο.
Σν ππέξ ην άξηην είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ. Ο ινγαξηαζκφο απνζεκαηηθφ ππέξ
ην άξηην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο δελ
πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα δηαλνκή κεξηζκάησλ, θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαξηή
ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη ξνή
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο
κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα.
Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη σο ε ηξέρνπζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ
γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνζνζηφ πξηλ ηε θνξνινγία, ην
νπνίν απνδίδεη ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο αγνξάο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο δηαρξνληθά θαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Ζ αχμεζε ζηελ πξφβιεςε ιφγσ ηεο
παξέιεπζεο ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο ρξεσζηηθφο ηφθνο.
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Γαλεηζκόο
Ο δαλεηζκφο αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο.
Ο δαλεηζκφο παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ
ησλ εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο
αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θεθαιαηνπνηνχληαη σο
κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Ακνηβέο πνπ πιεξψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία δηεπθνιχλζεσλ δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο
θφζηα ζπλαιιαγήο ηνπ δαλείνπ ζηελ έθηαζε φπνπ είλαη πηζαλφλ φηη κέξνο ή νιφθιεξε ε
δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ακνηβή αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ
αλάιεςε ηνπ δαλείνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη είλαη πηζαλφ έλα κέξνο
ή νιφθιεξε ε δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε ακνηβή θεθαιαηνπνηείηαη σο πξνπιεξσκή θαη
απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηεπθφιπλζεο κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη.
Σα θφζηα δαλεηζκνχ απνηεινχλ ηφθν θαη άιια έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ε Δηαηξεία ζε
ζρέζε κε ην δαλεηζκφ θεθαιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηφθνπ δαλεηζκνχ, απφζβεζε εθπηψζεσλ
ή επηκίζζηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε δαλεηζκφ, απφζβεζε επηπιένλ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε
δηεπζέηεζε δαλεηζκνχ, ρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξνχληαη σο κηα
πξνζαξκνγή ζηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο.
Σα θφζηα δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, πνπ είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ
ππνρξεσηηθά θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα εηνηκαζηεί γηα ηελ πξνηηζέκελε
ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη ζα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ
Δηαηξεία θαη ηα θφζηα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αμηφπηζηα.
Ο δαλεηζκφο ηαμηλνκείηαη σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην
δηθαίσκα άλεπ φξσλ λα αλαβάιιεη ηελ απνπιεξσκή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζην δψδεθα
κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Δκπνξηθνί πηζησηέο
Οη εκπνξηθνί πηζησηέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζε
απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο
ζηελ ηξάπεδα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα. ηνλ ηζνινγηζκφ ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
πεξηιακβάλνληαη ζην δαλεηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο
ζηελ παξνπζίαζε ζην ηξέρνλ έηνο.

(93)

Claridge Public Limited
3

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

(i)

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Οη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε πνηθίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο:
θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο
θαη θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο επηθεληξψλεηαη ζηε κε
πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ πηζαλψλ
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ
δηελεξγείηαη απφ έλα θεληξηθφ γεληθφ ινγηζηήξην ζχκθσλα κε αξρέο πνπ εγθξίλνληαη απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν ινγηζηήξην αλαγλσξίδεη, αμηνινγεί θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηεο
Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη γξαπηέο αξρέο γηα ηελ φιε δηαρείξηζε
θηλδχλνπ θαζψο θαη γξαπηέο αξρέο πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη επέλδπζε
πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο.
Κίλδπλνο αγνξάο
Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο
Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο λα δηαθπκαλζεί ε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ εμαηηίαο αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Ζ Δηαηξεία
δελ δηαηξέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ ηνπ φηη δελ έρεη ζεκαληηθέο
επελδχζεηο πνπ λα επεξεάδνληαη απφ δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο. Ζ Δηαηξεία δελ
εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ αγαζψλ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία
Σα έζνδα θαη ε ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο είλαη νπζηαζηηθά
αλεμάξηεηα απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο, θαζψο ε Δηαηξεία δελ έρεη
ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα θέξνπλ ηφθν.
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ηεο Δηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ.
Ο δαλεηζκφο πνπ εθδφζεθε ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ηελ Δηαηξεία ζε
θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εάλ ηα επηηφθηα ζε δαλεηζκφ πνπ απνηηκάηαη ζε Δπξψ
ήηαλ θαηά 1% (2009: 1%) ςειφηεξα/ρακειφηεξα, κε φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο
λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ε δεκηά γηα ην έηνο κεηά ηελ θνξνινγία ζα ήηαλ
€260.551 (2009: €266.286) ςειφηεξε/ρακειφηεξε, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ
ςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ζε δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελα
επηηφθηα.
Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε
ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα.
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Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα,
θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη απφ έθζεζε
ζε πηζηψζεηο πξνο πειάηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθθξεκνχλησλ εηζπξαθηέσλ θαη
δεζκεπηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε θαηάιιειε ηζηνξία αμηνπηζηίαο
θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ
εηζπξαθηέσλ. Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ην πγθξφηεκα εθαξκφδεη
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζε ηνπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε
θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο
ζε ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ιήμεσλ, κε βάζε ηελ ελαπνκείλνπζα πεξίνδν θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο. Σα πνζά πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη νη ζπκβαηηθέο κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο
ξνέο. Τπφινηπα κε ιήμε εληφο 12 κελψλ ηζνχληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο,
αθνχ ε επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθή.

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

Ληγφηεξν
απφ 1
ρξφλν
€

Απφ
1 κέρξη
2 ρξφληα
€

Απφ
2 κέρξη
5 ρξφληα
€

28.699.368
2.604.609
__________
31.303.977
==========

3.908.563
__________
3.908.563
==========

__________
==========

5.609.996
2.550.009
__________
8.160.005
==========

2.978.600
__________
2.978.600
==========

24.650.243
__________
24.650.243
==========

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε
ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ελφο
ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνχ δεζκεπκέλσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ηε
δπλαηφηεηα δηεπζέηεζεο αλνηθηψλ ζέζεσλ ζηελ αγνξά. Ζ Γηεχζπλζε δηαηεξεί
επειημία ζηε ρξεκαηνδφηεζε δηαηεξψληαο δηαζεζηκφηεηα εληφο ησλ δεζκεπκέλσλ
πηζησηηθψλ νξίσλ.
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Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ
Οη επηδηψμεηο ηεο Δηαηξείαο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη σο δξψζα ιεηηνπξγηθή κνλάδα κε ζθνπφ ηελ
παξνρή απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο θαη σθειήκαηα γηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ
ζπκθέξνληα ζηελ Δηαηξεία θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαιιειφηεξε θεθαιαηνπρηθή δνκή γηα
λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Με ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή ηεο δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί
λα κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη
θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πσιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο.
χκθσλα κε άιινπο ζηε βηνκεραλία, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε
ηεο ζρέζεο ηνπ δαλεηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ. Ζ
ζρέζε απηή ππνινγίδεηαη σο ν θαζαξφο δαλεηζκφο δηαηξνχκελνο κε ην ζπλνιηθφ
θεθάιαην. Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν δαλεηζκνχ
(πεξηιακβαλνκέλνπ „βξαρππξφζεζκνπ θαη κε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ‟ φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ) κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα. Σν ζπλνιηθφ
θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο „ίδηα θεθάιαηα‟ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ,
πξνζζέηνληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία δελ είρε δηαθνξνπνηεζεί
απφ ην 2009, ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν
απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ αλάκεζα ζε 30% θαη 40%. Ζ ζρέζε δαλεηζκνχ πξνο ην
ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ήηαλ σο εμήο:
2010
€
χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 24)
Μείνλ: ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκ. 21)
Καζαξφο δαλεηζκφο
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν θεθαιαίνπ όπσο θαζνξίζηεθε από ηε Γηεύζπλζε
ρέζε δαλεηζκνύ πξνο ην ζύλνιν απαζρνινύκελσλ
θεθαιαίσλ

2009
€

31.310.498
(27.398)
__________
31.283.100

31.036.549
(49.566)
__________
30.986.983

56.403.160
__________
87.686.260
==========

57.056.165
__________
88.043.148
==========

36%

35%

Ζ αχμεζε ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ην
2010 ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα δαλεηζκνχ πνπ ιήθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα
ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο γηα θεθάιαην θίλεζεο θαη ηεο κείσζεο
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ηε θαζαξή δεκηά γηα ην έηνο 2010.
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Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)

(iii)

Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ

Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε
δίθαηε αμία, κε βάζε ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο. Σα δηάθνξα επίπεδα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο εμήο:
ηνηρεία εηζαγσγήο εθηφο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηίηισλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1, νη νπνίεο είλαη παξαηεξήζηκεο γηα ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, είηε άκεζα (δειαδή σο ηηκέο) ή έκκεζα
(δειαδή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηκέο) (επίπεδν 2).
ηνηρεία εηζαγσγήο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε πνπ δελ
βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (δειαδή κε παξαηεξήζηκα
ζηνηρεία εηζαγσγήο) (επίπεδν 3).
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ηα
νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.

31 Γεθεκβξίνπ 2009
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
- Μεηνρηθνί ηίηινη
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε
δίθαηε αμία

Δπίπεδν 1
€

Δπίπεδν 2
€

Δπίπεδν 3
€

πλνιηθφ
ππφινηπν
€

4.131
________

________

964
________

5.095
________

4.131
========

========

964
========

5.095
========

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ηα
νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.

31 Γεθεκβξίνπ 2010
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
- Μεηνρηθνί ηίηινη
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε
δίθαηε αμία

Δπίπεδν 1
€

Δπίπεδν 2
€

Δπίπεδν 3
€

πλνιηθφ
ππφινηπν
€

4.597
________

________

964
________

5.561
________

4.597
========

========

964
========

5.561
========

Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο βαζίδεηαη
ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μηα αγνξά ζεσξείηαη σο ελεξγή,
εάλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο απφ έλα ρξεκαηηζηήξην,
έκπνξν, ρξεκαηηζηή, βηνκεραληθφ φκηιν, ππεξεζία εθηίκεζεο, ή επνπηηθή ππεξεζία, θαη εθείλεο
νη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο ζπλαιιαγέο αγνξάο ζε θαζαξά εκπνξηθή
βάζε. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή πξνζθνξάο. Απηά ηα κέζα
πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1. Σα κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1 πεξηιακβάλνπλ
θπξίσο επελδχζεηο ζε κεηνρέο ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ Κχπξνπ θαη Αζήλαο θαη εηαηξηθά
νκφινγα εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, πνπ ηαμηλνκνχληαη σο εκπνξηθνί ηίηινη ή
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.

(97)

Claridge Public Limited
3

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)

(iii)

Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ (ζπλέρεηα)

Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά (γηα
παξάδεηγκα, κεηνρηθνί ηίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη ζε ρξεκαηηζηήξην) θαζνξίδεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Απηέο νη κέζνδνη απνηίκεζεο κεγηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε
παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, πνπ είλαη δηαζέζηκα, θαη βαζίδνληαη φζν ην δπλαηφ
ιηγφηεξν ζε εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νληφηεηα. Δάλ φια ηα βαζηθά δεδνκέλα
πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ελφο κέζνπ είλαη παξαηεξήζηκα, ην κέζν
απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 2.
Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα βαζηθά δεδνκέλα δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα γεγνλφηα ηεο
αγνξάο, ην κέζν πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 3.
πγθεθξηκέλεο κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πεξηιακβάλνπλ:
Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο αγνξάο ή πξνζθεξφκελεο ηηκέο απφ έκπνξν γηα
παξφκνηα κέζα.
Άιιεο ηερληθέο φπσο αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο γηα ηα ππφινηπα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αιιαγέο ζηηο επελδχζεηο επηπέδνπ 3 γηα ην έηνο πνπ έιεμε
31 Γεθεκβξίνπ 2010.

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2010

4

Μεηνρηθνί
ηίηινη
€

χλνιν
€

964
=======

964
======

εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο

Οη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη βαζίδνληαη ζηελ
ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε
κειινληηθά γεγνλφηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ινγηθά ππφ ηηο πεξηζηάζεηο.
(α)

εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο
Ζ Δηαηξεία θάλεη ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ. Χο απνηέιεζκα
νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί ζπαλίσο ηζνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη
ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεο
αλαπξνζαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ην
επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ:
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εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα)

(α)

εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο (ζπλέρεηα)
Φνξνινγία
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν θαζψο θαη Φφξν Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο (ΦΠΑ) απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο
γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα
πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ
δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο
επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα εηαηξηθφ θφξν, αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη ΦΠΑ ζηελ
πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο.

(β)

εκαληηθέο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ηεο Δηαηξείαο
Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ ηεο Δηαηξείαο.

5

Πσιήζεηο

Δηζφδεκα απφ δηαλπθηεξεχζεηο μελνδνρείνπ
Δηζφδεκα απφ πσιήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Δηζφδεκα απφ πσιήζεηο άιισλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ

6

2010
€

2009
€

6.663.078
3.943.533
562.356
__________
11.168.967
==========

6.784.648
3.873.756
590.583
__________
11.248.987
==========

2010
€

2009
€

1.354.155
__________
1.354.155
__________
1.354.155
==========

12
1.249.372
__________
1.249.384
86.956
__________
1.336.340
==========

Άιια έζνδα

Πηζησηηθνί ηφθνη:
Σξαπεδηθά ππφινηπα
Γάλεηα ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο (εκ. 28 (vi))
πλνιηθνί πηζησηηθνί ηφθνη
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
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Αλάιπζε εμόδσλ θαηά είδνο
2010
€

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (εκ. 12)
Δπηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε
Ακνηβή ειεγθηψλ – ειεγθηηθέο ππεξεζίεο
Ακνηβή ειεγθηψλ – θνξνινγηθέο ππεξεζίεο
Ακνηβή ειεγθηψλ – κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο
Σξφθηκα θαη πνηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
Αιιαγέο ζηα απνζέκαηα έηνηκσλ πξντφλησλ
Απνκείσζε εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ (εκ. 20)
Κφζηνο πξνζσπηθνχ (εκ. 8)
Γαπάλεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο
Έμνδα ελέξγεηαο θαη χδξεπζεο
Δπαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο
Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο
Αζθάιεηεο
Γηνηθεηηθά έμνδα θεληξηθνχ γξαθείνπ
Έμνδα θαηαζηήκαηνο ζνπβελίξ
Πξνκήζεηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ
Λνηπά έμνδα
πλνιηθφ θφζηνο πσιεζέλησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, εμφδσλ πσιήζεσλ
θαη πξνψζεζεο θαη εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

8

2009
€

1.200.182
665.722
26.102
600
12.898
1.236.051
(68.418)
6.152
3.799.716
968.814
1.048.583
28.734
300.289
95.353
248.294
2.275
59.805
1.619.999
__________

1.467.195
647.620
26.102
1.800
12.898
1.211.232
(21.355)
8.354
4.249.406
986.120
860.569
3.252
297.559
95.407
234.859
63.872
74.079
1.423.804
__________

11.251.151
==========

11.642.773
==========

2010
€

2009
€

3.122.979
463.549
213.188
_________
3.799.716
=========

3.532.829
494.238
222.339
__________
4.249.406
==========

Κόζηνο πξνζσπηθνύ

Μηζζνί
Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιια ηακεία
Δηζθνξέο ζην ηακείν πξνλνίαο

Οη χκβνπινη δελ ιακβάλνπλ νπνηνπζδήπνηε κηζζνχο ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηνπο ηδηφηεηα.
ρέδηα ζπληαμηνδφηεζεο παξέρνληαη γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο κε
βάζε ην Σακείν Πξνλνίαο Ξελνδνρεηαθψλ Τπαιιήισλ. Απηφ είλαη ζρέδην θαζνξηζκέλσλ
ζπλεηζθνξψλ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο.

9

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα

Υξεσζηηθνί ηφθνη:
Σξαπεδηθά δάλεηα
Άιια ρξεκαηνδνηηθά έμνδα

2010
€

2009
€

1.899.869

1.775.681

89.649
________
1.989.518
========

32.546
_________
1.808.227
=========
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Φνξνινγία
2010
€

Σξέρνπζα θνξνινγία:
Ακπληηθή εηζθνξά
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (εκ. 25)

2009
€

1.103
(71.371)
________
(70.268)
========

(85.906)
_________
(85.906)
=========

Ο θφξνο επί ηεο δεκηάο ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ
ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο σο εμήο:
2010
€
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία
Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο
Ακπληηθή εηζθνξά
Πίζησζε θνξνινγίαο

2009
€

(717.547)
========
(71.755)

(865.673)
=========
(86.567)

384
1.103
________
(70.268)
========

661
_________
(85.906)
=========

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ηελ Δηαηξεία είλαη 10%.
Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα ππφθεηληαη
ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 50% ησλ ηφθσλ απηψλ ζα
εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν θαη επνκέλσο ζα έρνπλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή
πεξίπνπ 15%.
Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα εμαηξνχληαη
απφ εηαηξηθφ θφξν θαη λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά
κε πνζνζηφ 15%.
Ζ (ρξέσζε)/πίζησζε θνξνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
είλαη σο εμήο:
Φνξνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άιισλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010
(Υξέσζε)/
Πξηλ ηε
πίζησζε
θνξνινγία θνξνινγίαο
€
€

Γε θαη θηίξηα:
Κέξδε δίθαηεο αμίαο
Υξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πώιεζε:
Κέξδνο/(δεκηά) δίθαηεο αμίαο
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

2009
Μεηά ηε
θνξνινγία
€

-

12.456

12.456

466
________
466
========

_________
12.456
=========

466
________
12.922
========

€

(Υξέσζε)/
πίζησζε
θνξνινγίαο
€

Μεηά ηε
θνξνινγία
€

-

15.228

15.228

Πξηλ ηε
θνξνινγία

(4.125)
________ _________
(4.125)
15.228
======== =========

(4.125)
________
11.103
========

(101)

Claridge Public Limited
11

Εεκηά αλά κεηνρή
2010
€

Εεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (€)
Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Εεκηά αλά κεηνρή (ζελη)

12

2009
€

(647.279)
===========

(779.767)
===========

108 162 950
===========
(0,60)
===========

108 162 950
===========
(0,72)
===========

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Κφζηνο ή εθηίκεζε
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2009
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ
έηνπο
Πξνζζήθεο
Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 7)
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ
έηνπο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Κφζηνο ή εθηίκεζε
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία

Γε
€

Κηίξηα θαη
ελζσκαησκέλα
κεραλήκαηα
€

Ρνπρηζκφο,
γπαιηθά ζθεχε
Έπηπια,
θαη ζθεχε
ζθεχε θαη
θνπδίλαο εμνπιηζκφο
€
€

23.750.000
__________
23.750.000
==========

36.051.000
__________
36.051.000
==========

2.122.805 6.740.435
(1.478.028) (4.804.652)
__________ __________
644.777 1.935.783
========== ==========

68.664.240
(6.282.680)
__________
62.381.560
==========

23.750.000
__________

36.051.000
660
(691.929)
___________

644.777 1.935.783
27.762
220.264
(405.950)
(369.316)
__________ __________

62.381.560
248.686
(1.467.195)
__________

23.750.000
__________

35.359.731
___________

266.589 1.786.731
__________ __________

61.163.051
__________

23.750.000
__________
23.750.000
==========

36.051.660
(691.929)
___________
35.359.731
===========

2.150.567 6.960.699
(1.883.978) (5.173.968)
__________ __________
266.589 1.786.731
========== ==========

68.912.926
(7.749.875)
__________
61.163.051
==========

35.359.731
80.143
(699.366)
___________

266.589 1.786.731
138.466
267.847
(125.207)
(375.609)
__________ __________

61.163.051
486.456
(1.200.182)
__________

34.740.508
___________

279.848 1.678.969
__________ __________

60.449.325
__________

36.131.803
(1.391.295)
___________
34.740.508
===========

2.289.033 7.228.546
(2.009.185) (5.549.577)
__________ __________
279.848 1.678.969
========== ==========

69.399.382
(8.950.057)
__________
60.449.325
==========

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2010
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή
ηνπ έηνπο
23.750.000
Πξνζζήθεο
Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 7)
__________
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ
έηνπο
23.750.000
__________
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Κφζηνο ή εθηίκεζε
23.750.000
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
__________
Καζαξή ινγηζηηθή αμία
23.750.000
==========

χλνιν
€

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα πάλσ ζηε γε θαη ηα
θηίξηα φπσο αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 24.
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα)

Ζ γε, ηα μελνδνρεηαθά θηίξηα θαη ηα ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα ηεο Δηαηξείαο επαλεθηηκήζεθαλ
γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κε βάζε ηελ αγνξαία
αμία. Σν πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πξνθχπηνπζαο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο ζηα ίδηα θεθάιαηα
(εκ. 23).
Αλ ε γε, ηα μελνδνρεηαθά θηίξηα θαη ηα ελζσκαησκέλα κεραλήκαηα παξνπζηάδνληαλ κε βάζε ην
ηζηνξηθφ θφζηνο, ηα πνζά ζα ήηαλ σο εμήο:
2010
€
Kφζηνο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

46.562.696
(7.392.569)
__________
39.170.127
==========

Καζαξή ινγηζηηθή αμία

13

2009
€
46.482.553
(6.719.110)
__________
39.763.443
==========

Δπελδύζεηο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο

ηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο

2010
€

2009
€

5.856.180
=========

5.856.180
=========

Σν κεξίδην ηεο Δηαηξείαο ζηηο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην είλαη:
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα
Όλνκα

Amathus Vacation
Ownership Limited

14

Υώξα
ζύζηαζεο

2010
% θαηνρήο
κεηνρώλ

2009
% θαηνρήο
κεηνρψλ

Κχπξνο

100

100

Αλέγεξζε πνιπηειψλ επαχιεσλ
θαη δηακεξηζκάησλ θαη ε δηάζεζε
ηνπο σο ηδηφθηεηεο νηθηζηηθέο
κνλάδεο

Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

ηελ αξρή ηνπ έηνπο
Πξνζζήθεο
ην ηέινο ηνπ έηνπο

2010
€

2009
€

6.281.084
1.048.710
_________
7.329.794
=========

4.673.333
1.607.751
_________
6.281.084
=========
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Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)

Σν κεξίδην ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην, είλαη:

Όλνκα

Υώξα
ζύζηαζεο

2009
Leisure
Holdings
S.A.

Λνπμεκβνχξγν

2010
Leisure
Holdings
S.A.

Λνπμεκβνχξγν

Δθδνζέλ
κεηνρηθό
θεθάιαην θαη
νκνινγηαθέο
αμίεο
217 628 πξνο
€95,69 αλά
κεηνρή

248 978 πξνο
€95,69 αλά
κεηνρή

Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
€

Τπνρξεώζεηο
€

Δηζνδήκαηα
€

Εεκηά
€

% θαηνρήο
κεηνρώλ

19.059.084
=========

10.610.260
==========

1.557.041
=========

816.671
========

30,45

19.431.404
=========

10.418.879
==========

1.802.866
=========

517.235
========

31,02

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 ε Δηαηξεία θαηέβαιε πνζφ χςνπο €1.048.710 γηα αγνξά ηνπ
34,96% ησλ λέσλ κεηνρψλ ηεο Leisure Holdings S.A. πνπ εθδφζεθαλ ην 2010 απμάλνληαο έηζη
ην πνζνζηφ ζπκθέξνληνο ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ζε 31,02%.

15

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
2010
€

ηελ αξρή ηνπ έηνπο
Κέξδνο/(δεκηά) δίθαηεο αμίαο (εκ. 23)
ην ηέινο ηνπ έηνπο

2009
€

5.095
466
________
5.561
========

9.220
(4.125)
________
5.095
========

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε χςνπο €4.580 (2009:
€4.114) απνηεινχληαη απφ εκπνξεχζηκεο κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε χςνπο €981 (2009: €981)
απνηεινχληαη απφ κεηνρέο ζε κε-εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε απνηηκνχληαη ζε Δπξψ.

16

Με θπθινθνξνύληα εηζπξαθηέα

Με βξαρππξόζεζκα
Γάλεηα ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο (εκ. 28 (vi))
Βξαρππξόζεζκα
Γάλεηα ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο (εκ. 28 (vi))

2010
€

2009
€

17.537.625
__________

19.475.625
___________

3.000.000
__________
20.537.625
==========

1.062.000
___________
20.537.625
===========

Όια ηα κε βξαρππξφζεζκα εηζπξαθηέα είλαη εηζπξαθηέα εληφο πέληε ρξφλσλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ κε βξαρππξφζεζκσλ εηζπξαθηέσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε αμία.
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Με θπθινθνξνύληα εηζπξαθηέα (ζπλέρεηα)

Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην ζηα κε θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα ήηαλ σο εμήο:

Γάλεηα ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο

2010
%

2009
%

6,58

6,00

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ κε-βξαρππξφζεζκσλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη αλά
λφκηζκα σο εμήο:

Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο

2010
€

2009
€

20.537.625
=========

20.537.625
==========

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ είλαη ε ινγηζηηθή αμία
θάζε νκάδαο εηζπξαθηέσλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη νπνηνδήπνηε ελέρπξν
σο εμαζθάιηζε. Καλέλα απφ ηα κε-βξαρππξφζεζκα εηζπξαθηέα δελ είλαη ιεμηπξφζεζκν ή
απνκεησκέλν.

17

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία

31 Γεθεκβξίνπ 2009
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκό
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε
Με θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (εθηφο απφ πξνπιεξσκέο)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν

Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκό
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εθηφο απφ πξνπιεξσκέο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν)
ύλνιν

Γάλεηα θαη
εηζπξαθηέα
€

Γηαζέζηκα
πξνο πψιεζε
€

χλνιν
€

20.537.625
2.029.013
49.566
__________
22.616.204
==========

5.095
________
5.095
========

5.095
20.537.625
2.029.013
49.566
__________
22.621.299
==========

Άιιεο
ρξεκαηννθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
€

χλνιν
€

31.036.549

31.036.549

2.408.630
__________
33.445.179
==========

2.408.630
__________
33.445.179
==========
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Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία (ζπλέρεηα)

31 Γεθεκβξίνπ 2010
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Ηζνινγηζκό
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε
Με θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (εθηφο απφ πξνπιεξσκέο)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν

Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν)
ύλνιν

18

Γάλεηα θαη
εηζπξαθηέα
€

Γηαζέζηκα
πξνο πψιεζε
€

χλνιν
€

20.537.625
1.281.346
27.398
__________
21.846.369
==========

5.561
________
5.561
========

5.561
20.537.625
1.281.346
27.398
___________
21.851.930
==========

Άιιεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο
€

χλνιν
€

31.310.498

31.310.498

2.405.531
__________
33.716.029
==========

2.405.531
__________
33.716.029
==========

Πηζησηηθή πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη
νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αλαθνξά ζε εμσηεξηθέο
πηζησηηθέο αμηνινγήζεηο (αλ ππάξρνπλ) ή ζε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά
αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε:

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα
πκβαιιφκελα κέξε ρσξίο εμσηεξηθή πηζησηηθή αμηνιφγεζε:
Οκάδα 1
Άιια εηζπξαθηέα
Οκάδα 2
Οκάδα 3

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο (1)
Α3

(1)

2010
€

2009
€

412.425
=========

534.554
=========

818.390
139.867
_________
958.257
=========

1.422.998
131.903
_________
1.554.901
=========

3.015
=========

353
=========

Σν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ “ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα” είλαη κεηξεηά ζην
ηακείν.
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Πηζησηηθή πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
(ζπλέρεηα)

Οκάδα 1 – πθηζηάκελνη πειάηεο (ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο) ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο
ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ.
Οκάδα 2 – εηαηξείεο εληφο ηνπ νκίινπ, εηαηξείεο ππφ θνηλή δηεχζπλζε θαη ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ.
Οκάδα 3 – άιια εηζπξαθηέα.
Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη νχηε
ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα δελ έρεη ηχρεη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο.
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Απνζέκαηα

Απνζέκαηα μελνδνρεηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ:
Σξφθηκα, πνηά θαη είδε θαζαξηζκνχ

2010
€

2009
€

314.844
=========

383.260
=========

2010
€

2009
€

445.174
818.390
139.876
_________
1.403.440
=========

591.430
1.422.998
131.905
_________
2.146.333
=========

Όια ηα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο.
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Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ. 28 (iii))
Άιια εηζπξαθηέα θαη πξνπιεξσκέο

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €412.425 (2009: €534.554) δελ ήηαλ
ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα.
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα ηα νπνία είλαη ιεμηπξφζεζκα εληφο ηξηψλ κελψλ δελ ζεσξνχληαη λα
έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €32.749
(2009: €56.886) ήηαλ ιεμηπξφζεζκα αιιά δελ είραλ ππνζηεί απνκείσζε. Απηά απνηεινχληαη
απφ έλα αξηζκφ αλεμάξηεησλ πειαηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη πξφζθαην ηζηνξηθφ
αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε αμία.
Οη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε πνζά πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο είλαη
πεξηνξηζκέλνη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πσινχλ ζε δηάθνξεο
αγνξέο. Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζηελ είζπξαμε εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ είλαη εληφο
ησλ πιαηζίσλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία. Λφγσ απηψλ ησλ
παξαγφλησλ, ε Γηεχζπλζε πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη πξφζζεηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο πέξαλ ησλ
πνζψλ πνπ πξνβιέθζεθαλ γηα δεκηέο απφ είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηεο
Δηαηξείαο.
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Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (ζπλέρεηα)

Ζ ρξνλνινγηθή αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ έρεη σο εμήο:

Μέρξη 3 κήλεο
3 κέρξη 12 κήλεο

2010
€

2009
€

412.425
32.749
________
445.174
========

534.544
56.886
________
591.430
========

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2010 δελ ππήξραλ εκπνξηθά εηζπξαθηέα πνπ λα είραλ ππνζηεί
απνκείσζε γηα ηελ νπνία λα έγηλε πξφβιεςε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €6.152 (2009: €8.354) είραλ ππνζηεί
απνκείσζε θαη δηαγξάθεθαλ (εκ. 7).
Ζ δεκηνπξγία θαη ε αληηζηξνθή πξφλνηαο γηα εηζπξαθηέα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε
έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο ζηηο θεξδνδεκηέο (εκ. 7). Σα πνζά
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ πξφβιεςεο γηα απνκείσζε γεληθά δηαγξάθνληαη φηαλ δελ
ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζδνθία αλάθηεζεο επηπξφζζεησλ κεηξεηψλ.
Οη άιιεο νκάδεο ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ε ινγηζηηθή αμία
θάζε νκάδαο εηζπξαθηέσλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη νπνηνδήπνηε
ελέρπξν σο εμαζθάιηζε.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ.
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Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν

2010
€

2009
€

27.398
========

49.566
========

Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα κεηξεηά θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
πεξηιακβάλνπλ:
2010
€
Σξαπεδηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 24)

27.398
(2.665.667)
________
(2.638.269)
========

2009
€
49.566
(1.781.246)
________
(1.731.680)
========

Όια ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηηκνχληαη ζε Δπξψ.
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Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην

ηηο 31Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2010

Αξηζκφο
κεηνρψλ

Μεηνρηθφ
θεθάιαην
€

Απνζεκαηηθφ
ππέξ ην άξηην
€

χλνιν
€

108 162 950
===========

36.775.403
=========

1.311.963
=========

38.087.366
==========

Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ είλαη 108 162 950 κεηνρέο (2009: 108 162 950
κεηνρέο) κε νλνκαζηηθή αμία €0,34 αλά κεηνρή. Όιεο νη εθδνκέλεο κεηνρέο έρνπλ πιεξσζεί
εμνινθιήξνπ.
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Άιια απνζεκαηηθά

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Αλαβαιιφκελνο θφξνο ζηελ
επαλεθηίκεζε (εκ. 25)
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ – κεηθηή
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ – θφξνο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
Εεκηά δίθαηεο αμίαο (εκ. 15)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/
1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Αλαβαιιφκελνο θφξνο ζηελ
επαλεθηίκεζε (εκ. 25)
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ – κεηθηή
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ – θφξνο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:
Κέξδνο δίθαηεο αμίαο (εκ. 15)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

(1)

Απνζεκαηηθά
δίθαηεο αμίαο
γεο θαη θηηξίσλ
€

Γηαθνξά
απφ
κεηαηξνπή
κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ζε
(1)
Δπξψ
€

17.678.943

186.131

15.228
(26.162)
2.616

Απνζεκαηηθφ
ζπλαιιαγκαηηθήο
δηαθνξάο
€
(164.171)

-

-

__________

__________

__________

17.670.625

186.131

12.456
(25.907)
2.591

__________
17.659.765
==========

-

__________
186.131
==========

(164.171)

Απνζεκαηηθά
δίθαηεο αμίαο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε
€
(17.799)

17.683.104

-

(4.125)
_________
(21.924)

-

__________
(164.171)
==========

χλνιν
€

15.228
(26.162)
2.616

(4.125)
__________
17.670.661

-

466
_________
(21.458)
=========

12.456
(25.907)
2.591

466
__________
17.660.267
==========

Σν απνζεκαηηθφ “Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ” δελ είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή.
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Γαλεηζκόο

Βξαρππξόζεζκνο
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 21)
Σξαπεδηθά δάλεηα

Με βξαρππξόζεζκνο
Σξαπεδηθά δάλεηα
χλνιν δαλεηζκνχ
Λήμε κε βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ:
Απφ 1 κέρξη 2 έηε
Απφ 2 κέρξη 5 έηε

2010
€

2009
€

2.665.667
2.769.071
__________
5.434.738
__________

1.781.246
26.918.122
__________
28.699.368
__________

25.875.760
__________
31.310.498
==========

2.337.181
__________
31.036.549
==========

2.789.604
23.086.156
__________
25.875.760
==========

2.337.181
__________
2.337.181
==========

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα κε εμακεληαίεο δφζεηο κέρξη ην 2015. Σα ηξαπεδηθά
δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα σο εμήο:
Με ππνζήθε πάλσ ζηε γε θαη ηα θηίξηα ηεο Δηαηξείαο κέρξη πνζνχ €16.060.848 (2008
€16.060.854).
Mε νκφινγν θπκαηλφκελεο επηβάξπλζεο χςνπο €10.251.608 πάλσ ζην ελεξγεηηθφ ηεο
Δηαηξείαο.
Με δέζκεπζε γηα κε εγγξαθή νπνηαζδήπνηε επηβάξπλζεο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Δηαηξείαο (negative pledge).
Με εηαηξηθή εγγχεζε ηεο Amathus Vacation Ownership Limited χςνπο €11.105.909
(2009: €11.105.909).
Με ελερπξίαζε ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ε Claridge Public Limited ζηελ Amathus Vacation
Ownership Limited.
εκαληηθνί φξνη δαλεηζκνχ:
ε πεξίπησζε κε θαλνληθήο εμππεξέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δαλείσλ ζα ππνγξαθεί
negative pledge γηα κε πιεξσκή κεξηζκάησλ.
Γηα νπνηεζδήπνηε ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο πέξαλ ησλ €1,28 εθαηνκκπξίσλ ρξεηάδεηαη
ζπγθαηάζεζε ηεο ηξάπεδαο.
Negative pledge απφ ηελ εμαξηεκέλε, Amathus Vacation Ownership Limited, γηα κε
εθρψξεζε νπνηνλδήπνηε εηζπξαθηέσλ πξνο φθεινο ηξίησλ ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο
ηξάπεδαο.
Αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ έξγνπ Amathus Vacation Club.
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Γαλεηζκόο (ζπλέρεηα)

Σα κεζνζηαζκηθά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ σο εμήο:

Σξαπεδηθά δάλεηα – Δπξψ
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα

2010
%

2009
%

6,08
6,33

5,74
7,21

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ηεο Δηαηξείαο είλαη δηεπζεηεκέλα ζε
θπκαηλφκελα επηηφθηα. Σα επηηφθηα θαζνξίδνληαη κεληαίσο εθζέηνληαο ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν
επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο.
H έθζεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ζε αιιαγέο ζηα επηηφθηα θαη νη εκεξνκελίεο ζπκβαηηθήο
επαλαηίκεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη σο εμήο:

6 κήλεο ή ιηγφηεξν

2010
€

2009
€

31.310.498
==========

31.036.549
==========

ην ηέινο ηνπ έηνπο (31 Γεθεκβξίνπ) ε Δηαηξεία έρεη ηηο πην θάησ αρξεζηκνπνίεηεο
ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιχλζεηο:

Κπκαηλφκελν επηηφθην:
Λήμε εληφο ελφο έηνπο

2010
€

2009
€

1.864.720
==========

854.301
==========

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ
είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε αμία.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη αλά λφκηζκα σο εμήο:

Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο

2010
€

2009
€

31.310.498
==========

31.036.549
==========
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθά
ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε ηξέρνπζεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα θνξνινγηθή
αξρή.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ είλαη σο εμήο:
Γηαθνξά κεηαμχ
απνζβέζεσλ θαη
εθπηψζεσλ
θζνξάο
€

Δπαλεθηίκεζε γεο θαη
θηηξίσλ
€

Φνξνινγηθέο
δεκηέο
€

χλνιν
€

1.766.807

4.267.968

(163.264)

5.871.511

40.695
_________

(2.616)
(15.228)
_________

(123.985)
_________

(85.906)
(15.228)
_________

1.807.502

4.250.124

(287.249)

5.770.377

68.415
_________
1.875.917
=========

(2.591)
(12.456)
_________
4.235.077
=========

(137.195)
_________
(424.444)
=========

(71.371)
(12.456)
_________
5.686.550
=========

2010
€

2009
€

822.859
81.786
225.127
831.900
588.337
_________
2.550.009
=========

949.238
113.966
113.131
991.229
437.045
_________
2.604.609
=========

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Υξέσζε/(πίζησζε):
Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ
(εκ. 10)
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (εκ. 23)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/1 Ηαλνπαξίνπ
2010
Υξέσζε/(πίζησζε):
Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ
(εκ. 10)
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (εκ. 23)
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
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Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

Δκπνξηθνί πηζησηέο
Πξνθαηαβνιέο πνπ εηζπξάθηεθαλ
Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο (εκ. 28 (iii))
Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα
Πξνβιέςεηο γηα εηήζηεο άδεηεο θαη δεκφζηεο αξγίεο

Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη
πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Δθθξεκνύζεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ππήξραλ αγσγέο πνπ εθθξεκνχζαλ ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε
κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο χςνπο €237.557. Με βάζε λνκηθή ζπκβνπιή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ππάξρεη επαξθήο ππεξάζπηζε έλαληη απηψλ ησλ αγσγψλ θαη φηη δελ
πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ νπνηεζδήπνηε δεκηέο γηα ηελ Δηαηξεία. Δπνκέλσο δελ έρεη γίλεη
πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε απηέο ζηηο αγσγέο.
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πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε

Σν μελνδνρείν ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο Amathus Public
Limited, πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ζπκθσλία
δηαρείξηζεο. Γη΄ απηέο ηηο ππεξεζίεο ε Δηαηξεία ακνίβεη ηελ Amathus Public Limited κε πνζφ ίζν
πξνο 2,5% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ θαζψο επίζεο θαη κε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο πξνο
6% επί ηνπ κεηθηνχ θέξδνπο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ μελνδνρείνπ. Γελ ινγίδνληαη δηθαηψκαηα
δηαρείξηζεο γηα νπνηνδήπνηε έηνο αλ ην κεηθηφ θέξδνο απφ εξγαζίεο γη΄ απηφ ην έηνο είλαη
ρακειφηεξν ησλ €683.441. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ρξεψζεθε γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο
δηαρείξηζεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 28(ii).
Οη ζπλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε γίλνληαη κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
H θχζε θαη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη άιισλ ζπγγεληθψλ εηαηξεηψλ
πέξαλ απφ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ είλαη σο αθνινχζσο:
(i)

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ

Κχξηνη κέηνρνη - εηαηξείεο
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο
πγγεληθέο εηαηξείεο

2010
€

2009
€

297.414
2.410
11.667
_______
311.491
=======

252.675
1.220
3.638
_______
257.533
=======

Οη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αληηπξνζσπεχνπλ δηακνλή, δηαηξνθή θαη παξεκθεξείο
ππεξεζίεο ζην Amathus Beach Hotel Paphos, θαη έρνπλ δηεθπεξαησζεί ζε εκπνξηθή
βάζε.
(ii)

Αγνξέο ππεξεζηώλ
Φύζε εξγαζηώλ
Κχξηνη κέηνρνη - εηαηξείεο

Κχξηνη κέηνρνη - εηαηξείεο
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο
πγγεληθέο εηαηξείεο

Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, παξνρή
εθηεισληζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ
marketing, ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα
επηθνηλσλίαο θαη marketing θαη εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ
Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο
Τπεξεζίεο ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ κεηνρψλ ηεο
εηαηξείαο, δηακνλή θαη ππεξεζίεο marketing
Υξήζε εγθαηαζηάζεσλ γθφιθ γηα πειάηεο ηνπ
Ξελνδνρείνπ, ππεξεζίεο marketing,
πξνκήζεηα πγξαεξίνπ, ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο γηα θαηαζθεπαζηηθά ζέκαηα,
θνηλφρξεζηα

2010
€

2009
€

512.610
356.137

488.066
353.802

1.260

7.807

28.510
_________
898.517
=========

26.933
_________
876.608
=========

Οη αγνξέο ππεξεζηψλ έρνπλ δηεθπεξαησζεί ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.
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(iii)

Τπόινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ πξνέξρνληαη από πσιήζεηο/αγνξέο
ππεξεζηώλ
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ. 22):
Δμαξηεκέλε εηαηξεία
Κχξηνη κέηνρνη – εηαηξείεο

Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 26):
Κχξηνη κέηνρνη – εηαηξείεο
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο
πγγεληθέο εηαηξείεο

2010
€

2009
€

815.730
2.661
________
818.391
========

1.348.425
74.573
_________
1.422.998
=========

212.369
1.930
10.828
________
225.127
========

103.875
3.081
6.175
_________
113.131
=========

Σα ππφινηπα κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
φπσο παξνπζηάδνληαη πην πάλσ δελ θέξνπλ ηφθν, δελ είλαη εμαζθαιηζκέλα θαη είλαη
πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε.
(iv)

Ακνηβή πκβνύισλ
Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ πκβνχισλ (πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή βαζηθψλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ) ήηαλ σο αθνινχζσο:

Γηθαηψκαηα
Καηαβνιή εμφδσλ γηα ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο

(v)

2010
€

2009
€

36.306
3.078
________
39.384
========

34.170
1.368
________
35.538
========

Ακνηβή βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Ζ ακνηβή ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη σο αθνινχζσο:

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο

2010
€

2009
€

247.479
========

262.864
========
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(vi)

Γάλεηα ζε ζπγγεληθά κέξε
2010
€
Γάλεηα ζε εμαξηεκέλε Δηαηξεία (εκ. 16):
ηελ αξρή ηνπ έηνπο
Σφθνο πνπ απνπιεξψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Σφθνο πνπ ρξεψζεθε (εκ. 6)
ην ηέινο ηνπ έηνπο (εκ. 16)

20.537.625
(1.354.155)
1.354.155
_________
20.537.625
==========

2009
€

20.537.625
(1.249.372)
1.249.372
__________
20.537.625
==========

Σα δάλεηα ζηελ εμαξηεκέλε Δηαηξεία θέξνπλ εηήζην ηφθν 6,58% (2009: 6%) θαη είλαη
απνπιεξσηέα κέρξη ηνλ Ηνχλην 2014.

29

Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ

Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ
ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή ζειίδεο 77 κέρξη 79.
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