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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην Νίθνο Κ. ηαθφιαο - Δθηειεζηηθόο Πξόεδξνο 

  

 Μάξηνο Λνπθαΐδεο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

  

 Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο 

 Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ 

Γεκήηξεο Π. Ησάλλνπ 

 Κψζηαο Ε. εβέξεο 

 Μάξηνο Παλαγίδεο 

 Μάξηνο Ν. ηαθφιαο 

 Μελέιανο ηαθφιαο 

 Υξπζνχια Ν. ηαθφια 

  

  

Γξακκαηέαο Γεψξγηνο Μηηζίδεο – Ννκηθφο 

  

  

Αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο Μηράιεο θέληεξ 

  

  

Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Ρνβέξηνο Γηνπζειιήο 

  

  

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο KPMG Limited 

  

  

Ννκηθνί ύκβνπινη Ησαλλίδεο Γεκεηξίνπ ΓΔΠΔ 

 Σάζζνο Παπαδφπνπινο θαη πλεξγάηεο ΓΔΠΔ 

  

  

Δγγεγξακκέλν Γξαθείν Μέγαξν ηαθφια 

 Παιαηφο δξφκνο Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ 

 Αζαιάζζα, Λεπθσζία 
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ΓΖΛΧΖ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

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

Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ ηνπ 2007 („Νφκνο‟), εκείο ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Cyprus 

Trading Corporation Plc γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ‟ 

φζσλ γλσξίδνπκε: 
 

(α) νη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ζηηο ζειίδεο 21 κέρξη 105: 

 (i) θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο 

απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Άξζξνπ 9, εδαθίνπ (4) ηνπ Νφκνπ, θαη 

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

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο Cyprus Trading Corporation Plc  

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

σο ζχλνιν, θαη  
 

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

επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Cyprus Trading Corporation Plc θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο 

ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 
 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

Τπνγξαθή 

  

Νίθνο Κ. ηαθφιαο - Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ---------------------------------- 

  

Μάξηνο Λνπθαΐδεο - Γηεπζχλσλ χκβνπινο ---------------------------------- 

  

Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο ---------------------------------- 

  

Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο ---------------------------------- 

  

Γεκήηξεο Π. Ησάλλνπ – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο ---------------------------------- 

  

Κψζηαο Ε. εβέξεο- Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο ---------------------------------- 

  

Μάξηνο Παλαγίδεο – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο ---------------------------------- 

  

Μάξηνο Ν. ηαθφιαο – Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ---------------------------------- 

  

Μελέιανο ηαθφιαο – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο ---------------------------------- 

  

Υξπζνχια Ν. ηαθφια – Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ---------------------------------- 

  

  

Τπεύζπλνο ζύληαμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

  

Μηράιεο θέληεξ – Αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

  

Λεπθσζία, 29 Απξηιίνπ 2011 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

Μέξνο A 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

γηα ηε ζσζηή θαη ρξεζηή δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηε ζπλερή πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ 

φισλ ησλ Μεηφρσλ, έρεη πηνζεηήζεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη εθαξκφδεη ηηο 

Αξρέο ηνπ.       

 

Με ηε κεηάηαμε ηεο Δηαηξείαο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά, ε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηίζεηαη ζε εζεινληηθή βάζε.  

 

Μέξνο Β  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη ηεξνχληαη φιεο νη Γηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, πιελ ηεο λέαο δηάηαμεο Β.3.1, ε νπνία δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο, φπσο 

επεμεγείηαη πην θάησ ζηελ παξάγξαθν πεξί ακνηβήο Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ.   

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ  

 

Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ 

 

Ζ Δηαηξεία δηεπζχλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 10 άηνκα, απφ ηα 

νπνία νη 6 Γηνηθεηηθνί χκβνπινη είλαη κε Δθηειεζηηθνί θαη απφ απηνχο νη 2 είλαη Αλεμάξηεηνη.  

 

Σε ζέζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηέρεη ν θ. Νίθνο Κ. 

ηαθφιαο. Τπάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, ζέζε πνπ θαηέρεη ν θ. Μάξηνο Λνπθαΐδεο.  Ζ ελαζρφιεζε ηνπ    

Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ, ν νπνίνο πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο Δηαηξείαο, αθνξά ηε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηελ εηζαγσγή ζεκάησλ γηα ιήςε απφθαζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ ε ελαζρφιεζε ηνπ 

Γηεπζχλνληα πκβνχινπ είλαη ε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά θπξίσο ηελ θαζεκεξηλή 

εξγαζία θαη δξαζηεξηφηεηά ηεο επηρείξεζεο.           

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, αθνχ ιάβεη έγθαηξε, νινθιεξσκέλε θαη έγθπξε  

πιεξνθφξεζε,  ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλεδξίεο γηα κειέηε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη πηζηά ζε Πξαθηηθά.  Καηά ηε δηάξθεηα  ηνπ 2010 έγηλαλ 6 

ζπλεδξίεο.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη θαζνξίζεη ζέκαηα γηα ηα  νπνία  απνθάζεηο κπνξνχλ λα 

ιακβάλνληαη κφλν απφ απηφ.  Μεξηθά ζέκαηα κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη ζε εηδηθέο επηηξνπέο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

απφ ηε ζπιινγηθή επζχλε ηνπο. Κακηά θαηεγνξία κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ επζχλε ηεο έλαληη θάπνηαο άιιεο.  

 

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε λα παξέρεη έγθαηξε, νινθιεξσκέλε θαη έγθπξε 

πιεξνθφξεζε ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε ηνπ είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλα 

γηα ηα ζέκαηα πνπ εγείξνληαη ζηηο ζπλεδξίεο.  
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ (ζπλέρεηα) 

 

Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ (ζπλέρεηα) 

 

Όινη νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη ηνλ Δθηειεζηηθφ Πξφεδξν, ην 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ην Γξακκαηέα,  θαζψο επίζεο θαη ηνπο Δμσηεξηθνχο θαη Δζσηεξηθνχο 

Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο.  Ο θάζε Γηνηθεηηθφο χκβνπινο ηπγράλεη θαηάιιειεο ελεκέξσζεο ηελ 

πξψηε θνξά πνπ δηνξίδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ, φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Όινη νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη αζθνχλ 

αλεμάξηεηα θαη ακεξφιεπηα ηελ θξίζε ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη 

ιακβάλνπλ, φπνηε θξίλνπλ αλαγθαίν, αλεμάξηεηεο επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο κε έμνδα ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο Έθζεζεο, απαξηίδεηαη απφ ηνπο 

πκβνχινπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πην θάησ.  Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2010.    

 

χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ζε θάζε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε απνρσξεί κε 

δηθαίσκα επαλεθινγήο ην 1/3 ησλ αξραηφηεξσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο 

επίζεο θαη φζνη δηνξίζηεθαλ κεηά ηελ πξνεγνχκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Καηά ηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε νη θ. Νίθνο Κ. ηαθφιαο, Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο, 

Μελέιανο ηαθφιαο θαη Υξπζνχια Ν. ηαθφια απνρσξνχλ, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη 

πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. 

 

Όπσο απαηηείηαη απφ ηνλ Κψδηθα, παξαηίζεληαη πην θάησ ζχληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα φζνπο 

πκβνχινπο απνρσξνχλ θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. 

 

Νίθνο Κ. ηαθόιαο - Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ησλ εηαηξεηψλ N.K. Shacolas (Holdings) Limited, 

Ermes Department Stores Plc θαη ηεο Cyprus Limni Resorts and Golfcourses Plc.  Πξφεδξνο ηεο 

Hermes Airports Limited θαη ηεο MTN (Cyprus) Ltd θαη Δπίηηκνο Πξφεδξνο ηεο Woolworth 

(Cyprus) Properties Plc, ηεο ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc θαζψο θαη ηεο CTC-ARI 

Airports Limited. 

 

Γηεηέιεζε Δπίηηκνο Πξφμελνο ηνπ Μεμηθνχ ζηελ Κχπξν απφ ην 1990 κέρξη ην 2006. Έηπρε  

δηαθξίζεσλ απφ έμη Αξρεγνχο Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ θαη ηηκήζεθε κε ην Μεηάιιην Δμαίξεηεο 

Πξνζθνξάο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

 

Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο - Οηθνλνκνιφγνο, απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην.  Δίλαη 

κέηνρνο / δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο Ebex Ltd.  Δίλαη αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΔΒΔ θαη Γηνηθεηηθφο 

χκβνπινο ηεο Woolworth (Cyprus) Properties Plc, ηεο Ermes Department Stores Plc θαη άιισλ 

εηαηξεηψλ. Μέινο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο.    

 

Μελέιανο ηαθόιαο - πνχδαζε λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Kent ηνπ Canterbury (Αγγιία) θαη 

απέθηεζε ηνλ ηίηιν Barrister at Law ζην Κing‟s College University ηνπ Λνλδίλνπ.  Δίλαη 

δηεπζπληήο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ΑΚS Hotels (Αζήλα) θαη CN Shacolas (Investments) 

Limited, ελψ ζπκκεηέρεη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ Apollo Investments Limited, 

CDB Bank, Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth 

(Cyprus) Properties Plc θαη άιισλ εηαηξεηψλ.  
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ (ζπλέρεηα) 

 

Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ (ζπλέρεηα) 

 

Υξπζνύια Ν. ηαθόια - Πηπρηνχρνο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Λνλδίλνπ.  Απφ ην 1981 είλαη Γηεπζπληηθφ ηέιερνο ηνπ Οκίινπ ηαθφια θαη Δθηειεζηηθφο 

χκβνπινο ηεο CTC απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ηεο Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc θαη ηεο 

N.K. Shacolas (Holdings) Ltd. 

 

Ανεξαπτησία Διοικητικών Συμβούλων 

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ πκβνχισλ ζε θαηεγνξίεο  

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πην θάησ:   

 

Πίλαθαο 1: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο 

 

 

Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη 

Νίθνο  Κ. ηαθφιαο 

Μάξηνο Λνπθαΐδεο  

Υξπζνχια Ν. ηαθφια 

Μάξηνο Ν. ηαθφιαο 

 

Με Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη  

Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ 

Γεκήηξεο Π. Ησάλλνπ                                                        

Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο                                         - Αλεμάξηεηνο  

Μάξηνο Παλαγίδεο  

Κψζηαο Ε. εβέξεο                                                            

Μελέιανο ηαθφιαο                                               - Αλεμάξηεηνο 

 

 

 

Ζ πην πάλσ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ζχκθσλε κε ηα θξηηήξηα πεξί αλεμαξηεζίαο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

  

Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, πηνζεηψληαο ηηο Αξρέο ηνπ Κψδηθα, πξνρψξεζε ζηε 

ζχζηαζε ησλ πην θάησ Δπηηξνπψλ θαη ζηελ έγθξηζε ησλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ηνπο,  νη  

νπνίνη  ζπλάδνπλ κε ηνλ Κψδηθα θαη είλαη ζηε δηάζεζε φπνηνπ ελδηαθέξεηαη θαη επηζπκεί 

πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ζην Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Δηαηξείαο. Οη 

Δπηηξνπέο απηέο θαιχπηνπλ θαη φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο Cyprus Trading Corporation 

Plc, εθηφο απφ ηηο δεκφζηεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο Ermes Department Stores Plc θαη Woolworth 

(Cyprus) Properties Plc, πνπ έρνπλ δηθέο ηνπο επηηξνπέο σο αθνινχζσο: Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ, 

Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαη Δπηηξνπή Διέγρνπ. 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ (ζπλέρεηα) 

 

Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 

 

α. Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ είλαη ε ηήξεζε κηαο θαζνξηζκέλεο θαη δηαθαλνχο 

δηαδηθαζίαο φζνλ αθνξά εηζεγήζεηο γηα ην δηνξηζκφ λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

λα εθθέξεη απφςεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επί ηέηνησλ εηζεγήζεσλ.  Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηνξηζκψλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη κε Δθηειεζηηθνί χκβνπινη, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ, Πξφεδξνο - κε Δθηειεζηηθφο   

Νίθνο  Κ. ηαθφιαο,   - Δθηειεζηηθφο     

Κψζηαο Ε. εβέξεο - κε Δθηειεζηηθφο   

 

Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζην κηα θνξά ην ρξφλν θαη αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην.  πλέξρεηαη επίζεο ηνπιάρηζην κηα θνξά ην ρξφλν, παξνπζηάδνληαο πεξηιεπηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο θαζψο θαη ηπρφλ εηζεγήζεηο ηεο. 

 

β. Δπηηξνπή Ακνηβώλ 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ απαξηίδεηαη απφ ηνπο πην θάησ κε Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο 

πκβνχινπο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη αλεμάξηεηνη: 
 

Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ, Πξφεδξνο - κε Δθηειεζηηθφο   

Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο   - κε Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο 

Μελέιανο ηαθφιαο - κε Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο  

 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζην κηα θνξά ην ρξφλν θαη  επζχλε ηεο είλαη ε ππνβνιή  

εηζεγήζεσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επί ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ησλ 

Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, θαζψο θαη γηα ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβνιαίσλ 

εξγνδφηεζεο.  Ζ ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή 

πλέιεπζε.  

 

γ. Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ο ξφινο θαη ε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ αθνξνχλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο 

ησλ Δμσηεξηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βεβαίσζεο ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπο, ζέκαηα ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ, ζέκαηα επηζθφπεζεο ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο 

δπλαηφλ λα ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε, κε ηε βνήζεηα ησλ 

Λεηηνπξγψλ πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα, ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  Σα 

πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηζεσξνχληαη επί ζπλερνχο βάζεο απφ ην Σκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηψλ ηαθφια, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή  Διέγρνπ θαη 

επηζθνπεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.   

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ ηνπο πην θάησ κε Δθηειεζηηθνχο 

Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη αλεμάξηεηνη: 
 

Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ, Πξφεδξνο -  κε Δθηειεζηηθφο  

Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο -  κε Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο 

Μελέιανο ηαθφιαο -  κε Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο  
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ (ζπλέρεηα) 
 

Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

γ. Δπηηξνπή Διέγρνπ (ζπλέρεηα) 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ην ρξφλν.  Δμεηάδεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηα εζσηεξηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (company‟s internal 

financial controls), ηηο εθζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (company‟s internal controls) ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk management systems). Δηζεγείηαη ην δηνξηζκφ ή 

ηεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ησλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη παξαθνινπζεί ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηελ Δηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ειεγθηηθψλ θαη άιισλ 

κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα παξέρνπλ. 
 

Οη Δμσηεξηθνί Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, πέξαλ ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, θακηά άιιε εξγαζία ή ππεξεζία δελ έρνπλ πξνζθέξεη, πιελ ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ γηα αλαζθφπεζε ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα 

θνξνινγηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα Φ.Π.Α., πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ. 
 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηά επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο θαη, φπνηε ρξεηαζηεί, δχλαηαη λα θαιεί ζηηο ζπλεδξίεο  ηεο εηδηθνχο επί ησλ ππφ 

ζπδήηεζε ζεκάησλ. 

 

Ακνηβή Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ 
 

Οη ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηφπηλ 

ζχζηαζεο  ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ.  Πξνο ηνχην, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ ελεξγεί κέζα ζην πιαίζην 

ηεο Πνιηηηθήο Ακνηβψλ πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ θαη είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ Β.2 ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Καλέλαο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο δελ εκπιέθεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπ.  Σα 

πθηζηάκελα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ είλαη ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, ε πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα ρξφλν θαη νη πξφλνηεο απνδεκίσζεο 

ζε πεξίπησζε πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ησλ ζπκβνιαίσλ είλαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ πεξί 

Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρφιεζεο.  
 

Οη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κειψλ Δπηηξνπψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη αλάινγεο κε ην 

ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο.  Οη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, 

ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο Μεηφρνπο ζε 

Γεληθή πλέιεπζε.  Οη ακνηβέο ησλ κε Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ δελ ζπλδένληαη κε ηελ 

θεξδνθνξία, νχηε ιακβάλνπλ ηε κνξθή ζπκκεηνρήο ζε ζπληαμηνδνηηθφ ή αζθαιηζηηθφ ζρέδην ηεο 

Δηαηξείαο.  Οη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ γηα ην 2010 αλαθέξνληαη πην θάησ θαη 

δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ησλ Δθηειεζηηθψλ θαη κε Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ.  Ζ Δηαηξεία δελ 

εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηεο δηάηαμεο Β.3.1 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζε φηη αθνξά ηελ νλνκαζηηθή αλαθνξά γηα θάζε Γηνηθεηηθφ χκβνπιν 

μερσξηζηά, θαζψο ζεσξεί φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ δίλεηαη γηα ηηο ζπλνιηθέο απνιαβέο ησλ 

Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ, ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηνπο ηδηφηεηα, είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαιχπηνληαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα Νφκνπ (Ν. 138(1)/2001) θαη 

νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ελ ηε ελλνία ηνπ ξεζέληνο Νφκνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ. 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ (ζπλέρεηα) 

 

Ακνηβή Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ (ζπλέρεηα) 

 

Οη ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ είλαη ζε χςνο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

εξγνδφηεζε αηφκσλ κε ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, εκπεηξίεο θαη αθαδεκατθά 

πξνζφληα, θαη επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηα επίπεδα πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Σπρφλ κέξνο ησλ ακνηβψλ ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επίδνζε, ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε ηα 

θίλεηξα επίδνζεο πνπ παξαρσξνχληαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ Μεηφρσλ.  

 

Γελ ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ ζρέδηα κε ηα νπνία λα παξαρσξνχληαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή 

αγνξάο κεηνρψλ ζε Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο.   

 

Οη Δθηειεζηηθνί χκβνπινη, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο, ζπκκεηέρνπλ 

ζηα πθηζηάκελα ρέδηα Χθειεκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο (Σακεία Πξνλνίαο, Τγείαο, 

Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο θαη Αζθαιηζηηθήο θάιπςεο).  Οη φξνη ζπκκεηνρήο ζηα ζρέδηα 

απηά δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ πγθξνηήκαηνο 

Cyprus Trading Corporation Plc.  Σν πθηζηάκελν ρέδην πληαμηνδφηεζεο (Σακείν Πξνλνίαο) 

ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο (defined contribution scheme).  Οη 

ζπλεηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο ην έηνο 2010 ζην Σακείν Πξνλνίαο γηα ηνπο Δθηειεζηηθνχο 

Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο αλήιζαλ ζηηο €15.065. (2009: €15.065) φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε 

ζεκείσζε 38 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 2010. 

 

Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ πνπ εξγνδνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ην 

έηνο 2010, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ εξγνδφηε θαη άιισλ σθειεκάησλ, ήηαλ:  δχν 

χκβνπινη κεηαμχ €85.001 θαη €171.000, φπσο ήηαλ θαη ην 2009. Οη ππφινηπνη δχν δελ 

επσθεινχληαη νπνηαζδήπνηε ακνηβήο σο Δθηειεζηηθνί χκβνπινη. Οη δε ακνηβέο ηνπο σο κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλήιζαλ ζηα €50.700 (2009: €50.900) θαη ε ακνηβή ηνπο γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έθζαζε ηα €340 (2009: €340). 

 

Καηά  ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία δελ έρεη θαηαβάιεη 

νπνηεζδήπνηε επηπξφζζεηεο ακνηβέο ζε κε Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, εθηφο απφ 

ηελ εηήζηα ακνηβή ηνπο σο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ αλήιζε ζε €22.800 (2009: 

€39.400) θαη ηελ ακνηβή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ χςνπο  €4.250 (2009: €3.910).  Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ 

πκβνχισλ  ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζηα €27.050 (2009: €43.310). 

 

Οη ακνηβέο ησλ πκβνχισλ παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηηο εκεηψζεηο 10 θαη 38 ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

θαη Ξερσξηζηψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ  ΔΛΔΓΥΟ  

 

ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε βεβαίσζε φηη ε Δηαηξεία δηαηεξεί έλα επαξθέο χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηεο επέλδπζεο ησλ 

Μεηφρσλ  θαη ησλ  πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ  ΔΛΔΓΥΟ (ζπλέρεηα) 

 

ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ζπλέρεηα) 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη έρεη επηζθνπήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

κεζφδνπο επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο θαη βεβαηψλεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηβεβαηψλεη φηη, κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ 

Οκίινπ Δηαηξεηψλ ηαθφια, ην νπνίν δξα κε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλαθέξεηαη 

ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, επηζεσξεί ηα πζηήκαηα  Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  Ζ επηζεψξεζε απφ ην Σκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαιχπηεη, ζε 

δεηγκαηνιεπηηθή βάζε, θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη ινγηζκηθά ζπζηήκαηα, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηθιείδσλ αζθαιείαο. 

 

ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ είλαη ε παξνρή αλεμάξηεησλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ ππεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεδηαζκέλσλ 

λα πξνζζέηνπλ αμία θαη λα βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.   

 

Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βνεζά ην πγθξφηεκα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

εθαξκφδνληαο ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε κεζνδνινγία ζηελ εθηίκεζε θαη βειηίσζε ησλ 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ θάζε Δηαηξεία. ε ζρέζε δε κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ είλαη ππφινγν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.  ηα πιαίζηα δε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαθέξεηαη 

δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά απ‟ επζείαο ζηελ  Δπηηξνπή Διέγρνπ.   

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο βεβαηψλεη φηη δελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ 

νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπ, εθηφο απηψλ 

πνπ είλαη ζε γλψζε ησλ αξκφδησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αξρψλ.  

 

Γάλεηα  ζε  Γηνηθεηηθνύο  πκβνύινπο 
 

Σπρφλ δαλεηζκφο Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο 

θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ελδερφκελν ίδην ζπκθέξνλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ζε 

ζπλαιιαγέο ή δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ Δηαηξεία, παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 38 ησλ 

Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ. 

 

Γηθαηώκαηα Φήθνπ θαη ειέγρνπ 
 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθδψζεη ηίηινπο κε εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη νχηε ππάξρνπλ 

νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. 

 

Λεηηνπξγνύζα Δπηρείξεζε  
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη ε Δηαηξεία έρεη επαξθείο πφξνπο γηα λα ζπλερίζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο σο ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε (going concern) γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ  ΔΛΔΓΥΟ (ζπλέρεηα) 

 

πκκόξθσζε κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηφξηζε ηνπο θ. Γηψξγν Μηηζίδε θαη Γεκήηξε Γεκεηξίνπ, νη νπνίνη 

γλσξίδνπλ θαιά ηε Υξεκαηηζηεξηαθή Ννκνζεζία θαη ηηο ξπζκηζηηθέο θχζεσο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, σο Λεηηνπξγνχο πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα.  

 

 

ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ 

 

Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επζπλψλ ηνπο ηελ έγθαηξε, ζαθή θαη 

έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ Μεηφρσλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηελ 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ Μεηφρσλ. Οη Μέηνρνη, εθφζνλ αληηπξνζσπεχνπλ επαξθή αξηζκφ 

κεηνρψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάςνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

ησλ Μεηφρσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν.   

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηνξίζεη ηνπο θ. Μάξην Λνπθαΐδε θαη Γεκήηξε Γεκεηξίνπ σο  

ππεχζπλνπο  γηα ζέκαηα Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο Μεηφρνπο ηεο  Δηαηξείαο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηνξίζεη ηνλ θ. Αλδξέα Λνπξνπηδηάηε, Αλεμάξηεην κε 

Δθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ χκβνπιν, σο Αλψηεξν Αλεμάξηεην Γηνηθεηηθφ χκβνπιν, ν νπνίνο 

είλαη δηαζέζηκνο λα αθνχεη ηηο αλεζπρίεο ησλ Μεηφρσλ ησλ νπνίσλ ηπρφλ πξνβιήκαηα δελ έρνπλ 

επηιπζεί κέζσ ησλ θαλνληθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο ηεο Δηαηξείαο.  

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΟΗΒΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

Ζ Πνιηηηθή Ακνηβψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ έρεη θαζνξηζζεί θαη εγθξηζεί απφ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, είλαη δε αλαξηεκέλε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο.  

 

 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 

 

 

 

 

Νίθνο  Κ. ηαθφιαο  

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο  

 

 

Λεπθσζία, 29 Απξηιίνπ 2011   
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ Δηήζηα Έθζεζή ηνπ θαη ηηο Διεγκέλεο Δλνπνηεκέλεο 

θαη Ξερσξηζηέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Cyprus Trading Corporation Plc (ε “Δηαηξεία”) θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ην “πγθξφηεκα”) γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο 2010 πεξηιακβάλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ εηαηξεηψλ Ermes Department Stores 

Plc θαη Woolworth (Cyprus) Properties Plc, θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο Argosy Trading Company Limited, Cassandra Trading Limited, CTC 

Automotive Limited, H.O.B. House of Beauty Limited, Amaracos Holding (CTC+PG) Limited 

θαη Artview Co. Limited.  Σα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 

MTN Cyprus Limited, θαη ηε ζπγγεληθή εηαηξεία Hermes Airports Limited. 

 

 

ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ην έηνο 2010 ζπλέρηζαλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ηελ εηζαγσγή, δηαλνκή θαη εκπνξία κεγάινπ αξηζκνχ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, απηνθηλήησλ θαη 

βαξέσλ κεραλεκάησλ, εηδψλ πγηεηλήο θαη θεξακηθψλ, ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο, ην ιηαληθφ εκπφξην κέζσ πνιπθαηαζηεκάησλ θαη άιισλ 

εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 

Σν πγθξφηεκα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ζπγγεληθή εηαηξεία Hermes Airports Limited θαη 

ζηελ θνηλνπξαμία CTC-ARI Holdings Limited, έρεη αλαιάβεη, καδί κε άιινπο εηαίξνπο, ηελ 

αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αεξνδξνκίσλ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ 

απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα αεξνδξφκηα κέρξη ην 2031. 

 

Ζ Cyprus Airports  (F&B) Limited, ζηελ νπνία ην πγθξφηεκα ζπκκεηέρεη έκκεζα κέζσ  ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ CTC-ARI (F&B) Limited, έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ καδηθήο 

εζηίαζεο (food and beverage) ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 2031. 

 

Argosy Trading Company Limited 

Μεγαιχηεξνο δηαλνκέαο επψλπκσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζηελ θππξηαθή αγνξά 

εμππεξεηψληαο φιν ην θάζκα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, φπσο ππεξαγνξέο, παληνπσιεία θαη πεξίπηεξα. 

 

Cassandra Trading Limited 

Δηζαγσγείο θαη δηαλνκείο ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ ηεο Philip Morris. 

 

CTC Automotive Limited 

Δκπνξεχεηαη νρήκαηα φισλ ησλ εηδψλ, επηβαηεγά, θνξηεγά, ιεσθνξεία θαη βαξέα κεραλήκαηα, 

κε εθζεζηαθνχο ρψξνπο ζε φιεο ηηο πφιεηο. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

 

ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ (ζπλέρεηα) 
 

Ermes Department Stores Plc 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί 

θάησ απφ ηελ Ermes, ην κεγαιχηεξν θαη πιένλ πνιπδηάζηαην νξγαληζκφ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηεο 

Κχπξνπ.  Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ermes αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 Μέζσ ηεο Ermes Department Stores Plc δηαρεηξίδεηαη 10 πνιπθαηαζηήκαηα Debenhams κε 

ηκήκαηα κφδαο, θαιιπληηθψλ, νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηξνθίκσλ, 2 θαηαζηήκαηα 

θαιιπληηθψλ Glow, 7 θαηαζηήκαηα Next, 5 Peacocks, 2 Oviesse, 1 Cortefiel θαη 35 

θαηαζηήκαηα ZAKO, κε γλσζηέο απνθιεηζηηθέο αληηπξνζσπείεο.  

 Μέζσ ηεο Fashiolink S.A. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, κε παξνπζία ζε 6 πφιεηο, κε 

θαηαζηήκαηα Next, Oviesse θαη Peacocks. 

 Μέζσ ηεο C.W. Artopolis Limited δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θαθεηεξηψλ θαη εηδψλ 

αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο.  

 Μέζσ ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ έρεη ζπζηήζεη κε ηελ Sodexho Defence Services Limited 

δηαρεηξίδεηαη 9 θαηαζηήκαηα εηδψλ ηξνθίκσλ ζηηο Βξεηαληθέο Βάζεηο. 

 Μέζσ ηεο Superhome Center (D.I.Y.) Limited (θαηέρεη ην 51%) δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηα 

γλσζηά κεγάια θαηαζηήκαηα Do It Yourself κε παξνπζία 2 ζηε Λεπθσζία, 1 ζηε Λεκεζφ θαη 

1 ζηελ Πάθν. 

 Μέζσ ηεο Scandia Company Limited δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κέζσ ηεο νκψλπκεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζε φιεο ηηο πφιεηο. 

 Μέζσ ηεο Domex Trading Co Limited εμππεξεηεί ηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία, κε 

εθζεζηαθνχο ρψξνπο ζε φιεο πφιεηο κε είδε πγηεηλήο, θεξακηθά, επαγγεικαηηθά εξγαιεία 

Hilti, ηέληεο, κπιάηληο θαη είδε θσηηζκνχ Philips. 

 πκκεηέρεη κε 50% ζηελ CTC – ARI Holdings Limited ε νπνία έρεη ηελ απνθιεηζηηθή 

δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 

2031. 

 πκκεηέρεη κε 25% ζηελ Cyprus Airports (F&B) Limited, ηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 2031. 
  

Woolworth (Cyprus) Properties Plc 

Ζ Woolworth (Cyprus) Properties Plc αζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηδηνθηεζίαο, αλάπηπμεο θαη 

δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  Ζ Woolworth (Cyprus) Properties Plc είλαη ε ηζχλνπζα 

εηαηξεία ηεο ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc, ζηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ηεο νπνίαο 

βξίζθεηαη ην Shacolas Emporium Park, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην “The Mall of Cyprus” θαη ην 

IKEA.  Ζ εμ νινθιήξνπ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο Woolworth Commercial Centre Limited είλαη ε 

ηδηνθηήηξηα ηνπ “The Mall of Engomi”. 
 

ηηο 6 Απγνχζηνπ 2010 μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο ITTL 

Trade & Tourist & Leisure Park Plc ζηε Νεναλαπηπζζφκελσλ Δηαηξεηψλ Αγνξά (Ν.Δ.Α.) ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.  
 

Ζ Woolworth (Cyprus) Properties Plc θαηέρεη άκεζα θαη έκκεζα ην 46,78% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Cyprus Limni Resorts & GolfCourses Plc, πνπ είλαη ηδηνθηήηξηα έθηαζεο γεο 

πεξίπνπ 3.500.000 η.κ. ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο, ζηελ Πάθν, φπνπ ζα δεκηνπξγεζεί κεγάιν 

αλαπηπμηαθφ έξγν κε δχν γήπεδα γθνιθ, νηθφπεδα, επαχιεηο, δηακεξίζκαηα, μελνδνρείν πέληε 

αζηέξσλ, golf club θαη άιια θαηαιχκαηα. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ (ζπλέρεηα) 

 

Woolworth (Cyprus) Properties Plc (ζπλέρεηα) 

ηηο 29 Μαξηίνπ 2010 μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Cyprus Limni 

Resorts & GolfCourses Plc ζηε Νεναλαπηπζζφκελσλ Δηαηξεηψλ Αγνξά (Ν.Δ.Α.) ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. 

 

Hermes Airports Limited 

Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία Hermes Airports Limited, πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ 

αλέγεξζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 2031, κε ηε 

κέζνδν Β.Ο.Σ., κε πνζνζηφ 11,34%. 

 

CTC-ARI Airports Limited 

Ζ CTC-ARI Airports Limited έρεη αλαιάβεη ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 2031.  Ο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο 

CTC-ARI Airports Limited είλαη ε CTC-ARI Holdings Limited, ηεο νπνίαο νη κέηνρνη είλαη ε 

Ermes Department Stores Plc κε 50% θαη ε Aer Rianta International κε ην ππφινηπν 50% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Cyprus Airports (F&B) Limited 

Ζ Cyprus Airports (F&B) Limited έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο 

(food and beverage) ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 2031.  Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο 

είλαη ε CTC-ARI (F&B) Limited κε 50% (+2 κεηνρέο) θαη ε SSP Louis Airport Restaurants 

Limited κε 50% (-2 κεηνρέο ) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  Μέηνρνη ηεο CTC-ARI (F&B) Limited 

είλαη ε Ermes Department Stores Plc κε 50% (απμεζε απφ 20% ζε 50% απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2010 κεηά απφ εμαγνξά ηνπ 20% απφ ηε Cyprus Trading Corporation θαη ηνπ 10% απφ ηελ 

N.K.Shacolas (Holdings) Limited κε ζπλνιηθφ ηίκεκα €1.200.000) θαη ε Aer Rianta International 

κε ην ππφινηπν 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

H.O.B. House of Beauty Limited 

Ζ H.O.B. House of Beauty Limited, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία θαηέρεη ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, κε ην ππφινηπν 50% λα θαηέρεηαη απφ ηελ MPM Limited, είλαη ν κεγαιχηεξνο 

εηζαγσγέαο θαιιπληηθψλ θαη αξσκάησλ πνιπηειείαο ζηελ Κχπξν.  Καηέρεη εγεηηθή ζέζε ηφζν 

ζηε ληφπηα αγνξά φζν θαη ζηελ αγνξά travel retail. 

 

Amaracos Holding (CTC+PG) Limited 

Ζ Amaracos Holding (CTC+PG) Limited είλαη ν έλαο εθ ησλ δχν κεηφρσλ ζηελ MTN Cyprus 

Limited κε πνζνζηφ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (κεηά απφ εμαγνξά ηνπ 1% ζηηο 19 

Ννεκβξίνπ 2010 απφ ηελ ΜΣΝ Ννηίνπ Αθξηθήο κε ηίκεκα €530.738).  Σν ππφινηπν 50% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο MTN Cyprus Limited θαηέρεηαη απφ ηελ MTN Ννηίνπ Αθξηθήο. 

 

Μέηνρνη ηεο Amaracos Holding (CTC+PG) Limited είλαη ε Cyprus Trading Corporation Plc κε 

51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε Grey Squirrel Services Limited κε 49% (κέηνρνο ηεο νπνίαο 

είλαη ν θ. Πάλνο Γεξκαλφο). 

 

MTN Cyprus Limited 

Ζ ΜΣΝ Cyprus Limited είλαη έλαο απφ ηνπο δχν παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο, κε ην δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ Γεξκαλφο θαη MTN, θαη κε ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ θαη άιιεο 

ζπλαθείο ππεξεζίεο. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ (ζπλέρεηα) 
 

Artview Co. Limited 

Ζ εηαηξεία είλαη θπξίσο ν εηζαγσγέαο θαη δηαλνκέαο ησλ θαιιπληηθψλ θαη αξσκάησλ 

πνιπηειείαο Dior. 

 

 

ΔΞΔΣΑΖ ΣΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ, ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΓΟΔΧΝ ΣΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο 2010 αλήιζε ζε €456.801.297 ζε 

ζχγθξηζε κε €468.872.216 πνπ ήηαλ ην 2009. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο 2010 ήηαλ ηα αθφινπζα: 
 

 2010 2009 

 € € 

   

Κέξδε πξηλ από ηε θνξνινγία 21.663.845 13.937.780 

Φνξνινγία  (2.298.824) (2.334.415) 

   

Κέξδε έηνπο 19.365.021 11.603.365 

   

Απνδνηέα ζε:   

  Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο 13.269.711 8.145.555 

  πκθέξνλ κεηνςεθίαο   6.095.310   3.457.810 

Κέξδε έηνπο 19.365.021 11.603.365 
   

Κέξδε αλά κεηνρή   

Βαζηθά θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλα θέξδε αλά κεηνρή ησλ €0,85 

(ζελη) 

 

         14,42 

 

           8,85 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2010 ήηαλ ηα αθφινπζα: 

 2010 2009 

 € € 

   

Κέξδε πξηλ από ηε θνξνινγία 4.312.747 9.932.163 

   

Φνξνινγία     370.365    (345.235) 

Κέξδε έηνπο 4.683.112   9.586.928 

   

Κέξδε αλά κεηνρή   

Βαζηθά θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλα θέξδε αλά κεηνρή ησλ  €0,85  

 (ζελη) 

 

          5,09     

 

         10,42  

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΑ ΜΔΣΟΥΖ 

 

Ζ θαζαξή εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ €1,84 (2009: 

€1,71) αλά κεηνρή ησλ €0,85. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

ΜΔΡΗΜΑ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ηελ θαηαβνιή 

κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, χςνπο 

€2.797.452, πνπ ηζνδπλακεί κε 3 ζελη ηνπ Δπξψ αλά κεηνρή, ή 3,53% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

ηεο κεηνρήο.  Πεξαηηέξσ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα εμεηάζεη θαη ηελ θαηαβνιή ελδηάκεζνπ 

κεξίζκαηνο πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 

 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ 
 

Λφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο, νη θπξηφηεξνη 

θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη: 

 

- Ζ εμάξηεζε ζε κεγάιν βαζκφ απφ αληηπξνζσπείεο. 

- Οη αιιαγέο ζην ιηαληθφ εκπφξην. 

- Ζ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ αθηλήησλ. 

- Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, φπσο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 5 ησλ ελνπνηεκέλσλ 

θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

- Άιινη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, φπσο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 6 ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επελδχζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο 

Δηαηξείαο, νη θίλδπλνη πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά. 

 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 
 

Καηφπηλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη επεξεάζεη αλαπφθεπθηα ηελ Κχπξν θαη 

θαη‟επέθηαζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο,  ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε  θαη 

θαηαβάιινπλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο λα ζπγθξαηήζνπλ, αθελφο, ηηο δαπάλεο ηνπ πγθξνηήκαηνο 

θαη, αθεηέξνπ, κε εληαηηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, λα δηαηεξήζνπλ θαη απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο 

θαη λα θξαηήζνπλ ζε ρακειά επίπεδα ηα απνζέκαηα θαη ηνπο ρξεψζηεο, γηα λα επηηχρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη, αλ ε νηθνλνκία δείμεη βειηίσζε, λα 

επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  Λφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζε πνιινχο ηνκείο, ην 

πγθξφηεκα παξακέλεη εχξσζην θαη βξίζθεηαη ζε πγηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 
 

Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη πξνγξακκαηίδεη πνιχ επσθειή έξγα γηα ηνλ ηφπν, 

γηα αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζκνχ καο πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, 

άιια αλαπηπμηαθά έξγα φπσο γήπεδα γθνιθ κε μελνδνρείν, άιια εκπνξηθά έξγα πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ηνπ Κχπξηνπ πνιίηε, φπσο ζε ζπλεξγαζία κε επελδπηέο 

απφ ην εμσηεξηθφ, δεκηνπξγία ελφο Airport Hotel θαη ελφο Φπραγσγηθνχ, Πνιηηηζηηθνχ, 

Σνπξηζηηθνχ Δκπνξηθνχ Κέληξνπ ζην λέν Αεξνιηκέλα Λάξλαθαο, πνπ ε δεκηνπξγία ηνπο ζα 

πξνζζέζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, απμεκέλα εηζνδήκαηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, απμεκέλα 

εηζνδήκαηα ζην Κξάηνο, απμεκέλα εηζνδήκαηα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο.  Όια απηά ζα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή 

επξσζηία ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε νκφθσλα φπσο ζπγθιεζεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

Δηαηξείαο, ηελ ίδηα κέξα πνπ ζα γίλεη ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, κε 

ζθνπφ ηελ έγθξηζε ηνπ πην θάησ ζέκαηνο, γηα ην νπνίν ζα θαηαηεζεί ζρεηηθφ ςήθηζκα: 

 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 

Θα δεηεζεί ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο πξνβαίλεη ζε αγνξέο ηδίσλ 

κεηνρψλ γηα ηε δσδεθάκελε πεξίνδν απφ ηηο 29 Ηνπλίνπ 2011, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 

Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ αξηζκνχ 2) Νφκνπ ηνπ 2000.  Λφγσ ηεο κεηνρηθήο δνκήο ηεο 

Δηαηξείαο, ην δηθαίσκα απηφ ζα αζθείηαη κφλν θαηφπη έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
 

Σν πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί εθζεζηαθνχο ρψξνπο, θαηαζηήκαηα θαη ζεκεία δηαλνκήο ζε φιεο ηηο 

πφιεηο.  Δπίζεο ιεηηνπξγεί ην Παγθχπξην Κέληξν Γηαλνκήο θαηαλαισηηθψλ εηδψλ, πνπ βξίζθεηαη 

ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Πέξα Υσξίνπ Νήζνπ, σο επίζεο θαη Κέληξν Γηαλνκήο ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ ζηελ Αιάκπξα.  Πιήξεο θαηάινγνο κε δηεπζχλζεηο θαηαζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πξντφλησλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε. 

 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 
 

Πάγηα πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε απζηεξή εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηεο Πνιηηείαο θαη  

επαηζζεζία ηεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο.  ε ζρέζε κε απηά, ήηαλ αλάκεζα ζηηο πξψηεο 

εηαηξείεο ζηελ Κχπξν πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνπο πην θάησ ηνκείο: 
 

α) Γηαρείξηζε αζθάιεηαο, πγείαο θαη πεξηβάιινληνο ζην ρώξν εξγαζίαο 

Τπφ ηελ θαζνδήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ πκβνχισλ απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2003, ε Δηαηξεία 

άξρηζε ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, Τγείαο 

θαη Πεξηβάιινληνο ζην ρψξν εξγαζίαο. 
 

ην πιαίζην απηφ έρνπλ πξνσζεζεί νη πην θάησ ελέξγεηεο θαη παξάιιεια 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα ζπλαληήζεηο θαη ζεκηλάξηα ζε φια ηα ηκήκαηα 

ηεο Δηαηξείαο: 
 

- χζηαζε θαη Λεηηνπξγία Δπηηξνπψλ Αζθάιεηαο 

- Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο 

- Τηνζέηεζε Καλφλσλ θαη Γηαδηθαζηψλ Αζθαινχο Λεηηνπξγίαο 

- ρεδηαζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

- Αλαθνξά θαη Έξεπλα Αλάγθεο 

- Δθπαίδεπζε 

- Αλαθνξά θαη Έξεπλα πκβάλησλ 

- Αλάιπζε πκβάλησλ 

- Δθαξκνγή Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

- Αζθάιεηα Δμνπιηζκνχ θαη Δγθαηαζηάζεσλ 

- Δπηζεσξήζεηο θαη Έιεγρνη 

- Αζθάιεηα πλεξγαηψλ θαη Τπεξγνιάβσλ 

- Δθαξκνγή Καλνληζκψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο 

- Γηαρείξηζε ηεο Τγείαο 

- Δθαξκνγή Καλνληζκψλ Ππξαζθάιεηαο θαη Ππξνπξνζηαζίαο 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ (ζπλέρεηα) 

 

β) Γηαρείξηζε πιηθώλ θαη απνβιήησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 94/62 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ζ Δηαηξεία είλαη απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΚΔΒΔ πνπ ζπλέβαιε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε βάζε ην νπνίν έλαο θεληξηθφο θνξέαο 

αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή, αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ.  Ο θνξέαο απηφο 

είλαη ε Green Dot (Cyprus) Public Co. Limited, πνπ ηδξχζεθε αξρέο ηνπ 2004.  Έθηνηε, ε 

Δηαηξεία είλαη κέηνρνο θαη κέινο ιακβάλνληαο κέξνο ζην ζπιινγηθφ ζχζηεκα. 

 

γ) Γηαρείξηζε απνβιήησλ ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ εηδώλ θαη κπαηαξηώλ 

H Δηαηξεία, ζην πιαίζην ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ λφκνπ “Ο πεξί ηεξεψλ θαη 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Νφκνο Αξηζκφο 125 ηνπ 2002”, καδί κε άιιεο εηαηξείεο 

πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο κε ηελ επσλπκία WEEE 

Electrocyclosis Cyprus Limited.  Ζ WEEE Electrocyclosis Cyprus Limited αδεηνδνηήζεθε 

θαη άξρηζε ηελ πεξηζπιινγή εληφο ηνπ 2009. 
 

Δπίζεο, ε Δηαηξεία  είλαη απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο Α.Φ.Ζ.. ΚΤΠΡΟ ΛΗΜΗΣΔΓ, 

ελφο ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 

(κπαηαξηψλ).  χκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ΚΓΠ 125/2009, ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 2006/66/ΔΚ θαη κε ηελ αδεηνδφηεζή ηεο ζηηο 30 Μαξηίνπ 2009, ε Α.Φ.Ζ.. 

ΚΤΠΡΟ ΛΗΜΗΣΔΓ έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα ηνλ Ηνχλην 2009. 

 

δ) Γηαρείξηζε νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο 

Ζ Δηαηξεία ππέγξαςε ηελ 1 Ηνπιίνπ 2005 ζχκβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλε εηαηξεία γηα 

ζπιινγή νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ζπιινγή θαη δηαρείξηζε 

κεηαιιηθψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνλ “Πεξί ησλ Ορεκάησλ ζην Σέινο ηνπ Κχθινπ 

Εσήο ηνπο Νφκνο 157 ηνπ 2003”. 

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. 

 

χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, νη χκβνπινη πνπ απνρσξνχλ είλαη νη θ. Νίθνο Κ. 

ηαθφιαο, Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο, Μελέιανο ηαθφιαο θαη Υξπζνχια Ν. ηαθφια, είλαη φκσο 

επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο έθζεζεο αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 36. 

 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 38. 

 

 

ΜΔΣΟΥΟΗ ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΤΝ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ 5% ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Οη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 

37 ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Σα γεγνλφηα κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 41 ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ 
 

Οη Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο KPMG Limited εθδήισζαλ επηζπκία λα 

εμαθνινπζήζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  Φήθηζκα πνπ λα επαλαδηνξίδεη ηνπο 

ειεγθηέο θαη λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο ζα 

θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 

 

 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 

 

 

 

Νίθνο  Κ. ηαθφιαο  

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο  

 

 

Λεπθσζία, 29 Απξηιίνπ 2011 
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ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΠΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΣΖ 
 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 
 

Έκθεση επί των ενοποιημένων και ξεχωπιστών οικονομικών καταστάσεων 
 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Cyprus Trading Corporation Plc (ε 

«Δηαηξεία») θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ην «πγθξφηεκα») θαη ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζειίδεο 21 κέρξη 105, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αιιαγψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 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 

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, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε 

ζε ιάζνο. 
 

Εςθύνη ηων Ελεγκηών 
 

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 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. 
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Γνώμη 
 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο θαη νη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο 

Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 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 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 

ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 18 ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, 

αλαθέξνπκε φηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθφ 

ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Άιιν Θέκα 

 

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 νπνηνδήπνηε άιιν 

ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα 

πεξηέιζεη.   

 

 

 

Αληψλεο Η. ηακκνχηεο 

Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο  

εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

 

KPMG Limited  

Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο 

Δζπεξίδσλ 14 

1087 Λεπθσζία, Κχπξνο 

 

29 Απξηιίνπ 2011 
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 
 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

  2010 2009 

 εκ. € € 

    

Κχθινο εξγαζηψλ  456.801.297 468.872.216 

Κφζηνο πσιήζεσλ  (332.956.466) (344.899.280) 

Μεηθηά θέξδε  123.844.831 123.972.936 

    

Άιια εηζνδήκαηα απφ εξγαζίεο 8 17.390.125 16.300.344 

Έμνδα δηαλνκήο  (66.197.064) (69.375.724) 

Έμνδα δηαρείξηζεο     (24.194.888)   (19.403.334) 

Κέξδε από εξγαζίεο πξηλ από ηηο απνζβέζεηο   50.843.004 51.494.222 
    

Απνζβέζεηο έηνπο    (10.559.722)   (10.095.583) 

Κέξδε από εξγαζίεο  9     40.283.282    41.398.639 
    

Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο 11 1.289.433 1.631.196 

Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 11   (25.947.998)   (26.954.978) 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο    (24.658.565)   (25.323.782) 

    

Κέξδε/(δεκίεο) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 12 3.293.332 (587.203) 

Μεξίδην θεξδψλ/(δεκίσλ) απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 21      2.745.796     (1.549.874) 

Κέξδε πξηλ από ηε θνξνινγία   21.663.845 13.937.780 

    

Φνξνινγία 14     (2.298.824)     (2.334.415) 

Κέξδε έηνπο      19.365.021    11.603.365 
    

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα    

Πιεφλαζκα/(έιιεηκκα) απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ 

   δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
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408.198 

 

(16.335) 

Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ 

  θαη εμνπιηζκνχ 

 

16 

 

1.680.153 

 

- 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ 

  πψιεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

30 

 

605 

 

2.562.902 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ειιείκκαηνο 

  απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

  

82.805 

 

- 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε 32        (309.395)           21.725 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο κεηά ηελ θνξνινγία       1.862.366      2.568.292 
    

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο      21.227.387    14.171.657 

    

Κέξδε απνδνηέα ζε:    

  Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο  13.269.711 8.145.555 

  πκθέξνλ κεηνςεθίαο        6.095.310      3.457.810 

Κέξδε έηνπο      19.365.021    11.603.365 
    

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα απνδνηέα ζε:    

  Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο  14.709.033 10.509.002 

  πκθέξνλ κεηνςεθίαο       6.518.354      3.662.655 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο     21.227.387    14.171.657 
    

Κέξδε αλά κεηνρή    

Βαζηθά θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλα θέξδε αλά κεηνρή ησλ 

  €0,85  (ζελη)  

 

15 

 

            14,42 

 

              8,85 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 
 

  2010 2009 

 εκ. € € 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
    

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 16 289.110.985 298.613.038 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  17 43.147.035 44.946.417 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 18 187.456.094 170.336.557 

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 21 55.486.039 37.447.436 

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 23 1.076.995 675.207 

Δπελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ  

  απνηειεζκάησλ 
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107.224.134 

 

107.224.134 

Γάλεηα εηζπξαθηέα 25    25.736.368   31.294.354 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  709.237.650 690.537.143 
    

Απνζέκαηα 26 57.789.634 57.981.340 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 27 49.998.106 48.554.597 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ    19.091.147   27.680.585 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  126.878.887 134.216.522 
    

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  836.116.537 824.753.665 
    

Ίδηα θεθάιαηα    
    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 28 79.261.147 79.261.147 

Τπέξ ην άξηην  4.255.873 4.255.873 

Απνζεκαηηθφ ηδίσλ κεηνρψλ 29 (1.980.624) (2.148.610) 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 30 17.854.571 16.415.249 

Απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ  69.865.813 59.435.398 

Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ         401.035         401.035 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο  169.657.815 157.620.092 
    

πκθέξνλ κεηνςεθίαο    71.540.319    67.714.852 
    

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  241.198.134 225.334.944 
    

Τπνρξεώζεηο    
    

Γαλεηζκφο 31 374.600.039 376.015.150 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 32 11.539.855 10.758.192 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 33      2.772.727     2.563.123 

ύλνιν κε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ  388.912.621 389.336.465 
    

Γαλεηζκφο 31 109.685.226 113.114.958 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 33 92.266.421 92.238.778 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 34      4.054.135     4.728.520 

ύλνιν ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ   206.005.782 210.082.256 
    

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  594.918.403 599.418.721 
    

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  836.116.537 824.753.665 
 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 29 Απξηιίνπ 2011. 

 

__________________ _________________ _____________________________ 

Νίθνο Κ. ηαθφιαο Mάξηνο Λνπθαΐδεο Μηράιεο θέληεξ 

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

 Απνδνηέα ζε ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο    

      Γηαθνξά απφ πκθέξνλ ύλνιν ηδίσλ 

      κεηαηξνπή  κεηνςεθίαο θεθαιαίσλ 

 Μεηνρηθφ Τπέξ Απνζεκαηηθφ Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθφ κεηνρηθνχ   

 θεθάιαην ην άξηην ηδίσλ κεηνρψλ εχινγεο αμίαο πξνζφδνπ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ   

 € € € € € € € € 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010         

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 79.261.147 4.255.873 (2.148.610) 16.415.249  59.435.398  401.035 67.714.852 225.334.944 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο         

Κέξδε έηνπο                  -                -                 -                  -  13.269.711             -   6.095.310   19.365.021 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο         

Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

  (εκ. 23) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

311.789 

 

- 

 

- 

 

96.409 

 

408.198 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε (εκ. 32) - - - (245.214) - - (64.181) (309.395) 

Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη  

  εμνπιηζκνχ (εκ. 16) 

 

                 - 

 

                - 

 

                 - 

 

   1.289.337 

 

                  - 

 

            - 

 

      390.816 

 

     1.680.153 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ πψιεζε  

  επελδχζεσλ  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

- 

 

- 

 

- 

 

605 

 

- 

 

- 

 

- 

 

605 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ειιείκκαηνο απφ  

  επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

                 - 

 

                - 

 

                - 

 

        82.805 

 

                  - 

 

            - 

 

                 - 

 

         82.805 

Λνηπά ζπλνιηθά  έζνδα έηνπο                  -                 -                 -    1.439.322                   -             -      423.044     1.862.366 

         

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                  -                 -                 -    1.439.322  13.269.711             -   6.518.354   21.227.387 

         

πλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξνπζηάδνληαη  

  απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

        

πλεηζθνξέο από θαη δηαλνκέο ζε ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο         

Ίδηεο κεηνρέο πνπ πσιήζεθαλ  απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία - - 167.986 - (94.158) - 22.003 95.831 

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ - - - - (2.760.844) - - (2.760.844) 

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο                  -                 -                 -                  -                  -              - (2.942.934)   (2.942.934) 

πλνιηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θαη δηαλνκέο ζε ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο                  -                 -     167.986                  -  (2.855.002)              - (2.920.931)   (5.607.947) 

Αιιαγέο ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο         

πκθέξνλ κεηνςεθίαο απφ πψιεζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο                 -                 -                 -                  -        15.706             -      228.044       243.750 

πλνιηθέο αιιαγέο ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο                 -                 -                 -                  -        15.706              -      228.044       243.750 

         

πλνιηθέο ζπλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο                 -                 -     167.986                  -  (2.839.296)              -   (2.692.887)   (5.364.197) 

         

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 79.261.147  4.255.873 (1.980.624) 17.854.571 69.865.813   401.035  71.540.319 241.198.134 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

 Απνδνηέα ζε ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο    

      Γηαθνξά απφ πκθέξνλ ύλνιν ηδίσλ 

      κεηαηξνπή  κεηνςεθίαο θεθαιαίσλ 

 Μεηνρηθφ Τπέξ Απνζεκαηηθφ Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθφ κεηνρηθνχ   

 θεθάιαην ην άξηην ηδίσλ κεηνρψλ εχινγεο αμίαο πξνζφδνπ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ   

 € € € € € € € € 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009         

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 79.261.147 4.255.873 (2.008.579)  14.051.802 51.468.897   401.035 67.212.022 214.642.197 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο         

Κέξδε έηνπο                 -               -                 -                   -   8.145.555              -   3.457.810   11.603.365 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο         

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο  

  πψιεζε  (εκ. 23) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(13.807) 

 

- 

 

- 

 

(2.528) 

 

(16.335) 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ πψιεζε  

  επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.368.821 

 

- 

 

- 

 

194.081 

 

2.562.902 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε (εκ. 32)                  -               -                -         8.433                  -              -       13.292          21.725 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                  -               -                -  2.363.447                  -              -     204.845     2.568.292 

         

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                  -               -                -  2.363.447   8.145.555              - 3.662.655   14.171.657 

         

πλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο πνπ  

  παξνπζηάδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

 

 

       

πλεηζθνξέο από θαη δηαλνκέο ζε ηδηνθηήηεο ηεο  

  Δηαηξείαο 

        

Ίδηεο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ (εκ. 29) - - (40.391) - - - - (40.391) 

Ίδηεο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο - - (99.640) - - - (41.794) (141.434) 

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο - - - - - - (3.025.586) (3.025.586) 

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα επί ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο  

  κεξίζκαηνο 

 

                 - 

 

               - 

 

                - 

 

                 - 

 

    (179.054) 

 

             - 

 

      (92.445) 

 

      (271.499) 

πλνιηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θαη δηαλνκέο ζε ηδηνθηήηεο ηεο  

  Δηαηξείαο 

 

                 - 

 

               - 

 

   (140.031) 

 

                 - 

 

    (179.054) 

 

             - 

 

 (3.159.825) 

 

   (3.478.910) 

         

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 79.261.147 4.255.873 (2.148.610) 16.415.249 59.435.398  401.035 67.714.852 225.334.944 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

  2010 2009 

 εκ. € € 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    

Κέξδε απφ εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο  35 48.723.213 47.987.434 

(Αχμεζε)/κείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  (1.443.509) 380.116 

Μείσζε ζηα απνζέκαηα  191.706 3.611.963 

Αχμεζε/(κείσζε) ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο        499.728   (8.027.334) 

Μεηξεηά από εξγαζίεο  47.971.138 43.952.179 

    

Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (24.502.542) (25.245.506) 

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε     (2.500.941)   (2.321.063) 

Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο    20.967.655  16.385.610 

    

Ρνή κεηξεηώλ γηα  επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Πιεξσκέο γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 16 (7.508.092) (12.918.598) 

Πιεξσκέο γηα αγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 17 (311.923) (171.966) 

Πιεξσκέο γηα αγνξά επελδπηηθψλ αθηλήησλ  18 (11.410.369) (8.988.756) 

Πιεξσκέο γηα αγνξά κεηνρψλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 21 (15.292.602) - 

Πιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 23 - (23.270) 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  63.615 264.199 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 23 6.065 2.333.417 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 18 6.134.261 - 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε κεξηδίνπ ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία  243.750 - 

Καζαξά κεηξεηά γηα απφθηεζε επέλδπζεο ζε θνηλνπξαμία 20 - (3.290.402) 

Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ  2.151.573 5.481.828 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ         591.840     1.112.137 

Καζαξά κεηξεηά γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (25.331.882) (16.201.411) 

    

Ρνή κεηξεηώλ (γηα)/από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Υνξήγεζε λέσλ δαλείσλ 31 28.160.720 25.905.202 

Απνπιεξσκή δαλείσλ 31 (31.110.567) (14.921.392) 

(Απνπιεξσκή)/ρνξήγεζε ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ δηεπθνιχλζεσλ  (470.572) 5.781.721 

Υνξήγεζε δαλείσλ ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 25 (9.522.440) (2.764.891) 

Απνπιεξσκή δαλείσλ ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 25 14.325.595 - 

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ  (5.703.778) (3.025.586) 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 29 - (40.391) 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία  - (141.434) 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία  95.831 - 

Πιεξσκή έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα επί ηεο ινγηδφκελεο  

  δηαλνκήο κεξίζκαηνο 

 

 

 

                  - 

 

    (271.499) 

Καζαξά κεηξεηά (γηα)/από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    (4.225.211)  10.521.730 

    

(Μείσζε)/αχμεζε κεηξεηψλ θαη αληίζηνηρσλ κεηξεηψλ  (8.589.438) 10.705.929 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο   27.680.585  16.974.656 

    

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο   19.091.147  27.680.585 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

  2010 2009 

 εκ. € € 

    

Άιια εηζνδήκαηα απφ εξγαζίεο 8 10.820.077 7.611.877 

Έμνδα δηαρείξηζεο    (2.493.081)   (2.664.157) 

Κέξδε από εξγαζίεο πξηλ από ηηο απνζβέζεηο   8.326.996 4.947.720 

    

Απνζβέζεηο έηνπο     (121.187)      (130.348) 

Κέξδε από εξγαζίεο  9  8.205.809    4.817.372 

    

Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο 11 2.101.132 2.962.109 

Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 11 (6.696.439)   (7.309.474) 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο  (4.595.307)   (4.347.365) 

    

Κέξδε απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 12      702.245    9.462.156 

Κέξδε πξηλ από ηε θνξνινγία   4.312.747 9.932.163 

    

Φνξνινγία 14      370.365      (345.235) 

Κέξδε έηνπο    4.683.112    9.586.928 

    

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα    

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

   πψιεζε 

 

23 

 

(11.702) 

 

(5.326) 

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

  πψιεζε πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ  

  εζφδσλ 

  

 

82.805 

 

 

- 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ 

  πψιεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

  

605 

 

1.708.601 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε  32          1.130          1.697 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο κεηά ηελ θνξνινγία         72.838   1.704.972 

    

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο    4.755.950  11.291.900 

    

Κέξδε αλά κεηνρή    

Βαζηθά θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλα θέξδε αλά κεηνρή ησλ 

  €0,85 (ζελη) 

 

15 

 

             5,09 

 

           10,42 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη 

μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 

 

 

  2010 2009 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκ. € € 

    

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 16 1.497.367 1.295.654 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  17 16.120 93.178 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 18 33.562.139 33.544.397 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 19 178.326.035 178.326.035 

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 21 - 1.709 

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 23 152.685 172.506 

Γάλεηα εηζπξαθηέα 25     9.142.870    3.214.410 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  222.697.216 216.647.889 

    

Γάλεηα εηζπξαθηέα 25 8.704.401 6.604.886 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 27 34.968.602 37.264.135 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ      3.918.542     5.769.939 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ     47.591.545   49.638.960 
    

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  270.288.761 266.286.849 
    

Ίδηα θεθάιαηα    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 28 79.261.147 79.261.147 

Τπέξ ην άξηην  4.255.873 4.255.873 

Απνζεκαηηθφ ηδίσλ κεηνρψλ 29 (1.546.485) (1.546.485) 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 30 5.661.105 5.588.267 

Απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ  25.178.312 23.256.044 

Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ         401.035        401.035 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   113.210.987 111.215.881 

    

Τπνρξεώζεηο    

    

Γαλεηζκφο 31 108.457.914 105.070.538 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 32     2.878.930     2.855.296 

ύλνιν κε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ  111.336.844 107.925.834 
    

Γαλεηζκφο 31 10.209.840 11.509.179 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 33 34.396.905 33.281.312 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 34      1.134.185     2.354.643 

ύλνιν ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ      45.740.930   47.145.134 
    

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  157.077.774 155.070.968 
    

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  270.288.761 266.286.849 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 29 Απξηιίνπ 2011. 

 

 

 

 

__________________ ____________________ _____________________________ 

Νίθνο Κ. ηαθφιαο Mάξηνο Λνπθαΐδεο Μηράιεο θέληεξ 

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

28 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

      Γηαθνξά απφ  

      κεηαηξνπή   

      κεηνρηθνχ  

 Μεηνρηθφ Τπέξ Απνζεκαηηθφ Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθφ θεθαιαίνπ ζε ύλνιν ηδίσλ 

 θεθάιαην ην άξηην ηδίσλ κεηνρψλ εχινγεο αμίαο πξνζφδνπ Δπξψ θεθαιαίσλ 

 € € € € € € € 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010        

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 79.261.147 4.255.873 (1.546.485) 5.588.267 23.256.044   401.035 111.215.881 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο        

Κέξδε έηνπο                   -               -                 -               -   4.683.112               -     4.683.112 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο        

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ        

  πξνο πψιεζε (εκ. 23) - - - (11.702)  - (11.702) 

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ  

  πξνο πψιεζε πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε  

  ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

82.805 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

82.805 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε (εκ.32)                  -                -                  -        1.130                - 1.130 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ 

   πψιεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  

 

                 - 

 

               - 

 

                 - 

 

            605 

 

                 - 

 

             - 

 

              605 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                  -                -                  -       72.838                  -              -          72.838 
        

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                  -                -                  -       72.838   4.683.112              -    4.755.950 
        

πλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο πνπ  

  παξνπζηάδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

       

πλεηζθνξέο από θαη δηαλνκέο ζε ηδηνθηήηεο ηεο  

  Δηαηξείαο 

       

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ                   -                -                -                 -  (2.760.844)              -   (2.760.844) 

πλνιηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θαη δηαλνκέο ζε ηδηνθηήηεο 

  ηεο Δηαηξείαο 

 

                 - 

 

               - 

 

               - 

 

                - 

 

 (2.760.844) 

 

             -   (2.760.844) 
        

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 79.261.147 4.255.873 (1.546.485) 5.661.105 25.178.312  401.035 113.210.987 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

      Γηαθνξά απφ  

      κεηαηξνπή   

      κεηνρηθνχ  

 Μεηνρηθφ Τπέξ Απνζεκαηηθφ Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθφ θεθαιαίνπ ζε ύλνιν ηδίσλ 

 θεθάιαην ην άξηην ηδίσλ κεηνρψλ εχινγεο αμίαο πξνζφδνπ Δπξψ θεθαιαίσλ 

 € € € € € € € 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009        

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 79.261.147 4.255.873 (1.506.094) 3.883.295 13.669.116   401.035  99.964.372 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο        

Κέξδε έηνπο                 -                -                 -               -   9.586.928             -    9.586.928 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο        

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ        

  πξνο πψιεζε (εκ. 23) - - - (5.326) - - (5.326) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε (εκ.32) - - - 1.697 - - 1.697 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ 

  πψιεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

                - 

 

               - 

 

               - 

 

1.708.601 

 

                 - 

 

             - 

 

    1.708.601 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                 -                -                - 1.704.972                  -              -     1.704.972 

        

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                 -                -                - 1.704.972   9.586.928              -   11.291.900 
        

πλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο πνπ  

  παξνπζηάδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλεηζθνξέο από θαη δηαλνκέο ζε ηδηνθηήηεο ηεο  

  Δηαηξείαο 

       

Ίδηεο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ (εκ.29)                  -                -     (40.391)               -                  -             -         (40.391) 

πλνιηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θαη δηαλνκέο ζε ηδηνθηήηεο 

  ηεο Δηαηξείαο 

 

                 - 

 

               - 

 

    (40.391) 

 

              - 

 

                 - 

 

            - 

 

        (40.391) 
        

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 79.261.147 4.255.873 (1.546.485) 5.588.267 23.256.044   401.035 111.215.881 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

  2010 2009 

 εκ. € € 

Ρνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο    

Κέξδε απφ εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο  35 100.571 311.119 

Μείσζε/(αχμεζε) ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  2.295.533 (26.753.419) 

Αχμεζε ζηα απνζέκαηα  - (785.591) 

Αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο    1.115.593  20.565.273 

Μεηξεηά από/(γηα) εξγαζίεο  3.511.697 (6.662.618) 
    

Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (6.547.335) (7.171.183) 

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε      (825.329)     (104.741) 

Καζαξά κεηξεηά γηα εξγαζίεο   (3.860.967) (13.938.542) 
    

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Πιεξσκέο γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη  

εμνπιηζκνχ 

 

16 

 

(314.149) 

 

(7.685) 

Πιεξσκέο γηα αγνξά επελδπηηθψλ αθηλήησλ 18 (17.742) (5.472) 

Πιεξσκέο γηα αγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  17 (24.050) - 

Πιεξσκέο γηα αγνξά επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 23 - (18.144) 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη  

  εμνπιηζκνχ 

  

8.411 

 

18.562 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε κεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  - 5.493.455 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε κεηνρψλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  787.504 16.394.600 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο   

  πψιεζε 

 

23 

 

7.979 

 

1.165.000 

Καζαξά κεηξεηά απφ κεηαθνξά θαζαξψλ ζηνηρείσλ  

  ελεξγεηηθνχ  ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

 

13 

 

- 

 

(127.652) 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ  1.528.409 2.733.324 

Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ     8.162.403     4.521.582 

Καζαξά κεηξεηά από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   10.138.765   30.167.570 
    

Ρνή κεηξεηώλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Υνξήγεζε λέσλ δαλείσλ 31 8.412.350 2.920.000 

Απνπιεξσκή δαλείσλ 31 (4.243.449) (12.234.479) 

Υνξήγεζε ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ δηεπθνιχλζεσλ  (2.080.864) 675.417 

Υνξήγεζε λέσλ δαλείσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 25 (8.727.740) (3.081.760) 

Απνπιεξσκή δαλείσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 25 1.271.352 661.099 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 29 - (40.391) 

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ   (2.760.844)                   - 

Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (8.129.195) (11.100.114) 
    

(Μείσζε)/αχμεζε κεηξεηψλ θαη αληίζηνηρσλ κεηξεηψλ  (1.851.397) 5.128.914 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο     5.769.939       641.025 
    

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο    3.918.542    5.769.939 
 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 105 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη 

μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
 

 Γεληθά 

 Ζ Cyprus Trading Corporation Plc (ε „Δηαηξεία‟) ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ην 1977 σο Ηδησηηθή 

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, κε ηελ επσλπκία Cyprian Seaways Bonded Warehouses 

Limited.  Σν 1989 κεηαηξάπεθε ζε Γεκφζηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 

Νφκνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο εμαγφξαζε ηελ Cyprus Trading Corporation Limited, πνπ 

ηδξχζεθε ην 1927, θαη πήξε ην φλνκά ηεο. 
 

Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο είλαη ζην Μέγαξν ηαθφια, Παιαηφο Γξφκνο 

Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ, Αζαιάζζα, Λεπθσζία. 

 

Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ην έηνο 2010 ζπλέρηζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή, δηαλνκή θαη εκπνξία κεγάινπ αξηζκνχ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ, απηνθηλήησλ θαη βαξέσλ κεραλεκάησλ, εηδψλ πγηεηλήο θαη θεξακηθψλ, ηελ παξνρή 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο, ην ιηαληθφ εκπφξην κέζσ 

πνιπθαηαζηεκάησλ θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ ηδηνθηεζία θαη 

δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
 

Σν πγθξφηεκα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ζπγγεληθή εηαηξεία Hermes Airports Limited 

θαη ζηελ θνηλνπξαμία CTC-ARI Airports Limited, έρεη αλαιάβεη, καδί κε άιινπο εηαίξνπο, 

ηελ αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αεξνδξνκίσλ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ θαζψο επίζεο θαη 

ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα αεξνδξφκηα κέρξη ην 2031. 
 

Ζ Cyprus Airports (F&B) Limited, ζηελ νπνία ην πγθξφηεκα ζπκκεηέρεη έκκεζα κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ CTC-ARI (F&B) Limited, έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ 

καδηθήο εζηίαζεο (food and beverage) ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 2031. 

 

2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ 
 

(α) Γήισζε ζπκκόξθσζεο 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, 

ηεο Κχπξνπ θαη ηνλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκν. 
 

(β) Βάζε επηκέηξεζεο 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ηελ 

αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ επαλεθηίκεζε ζε εχινγε αμία 

ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ησλ 

επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 απνηεινχληαη 

απφ ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, θαη ηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο πνπ καδί αλαθέξνληαη σο 

ην „πγθξφηεκα‟. 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ (ζπλέρεηα) 
 

(γ) Βάζε παξνπζίαζεο θαη λόκηζκα ιεηηνπξγίαο 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ („€‟) 

ην νπνίν είλαη ην θπξίσο ρξεζηκνπνηεκέλν λφκηζκα πνπ παξνπζηάδεη θαιχηεξα ηελ νπζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 

(δ) Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Πξνηύπσλ θαη Γηεξκελεηώλ 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ πηνζέηεζε απηψλ ησλ Πξνηχπσλ δελ έρεη 

επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο κε εμαίξεζε 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ». χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3  νη εηαηξείεο έρνπλ ηελ επηινγή γηα επηκέηξεζε ηνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ δελ ειέγρεηαη απφ ηελ εηαηξεία είηε ζηελ εχινγή ηνπ αμία ή ζηελ 

αλαινγία ηνπ ζπκθέξνληνο ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο απνθηψκελεο 

εηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ην ελδερφκελν ηίκεκα επηκεηξείηαη ζε εχινγε αμία θαηά ηελ 

εκεξνκελία εμαγνξάο θαη νη κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα κε ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.  Ζ Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ην 

αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 

απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ θαη κεηά. 
 

Σα αθφινπζα Πξφηππα, Αλαζεσξήζεηο ζε Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά 

δελ ηέζεθαλ ζε ηζρχ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010: 
 

(i)  Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ 

 Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2010 (Δθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ 2011, σο αξκφδεη ). 

 ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε): Πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε γηα νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ πηνζεηνχλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ απφ ηηο ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο 

ηνπ ΓΠΥΑ 7 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο  πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 

1 Ηνπιίνπ 2010). 

 ΓΛΠ 24: 'Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ' (αλαζεψξεζε) (εθαξκφδεηαη 

γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

 ΓΛΠ 32:  'Σαμηλφκεζε ησλ εθδφζεσλ δηθαησκάησλ' (ηξνπνπνηήζεηο) (ηζρχεη γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ  ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010). 

 ΔΓΓΠΥΑ 14: „Πξνπιεξσκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

(ηξνπνπνηήζεηο) (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

 ΔΓΓΠΥΑ 19: ' Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010). 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ (ζπλέρεηα) 
 

(δ) Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Πξνηύπσλ θαη Γηεξκελεηώλ (ζπλέρεηα) 

 

(ii)  Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ 

 ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε): Τπεξ-πιεζσξηζκφο θαη Απάιεηςε ηαζεξψλ 

Ζκεξνκεληψλ γηα Δηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξψηε Φνξά 

(ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε): Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο – 

Μεηαβηβάζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ηζρχεη  γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 ΓΠΥΑ 9: 'Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα'. (ηζρχεη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΛΠ 12: 'Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία' (Σξνπνπνίεζε) - Αλάθηεζε 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012). 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ πην πάλσ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δε ζα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 

(ε) Υξήζε ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ 

Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο απαηηεί απφ ηε Γηεχζπλζε ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηε 

ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηα ππφ αλαθνξά πνζά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ.  Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο βαζίδνληαη 

ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη πηζηεχεηαη λα είλαη 

ινγηθνί ππφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνπλ ηε βάζε 

ζηελ νπνία αζθείηαη ε θξίζε ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο δελ είλαη άκεζα εκθαλείο απφ άιιεο πεγέο.  Σα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζηεξίδνπζεο παξαδνρέο παξαθνινπζνχληαη ζε ζπλερή βάζε.  

Αλαζεσξήζεηο ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε 

εθηίκεζε αλαζεσξείηαη αλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηή ηελ πεξίνδν, ή ηελ 

πεξίνδν ηεο αλαζεψξεζεο θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο αλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη ηφζν 

ηελ ηξέρνπζα φζν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο. 

 

Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη πην πνιχπινθνη ή ηνκείο φπνπ 

νη παξαδνρέο θαη νη ππνινγηζκνί έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη 

μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 4.  
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

 

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ηελ Δηαηξεία θαη ην 

πγθξφηεκα κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 
 

(α) Βάζε ελνπνίεζεο  

 (i) Θςγαηπικέρ εηαιπείερ 

 Θπγαηξηθέο εηαηξείεο είλαη εηαηξείεο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία.  Έιεγρνο 

πθίζηαηαη φηαλ ε Δηαηξεία είλαη ζε ζέζε άκεζα ή έκκεζα, λα ξπζκίδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο έηζη ψζηε λα 

απνθνκίζεη φθεινο απφ απηέο ή φηαλ ειέγρεη ην δηνξηζκφ ή ηελ παξαίηεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο.  ην 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ ιακβάλνληαη ππφςε δπλεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ.  Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζην πγθξφηεκα κέρξη 

ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο κεηαθέξεηαη εθηφο πγθξνηήκαηνο. 

 

 Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκή θηήζεο.  ε πεξίπησζε πνπ ε αμία κηαο επέλδπζεο 

θξίλεηαη φηη έρεη κφληκα κεησζεί, ην έιιεηκκα κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

 Καηάζηαζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηε 

εκείσζε 19. 

 

(ii) Σςνδεδεμένερ εηαιπείερ 

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ην πγθξφηεκα αζθεί ζεκαληηθή 

επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο πνιηηηθή.  

 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ην κεξίδην 

αλαγλσξηζκέλσλ θεξδψλ θαη δεκίσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ αλαινγεί ζην 

πγθξφηεκα κε ηε κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε 

ζεκαληηθή επηξξνή άξρηζε λα αζθείηαη θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ε ζεκαληηθή 

επηξξνή παχεη λα αζθείηαη.  Όηαλ ην κεξίδην δεκίσλ πνπ αλαινγνχλ ζην πγθξφηεκα 

ππεξβεί ηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο, ε 

ινγηζηηθή αμία κεηψλεηαη ζην κεδέλ θαη δελ αλαγλσξίδνληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 

δεκίεο εθηφο αλ ην πγθξφηεκα έρεη λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο ή έθαλε 

πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. 

 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο νη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

αλαθέξνληαη ζε ηηκή θηήζεο.  ε πεξίπησζε πνπ ε αμία κηαο επέλδπζεο θξίλεηαη φηη 

έρεη κφληκα κεησζεί ην έιιεηκκα κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.   

 

Καηάζηαζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηε 

εκείσζε 21. 
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(α) Βάζε ελνπνίεζεο (ζπλέρεηα)  

(iii) Κοινοππαξίερ 

Οη θνηλνπξαμίεο είλαη ζπκβαηηθνί δηαθαλνληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ην πγθξφηεκα 

καδί κε ηξίηα κέξε αλαιακβάλνπλ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε 

απφ θνηλνχ έιεγρν.  Οη επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο ινγίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

αλαινγηθήο ελνπνίεζεο. 

 

(iv) Σςναλλαγέρ πος απαλείθονηαι ζηην ενοποίηζη 

Τπφινηπα εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη νπνηαδήπνηε κε πξαγκαηνπνηεζέληα 

θέξδε θαη δεκίεο ή έζνδα θαη έμνδα πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ εηαηξεηψλ 

ηνπ πγθξνηήκαηνο απαιείθνληαη θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο απαιείθνληαη κε βάζε ην πνζνζηφ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο.  Με 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο απαιείθνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, αιιά κφλν ζην βαζκφ 

πνπ δελ ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε. 

 

(β) Ξέλα λνκίζκαηα  

(i) Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα 

 πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  Υξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη 

ζε Δπξψ κε βάζε ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο. πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πην πάλσ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  Με ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθέο ηηκέο 

θαη είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.   

 

Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε 

Δπξψ κε βάζε ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία 

πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ νη εχινγεο αμίεο. 

 

(ii) Οικονομικά αποηελέζμαηα δπαζηηπιοηήηων ηος εξωηεπικού 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο 

πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.  Έζνδα θαη έμνδα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο 

πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα πην πάλσ θαηαρσξνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλν απνζεκαηηθφ ζηα 

ίδηα θεθάιαηα. 
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3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ (ζπλέρεηα) 

 

(γ) Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο  

(i) Ιδιόκηηηα ζηοισεία 

Ζ γε θαη ηα θηήξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή 

θηήζεο ή εθηίκεζεο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε.  Ζ αγνξαία 

αμία γηα ηελ πθηζηάκελε ρξήζε ησλ εθηηκεκέλσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαζνξίδεηαη κε βάζε έθζεζε απφ αλεμάξηεηνπο 

εγθεθξηκέλνπο εθηηκεηέο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 

πέληε έηε. Σα ππφινηπα ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θηήζεο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε. 

 

Πιενλάζκαηα ή ειιείκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ αλαγλσξίδνληαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο.  

Δάλ πξνθχςεη έιιεηκκα ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη απφ ηα ζπζζσξεπκέλα 

πιενλάζκαηα ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, 

δηαγξάθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

Σα έμνδα γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  Σα έμνδα γηα 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ. 

 

ε πεξίπησζε δηάζεζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ε δηαθνξά ηνπ 

ηηκήκαηνο πψιεζεο θαη ηεο θαζαξήο αμίαο ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο. Δάλ ε δηάζεζε αθνξά ζηνηρείν πνπ ινγίδεηαη ζε 

εθηηκεκέλε αμία, ηπρφλ ππφινηπν απφ πιεφλαζκα επαλεθηίκεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο θαη αληηζηνηρεί ζην ζηνηρείν απηφ, κεηαθέξεηαη ζην 

απνζεκαηηθφ  πξνζφδνπ. 

 

(ii) Μιζθωμένα ζηοισεία 

Μηζζψζεηο κε ηηο νπνίεο ην πγθξφηεκα ή ε Δηαηξεία αλαιακβάλεη νπζηαζηηθά 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ ελ ιφγσ 

ζηνηρείσλ, παξνπζηάδνληαη σο θεθαιαηνπρηθέο κηζζψζεηο. Απηέο νη κηζζψζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζην ρακειφηεξν ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο ζεκεξηλήο αμίαο ησλ 

ειάρηζησλ πιεξσκψλ κίζζσζεο ζηελ αξρή ηεο ζπκθσλίαο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη απνκείσζε. 

 

Μηζζψζεηο κε ηηο νπνίεο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ηδηνθηεζία παξακέλνπλ κε ηνλ εθκηζζσηή παξνπζηάδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο.   
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(γ) Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα) 

 

(iii) Αποζβέζειρ 

Γίλεηαη πξφβιεςε γηα απνζβέζεηο απφ ην πγθξφηεκα θαη ηελ Δηαηξεία γηα λα 

δηαγξαθεί ην θφζηνο ή ε εθηηκεκέλε αμία, κείνλ ε ππνινγηδφκελε ππνιεηκκαηηθή 

αμία ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, κε ηζφπνζεο εηήζηεο 

επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπο σο 

εμήο: 

 % 

Κηήξηα 1 - 4 

Βειηηψζεηο ζε θηήξηα ππφ ελνηθίαζε 4 

Ορήκαηα  15 - 20 

Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 10 - 20 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20 - 33 1/3 

 

Γελ ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζηε γε θαη ζηε γε θαη θηήξηα ππφ αλάπηπμε. 

 

(δ) Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(i) Αέπαρ καηαζηημάηων 

 Ο αέξαο θαηαζηεκάησλ αληηπξνζσπεχεη πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο 

ή ζηνπο πξνεγνχκελνπο ζέζκηνπο ελνηθηαζηέο θαηαζηεκάησλ θαη δηαγξάθεηαη κε ηε 

κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο ζε πεξίνδν 20 εηψλ, ε νπνία ζεσξείηαη σο ε 

αλακελφκελε πεξίνδνο νθέινπο.  ε πεξίπησζε δηάζεζεο ησλ πην πάλσ 

θαηαζηεκάησλ, ε δηαθνξά ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο θαη ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο 

ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο.  ην ηέινο 

θάζε νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ, γίλεηαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αέξα θαηαζηεκάησλ θαη 

νπνηαδήπνηε κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ρξεψλεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

(ii) Εμποπική εύνοια 

 Ζ εκπνξηθή εχλνηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο ζηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνθηνχληαη θαη παξνπζηάδεηαη ζε ηηκή θφζηνπο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο. 

 

Ζ εκπνξηθή εχλνηα θαηαλέκεηαη ζε κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ κε βάζε 

ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ απνζβέλεηαη αιιά εμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα 

λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ε ινγηζηηθή αμία ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. 
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(δ) Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 

 

(ii) Εμποπική εύνοια (ζςνέσεια) 

ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ην 

κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ππεξβαίλεη ηελ ηηκή θηήζεο, ηφηε γίλεηαη 

επαλαμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ηηκήο θηήζεο, θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά 

παξακείλεη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζην έηνο απφθηεζεο.  

 

(iii) Λογιζμικά 

 Γαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε μερσξηζηά ινγηζκηθά πνπ αλήθνπλ ζην 

πγθξφηεκα ή ηελ Δηαηξεία θαη πνπ αλακέλεηαη φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο 

αλαγλσξίδνληαη σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  Μεηέπεηηα ηα ινγηζκηθά 

παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη κείνλ 

νπνηαδήπνηε ζπζζσξεπκέλε απνκείσζε ζηελ αμία.  Γαπάλεο πνπ βειηηψλνπλ ή 

επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ ινγηζκηθψλ πέξαλ απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο 

θεθαιαηνπνηνχληαη. 
 

 Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθψλ ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ.  Σα ινγηζκηθά απνζβέλνληαη κε βάζε 

ηε ζηαζεξή κέζνδν ζην δηάζηεκα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 

ηξία έηε.  Ζ απφζβεζε μεθηλά φηαλ ηα ινγηζκηθά είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε. 
 

(iv) Δικαιώμαηα μίζθωζηρ γηρ 

Σα δηθαηψκαηα κίζζσζεο γεο αλαθέξνληαη ζε ηηκή θφζηνπο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο 

δηαγξαθέο. 

 

Οη δηαγξαθέο ινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ηζφπνζεο εηήζηαο επηβάξπλζεο γηα 

λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ζην δηάζηεκα ηεο ππνιεηπφκελεο πεξηφδνπ κίζζσζεο απφ 

ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

 

(v) Εςνοϊκό ζςμβόλαιο 

Σν επλντθφ ζπκβφιαην αληηπξνζσπεχεη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

απνθηήζεθε καδί κε ηελ θνηλνπξαμία CTC-ARI Airports Limited ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2009 θαη αλαθέξεηαη ζην ζπκβφιαην πνπ ππέγξαςε ε εηαηξεία CTC-ARI Airports 

Limited κε ηελ Hermes Airports Limited γηα ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ θαηαζηεκάησλ αδαζκνινγήησλ εηδψλ ησλ αεξνδξνκίσλ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ.  

Σν επλντθφ ζπκβφιαην ζα δηαγξαθεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε δηάξθεηα 21 εηψλ θαη 

ζπλάδεη κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ην 2031. 
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(ε) Δπελδπηηθά αθίλεηα 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα, θαηέρνληαη κε ζηφρν ηε καθξνπξφζεζκε απφδνζε ελνηθίνπ ή ηελ 

αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο θαη δε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πγθξφηεκα ή ηελ Δηαηξεία.  Σα 

επελδπηηθά αθίλεηα ινγίδνληαη σο κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεχζεξε αγνξαία αμία 

θαζνξηδφκελε εηεζίσο απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

πγθξνηήκαηνο.  Αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. 

 

 (ζη) Δπελδύζεηο  

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ηίηινπο θαη άιιεο αμίεο 

σο αθνινχζσο:  

 

(i) Σηοισεία πος αποηιμούνηαι ζε εύλογη αξία μέζω ηων αποηελεζμάηων 

 Απηή ε θαηεγνξία έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο:  επελδχζεηο πξνο εκπνξία θαη 

επελδχζεηο πνπ νξίζηεθαλ ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε.  Μηα επέλδπζε ηαμηλνκείηαη ζηελ ππνθαηεγνξία πξνο εκπνξία 

αλ αγνξάζηεθε θπξίσο γηα ζθνπνχο πψιεζεο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε.  

Δπελδχζεηο πνπ νξίζηεθαλ ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη εθείλεο ε απφδνζε ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ 

εχινγε αμία, ζχκθσλα κε ηε ζηνηρεηνζεηεκέλε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ 

πγθξνηήκαηνο.  Πιεξνθνξίεο κε βάζε ηελ εχινγε αμία ζρεηηθά κε απηέο ηηο 

επελδχζεηο παξέρνληαη εζσηεξηθά ζηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ 

πγθξνηήκαηνο.  Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη σο 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλ είλαη πξνο εκπνξία ή αλακέλεηαη λα 

πσιεζνχλ κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.  Δπελδχζεηο πνπ 

νξίζηεθαλ ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ε πξφζεζε λα πσιεζνχλ κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ 

ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ε πξφζεζε λα πσιεζνχλ 

κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πεξηιακβάλνληαη ζηα κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

 

(ii) Σηοισεία πος είναι διαθέζιμα ππορ πώληζη 

Σα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε είλαη επελδχζεηο νη νπνίεο είηε 

νξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή ή δελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

θαηεγνξία.  Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο 

εάλ ε δηεχζπλζε πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ηηο επελδχζεηο κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

 

(iii) Σηοισεία πος καηέσονηαι μέσπι ηη λήξη ηοςρ 

ηηο επελδχζεηο απηέο θαηαηάζζνληαη νη επελδχζεηο κε ζηαζεξή ιήμε γηα ηηο νπνίεο 

ην πγθξφηεκα ή ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο.  Απηέο νη επελδχζεηο ινγίδνληαη βάζεη ηνπ ρξενιπηηθνχ 

θφζηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο κείνλ 

νπνηεζδήπνηε πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο. 
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 (ζη) Δπελδύζεηο (ζπλέρεηα) 

 

(iii) Σηοισεία πος καηέσονηαι μέσπι ηη λήξη ηοςρ (ζςνέσεια) 

ε πεξίπησζε πνπ ην πγθξφηεκα ή ε Δηαηξεία απνηχρεη λα θξαηήζεη απηέο ηηο 

επελδχζεηο  κέρξη ηε ιήμε ηνπο γηα ιφγνπο άιινπο απφ απηνχο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην ΓΛΠ 39 ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί μαλά νιφθιεξε ε θαηεγνξία ζηελ 

θαηεγνξία „ηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε‟ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο θαη ηα επφκελα δχν  έηε θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ θαηείραλ ηέηνηεο επελδχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. 

 

Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ κε βάζε ζπκβφιαην θαλνληθήο παξάδνζεο 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα ή ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα 

πσιήζεη ηηο επελδχζεηο.  Οη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε εχινγε αμία, πιένλ ην 

θφζηνο ζπλαιιαγήο γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ 

παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη 

φηαλ ην δηθαίσκα λα εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο έρεη ιήμεη, ή έρεη 

κεηαθεξζεί θαη ην πγθξφηεκα ή ε Δηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη ζεκαληηθά ξίζθα 

θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο.  Οη επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε πνπ απνηηκνχληαη ζε 

εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζε εχινγε αμία. 

 

Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία 

ησλ επελδχζεσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

  Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία 

ησλ επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  Όηαλ 

επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε ζηελ αμία, νη 

ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

  Γηα εηζεγκέλεο αμίεο, ε εχινγε αμία ζεσξείηαη σο ε ηηκή πιεηνδφηεζεο πνπ δεκνζηεχεηαη 

απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. 

 

  Γηα ηηο κε εηζεγκέλεο αμίεο, ε εχινγε αμία αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ζην νπνίν έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα αληαιιαρζεί, ή κηα ππνρξέσζε λα απνπιεξσζεί ζηα 

πιαίζηα κηαο ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.   

 

 (δ)  Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 Οη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία κείνλ 

πξφβιεςε γηα επηζθαιή ρξέε, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εμέηαζε φισλ ησλ 

εθθξεκνχλησλ πνζψλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο.  Πφζα πνπ δελ κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ 

δηαγξάθνληαη φηαλ εληνπίδνληαη. 
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 (δ)  Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο (ζπλέρεηα) 

Ζ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο, θαη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο πνπ ηζνχηαη κε ηε ζεκεξηλή αμία ηεο αλακελφκελεο 

ηακεηαθήο ξνήο. 

 

Πνζά εηζπξαθηέα πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

(ε) Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα αλαθέξνληαη ζηε ρακειφηεξε ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ ηηκή θηήζεο ησλ απνζεκάησλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν 

ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο θαζψο 

επίζεο φια ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε.  Ζ 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ, κείνλ ην ππνινγηζκέλν θφζηνο ζπκπιήξσζεο θαη ησλ εμφδσλ 

πσιήζεσλ.  Γηα εκηηειή θαη έηνηκα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ην πγθξφηεκα, 

ην θφζηνο αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο παξαγσγήο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

άκεζεο δαπάλεο θαη ηελ θαηάιιειε αλαινγία ησλ ζρεηηθψλ έκκεζσλ δαπαλψλ.  Γίλεηαη 

πξφβιεςε απφ ην πγθξφηεκα θαη ηελ Δηαηξεία γηα ειαηησκαηηθά θαη άρξεζηα 

απνζέκαηα, ή απνζέκαηα κε αξγή θίλεζε, φπνπ απηφ ηζρχεη. 

 

(ζ) Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ 

 Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ, γηα ζθνπνχο εηνηκαζίαο ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη ζηηο ηξάπεδεο θαη 

βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο κε ιήμε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία απφθηεζήο ηνπο. 

 

 (η) Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο 

εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε 

απνκείσζεο ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη 

έλδεημε γηα απνκείσζε, εθηηκάηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Ζ 

αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ηεο θαζαξήο 

εηζπξάμηκεο ηηκήο ζηα πιαίζηα κηαο ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο θαη ηεο παξνχζαο 

αμίαο ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ 

ζηνηρείνπ θαη ηελ πψιεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.  Όηαλ ε αλαθηήζηκε 

αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο, ε κείσζε 

απηή αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο.  ηηο 

πεξηπηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ εθηηκεκέλε αμία 

ηνπο, ε κφληκε κείσζε ρξεψλεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο.  Σν πνζφ ηεο 

απνκείσζεο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηα ζπζζσξεπκέλα πιενλάζκαηα ζην απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο. 

 

Οπνηνδήπνηε πνζφ απνκείσζεο πνπ αθνξά επελδχζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 

δελ κπνξεί λα αληηζηξαθεί κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
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 (η) Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ζπλέρεηα) 

Οπνηνδήπνηε πνζφ απνκείσζεο πνπ αθνξά ηελ εκπνξηθή εχλνηα δελ κπνξεί λα 

αληηζηξαθεί.  
 

ε πεξίπησζε φπνπ ζε κειινληηθέο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο ην πνζφ ηεο απνκείσζεο πνπ 

αλαινγεί ζηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειαηησζεί ιφγσ γεγνλφησλ πνπ πξνέθπςαλ 

κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, ην αλάινγν πνζφ αληηζηξέθεηαη κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

(θ) Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σςνήθειρ μεηοσέρ  

πλήζεηο κεηνρέο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη πιεξσζεί ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

Γηάθνξα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ, παξνπζηάδνληαη σο αθαίξεζε απφ ην απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην. 

Έμνδα έθδνζεο κεηνρψλ ηα νπνία γίλνληαη ζρεηηθά κε εμαγνξέο, πεξηιακβάλνληαη ζην 

θφζηνο εμαγνξάο. 

 

Αγοπά ιδίων μεηοσών 

Μεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνθηήζεθαλ βάζεη ηνπ ςεθίζκαηνο γηα αγνξά ηδίσλ 

κεηνρψλ, πεξηιακβάλνληαη ζην απνζεκαηηθφ ηδίσλ κεηνρψλ ζηελ ηηκή αγνξάο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άκεζα απνδνηέσλ εμφδσλ. 

 

Μεπίζμαηα 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην έηνο πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

 (ι) Γαλεηζκόο 

Ο δαλεηζκφο αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζε εχινγε αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφζησλ 

ζπλαιιαγήο.  Ο δαλεηζκφο παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο.  

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφζησλ 

ζπλαιιαγήο) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. 

 

Ο δαλεηζκφο ηαμηλνκείηαη σο ηξέρνπζα ππνρξέσζε εθηφο εάλ ην πγθξφηεκα ή ε 

Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα άλεπ φξσλ, λα αλαβάιιεη ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ηνπιάρηζην δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 
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 (κ) ρέδην σθειεκάησλ ππαιιήισλ 

Ζ Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Ermes Department Stores Plc, Woolworth 

(Cyprus) Properties Plc θαη H.O.B. House of Beauty Limited, ιεηηνπξγνχλ ζρέδηα 

θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη μερσξηζηέο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  Με ηα ζρέδηα απηά, ηα κέιε δηθαηνχληαη πιεξσκή νξηζκέλσλ σθειεκάησλ 

φηαλ αθππεξεηήζνπλ ή ηεξκαηίζνπλ πξφσξα ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  Οη ζπλεηζθνξέο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

ζην έηνο θαηά ην νπνίν θαζίζηαληαη πιεξσηέεο. 

 

 (λ) Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηηο νλνκαζηηθέο αμίεο πνπ 

νθείινληαη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφθνπο, φπνπ απηφ 

εθαξκφδεηαη. 

 

(μ) Πξνβιέςεηο 

Πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, φηαλ ην πγθξφηεκα ή ε 

Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ 

ηνπ παξειζφληνο γηα ηα νπνία είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά ζα απαηηεζεί εθξνή 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα λα δηεπζεηεζεί ε ππνρξέσζε απηή θαη κπνξεί λα γίλεη βάζηκνο 

ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο ηεο.  

 

 (ν) Έζνδα 

(i) Εμποπεύμαηα πος πωλήθηκαν και ςπηπεζίερ πος παπαζσέθηκαν 

Ο θχθινο εξγαζηψλ αληηπξνζσπεχεη ηα πνζά πνπ ηηκνινγήζεθαλ γηα εκπνξεχκαηα 

πνπ πσιήζεθαλ θαη ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζε πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο θαη αλαθέξεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε εκπνξηθψλ εθπηψζεσλ θαη επηζηξνθψλ. 

 

Έζνδα απφ πψιεζε εκπνξεπκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ φηαλ νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ 

αγνξαζηή. 

 

(ii) Ειζοδήμαηα από ενοίκια 

Δλνίθηα εηζπξαθηέα απφ επελδπηηθά αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

 

 (iii) Ειζοδήμαηα από δικαιώμαηα σπήζηρ ακινήηων 

 Σα εηζνδήκαηα απφ δηθαηψκαηα ρξήζεο αθηλήησλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ αλάινγα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ 

δηθαησκάησλ. 

 

(iv) Επισοπηγήζειρ και επιδοηήζειρ 

Οη θπβεξλεηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη κέρξη λα 

ππάξμεη ινγηθή δηαβεβαίσζε φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη φηη ην πγθξφηεκα ή ε 

Δηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηηο δηέπνπλ. 
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 (ν) Έζνδα (ζπλέρεηα) 

(v) Άλλα έζοδα 

Σφθνη εηζπξαθηένη αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ 

αλάινγα κε ηα πνζά πνπ θαζίζηαληαη εηζπξαθηέα. 

 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα 

είζπξαμεο. 

 

(π) Έμνδα  

(i) Πληπωμέρ για λειηοςπγικέρ μιζθώζειρ 

Πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο ηζφπνζεο εηήζηαο επηβάξπλζεο ζην 

δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

 

(ii) Καθαπά έξοδα σπημαηοδόηηζηρ 

Σα θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλνπλ ηφθνπο δαλείσλ θαη ηξαπεδηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη αλαθέξνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε 

ηφθσλ εηζπξαθηέσλ απφ κεηξεηά θαη πνζά νθεηιφκελα απφ ηξίηνπο. 

 

Σα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο αλαγλσξίδνληαη ζαλ έμνδα ηελ εκεξνκελία πνπ είλαη 

νθεηιφκελα, εθηφο απφ απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα αγνξά γεο 

θαη γηα αλάπηπμε θαη αλέγεξζε θηεξίσλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, επεηδή ε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ παίξλεη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα είλαη 

έηνηκν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαηνπνηνχληαη κέρξη 

ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 

(ξ) Φνξνινγία  

Ζ θνξνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ πεξηιακβάλεη 

εηαηξηθφ θφξν, έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα, θφξν θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ θαη 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 

 

Δηαηξηθφο θφξνο είλαη ε πξφβιεςε ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα γηα ην έηνο κε βάζε ηε 

λνκνζεζία θαη ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα, θαη πεξηιακβάλεη 

νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή γηα θνξνινγία πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 

Ζ πξφβιεςε έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα γίλεηαη κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κχπξν θαη πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή 

γηα θνξνινγία πξνεγνχκελσλ εηψλ.  

 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ γίλεηαη κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κχπξν θαη πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή 

γηα θνξνινγία πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 

Ζ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία γίλεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο 

γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο ρξνληθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο. 
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(ξ) Φνξνινγία (ζπλέρεηα) 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα 

αλαθηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα εμνθιεζεί.  Ζ αλαπξνζαξκνγή ζηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία ιφγσ αιιαγψλ ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ή ζηα απνζεκαηηθά αλάινγα κε ην πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αξρηθή ρξέσζε ή πίζησζε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά θνξνινγεηέα 

θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηνπ έηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. Δθεί φπνπ 

δελ ππάξρεη απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο, ε πην πάλσ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ. 

 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηνπ έηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε 

επελδπηηθψλ αθηλήησλ, παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

(ζ) Κέξδε αλά κεηνρή 

 Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία παξνπζηάδνπλ ηα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή γηα ηηο 

ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπο.  Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηελ δηαίξεζε ηνπ 

θέξδνπο απνδνηένπ ή ηεο δεκίαο απνδνηέαο ζε ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο κε ην 

κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

(η) Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ 

παξέρεηαη ζηνλ επηθεθαιή ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Ο επηθεθαιήο ιήςεο 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ είλαη ην άηνκν ή ε νκάδα αηφκσλ πνπ έρεη επζχλε γηα ηε 

δηάζεζε πφξσλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο. 

 

(π) ρέδην παξνρήο κεηνρηθώλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

Οη ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ άζθεζε κεηνρηθψλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηελ αμία ησλ θαζαξψλ 

εηζπξάμεσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία άζθεζεο ηνπο.  Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο άζθεζεο 

θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθδίδεηαη, πηζηψλεηαη ζην 

απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ (ζπλέρεηα) 

 

(θ) Γεγνλόηα κεηά ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο 

 Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο αλαπξνζαξκφδνληαη γηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ 

ζηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φηαλ ηα γεγνλφηα απηά 

πξνζθέξνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε πνζψλ ζρεηηθψλ κε θαηαζηάζεηο 

ππάξρνπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ή ππνδεηθλχνπλ φηη ε αξρή ηεο 

ιεηηνπξγνχζαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε φιν ην πγθξφηεκα ή ηελ Δηαηξεία ή έλα κέξνο 

ηνπο δελ είλαη θαηάιιειε. 

 

(ρ) πγθξηηηθά πνζά 

Όπνπ ρξεηαδφηαλ ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο 

αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε, πνπ πηνζεηήζεθαλ ζην ηξέρνλ έηνο. 

 

4. ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΔΗ 

 

 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 ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

 

 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο 

 Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία θάλνπλ 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 νπζηψδε 

αλαπξνζαξκνγή ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ην 

επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ: 

 

 (α) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

  Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εμεηάδνπλ αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

πηζαλφηεηα είζπξαμεο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ ηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο 

ρξεψζηεο.  Οη ελδείμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο είλαη 

ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξεψζηε.  Δάλ ππάξρνπλ 

ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη δεκηνπξγείηαη αλάινγε 

πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο.  Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζπλερήο 

θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ 

εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 

 (β) Πξνβιέςεηο γηα πεπαιαησκέλα θαη βξαδπθίλεηα απνζέκαηα 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εμεηάδνπλ θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αλάινγε αμία ηνπο ζηελ πεξίπησζε 

πψιεζεο.  Ζ πξφβιεςε γηα ηα απνζέκαηα βαζίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε πείξα ηεο 

δηνίθεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη πξφβιεςε ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ αμία ησλ 

απνζεκάησλ, φζν θαη ηελ θίλεζε θαη απνζεθεπκέλε πνζφηεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε 

θαηεγνξία. 
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4. ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΔΗ (ζπλέρεηα) 

 

 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο (ζπλέρεηα) 

 

 (β) Πξνβιέςεηο γηα πεπαιαησκέλα θαη βξαδπθίλεηα απνζέκαηα (ζπλέρεηα) 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ζην θφζηνο 

πσιήζεσλ.  Ζ αλαζεψξεζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ είλαη ζπλερήο, θαη ε κεζνδνινγία 

θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο απνζεκάησλ εμεηάδνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 

(γ) Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή 

αγνξά, πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο.  Σν πγθξφηεκα θαη ε 

Δηαηξεία αζθνχλ θξίζε γηα ηελ επηινγή δηαθφξσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο θαη θάλνπλ 

ππνζέζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζε θάζε εκεξνκελία 

αλαθνξάο.  Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία αμηνινγνχλ ηαθηηθά ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βεβαηψλνληαη γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπο. Αιιαγέο ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πηζαλφ λα 

επεξεάζνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

 

(δ) Απνκείσζε εκπνξηθήο εύλνηαο 

Κάζε ρξφλν ην πγθξφηεκα εμεηάδεη θαηά πφζν ε εκπνξηθή εχλνηα έρεη ππνζηεί 

απνκείσζε ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 3.  Σν 

αλαθηήζηκν πνζφ ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε βάζε 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  Απηνί νη ππνινγηζκνί απαηηνχλ ηε ρξήζε 

παξαδνρψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 17. 

 

(ε) Φνξνινγία 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα.  Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο 

θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο. Σν 

πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ 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 

θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 

 

(ζη) Απνκείσζε επελδύζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε θαη επελδύζεσλ πνπ απνηηκνύληαη 

ζε εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα λα απνθαζίζνπλ 

πφηε κηα επέλδπζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία.  Απηή ε απφθαζε απαηηεί άζθεζε 

ζεκαληηθήο θξίζεο.  ηελ άζθεζε ηεο θξίζεο απηήο, εθηηκνχληαη καδί κε άιινπο 

παξάγνληεο, ε δηάξθεηα θαη ε έθηαζε πνπ ε εχινγε αμία κηαο επέλδπζεο είλαη 

ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο, θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ην βξαρππξφζεζκν 

επηρεηξεκαηηθφ κέιινλ ηεο επέλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ε 

επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία 

θαη νη αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 
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5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνπλ: 

 

 Πηζησηηθφ θίλδπλν 

 Κίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

 Κίλδπλν ηηκήο αγνξάο  

 

Απηή ε ζεκείσζε παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο 

Δηαηξείαο ζηνπο πην πάλσ θηλδχλνπο, ηνπο ζηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο, ηελ 

πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ γηα θαηακέηξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

απηψλ, θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ απφ ην πγθξφηεκα θαη ηελ Δηαηξεία. Πεξηζζφηεξεο 

πνζνηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππφινηπεο ζεκεηψζεηο 

απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαη επίβιεςε ηνπ 

πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Οη αξρέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πηνζεηνχληαη γηα λα εληνπίδνληαη θαη λα 

αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία, λα ηίζεληαη 

θαηάιιεια φξηα θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ, λα παξαθνινπζνχληαη νη θίλδπλνη θαη λα ηεξνχληαη ηα 

φξηα απηά. Οη αξρέο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ 

αλαζεσξνχληαη ζπρλά γηα λα αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο. Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία κέζσ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία 

ελφο πεηζαξρεκέλνπ θαη επνηθνδνκεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη ππάιιεινη ζα 

θαηαλννχλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο. 

 

(α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα 

εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνξξέεη θπξίσο απφ ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο.  

 

Εμποπικέρ και λοιπέρ απαιηήζειρ 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θάζε ρξεψζηε. Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξεψζηεο, έρνπλ φκσο ζεκαληηθή γεσγξαθηθή 

ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αθνχ ζρεδφλ 100% ησλ πσιήζεψλ ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Κχπξν. 
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5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα) 

 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 

 

Εμποπικέρ και λοιπέρ απαιηήζειρ (ζπλέρεηα) 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη 

πσιήζεηο πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε θαηάιιειε ηζηνξία 

αμηνπηζηίαο θαη παξαθνινπζνχλ ζε ζπλερή βάζε ηε ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

εηζπξαθηέσλ. Ζ δηνίθεζε θαζνξίδεη πηζησηηθά φξηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγηζην πνζφ γηα ην νπνίν δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη 

ρξεψζηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε βάζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο αλ είλαη 

θπζηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, αλ είλαη εηζαγσγείο, δηαλνκείο ή ιηαλέκπνξνη θαη 

κε βάζε ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο.  

 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ απαηηνχλ εγγπήζεηο γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο, εθηφο απφ ηηο πσιήζεηο ησλ επηβαηεγψλ νρεκάησλ, θνξηεγψλ θαη βαξέσλ 

κεραλεκάησλ, ηα νπνία κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπο είλαη εγγεγξακκέλα απφ θνηλνχ ζηα 

νλφκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο.  

 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δεκηνπξγνχλ πξφβιεςε γηα απνκείσζε πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα δεκίεο απφ ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο. Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε πεξηιακβάλεη θπξίσο 

ζπγθεθξηκέλεο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη ζπλνιηθέο δεκίεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε εληνπηζηεί θαη ζρεηίδνληαη κε 

θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ.  Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε απνθαζίδεηαη κε βάζε 

ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Επενδύζειρ 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν 

επελδχνληαο ζε ξεπζηνπνηήζηκεο επελδχζεηο, ζε εηαηξείεο κε πγεηέο πηζησηηθφ ηζηνξηθφ. 

Λφγσ ησλ απζηεξψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία, ε 

δηνίθεζε δελ αλακέλεη νπνηαδήπνηε αδπλακία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ λα ηεξήζνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Εγγςήζειρ 

Ζ πνιηηηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο είλαη λα παξαρσξεί εγγπήζεηο κφλν ζε 

ζπγγεληθά κέξε. Οη εγγπήζεηο πνπ παξαρσξήζεθαλ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 38 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα) 

 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 

 

Εγγςήζειρ (ζςνέσεια) 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε 

κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά 

ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ: 

 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο  

  πψιεζε 

 

1.076.995 

 

675.207 

 

152.685 

 

172.506 

Δπελδχζεηο  πνπ  

  απνηηκνχληαη ζε εχινγε  

  αμία κέζσ ησλ  

  απνηειεζκάησλ 

 

 

 

107.224.134 

 

 

 

107.224.134 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο 

  απαηηήζεηο 

 

49.998.106 

 

  48.554.597 

 

34.968.602 

 

37.264.135 

Γάλεηα εηζπξαθηέα   25.736.368   31.294.354 17.847.271   9.819.296 

     

ύλνιν 184.035.603 187.748.292 52.968.558 47.255.937 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλά θαηεγνξία 

ρξεσζηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ: 

 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Ληαληθφ εκπφξην 10.480.930 10.528.170 - - 

Δηζαγσγή θαη δηαλνκή 16.014.019 21.103.304                -                   - 

     

ύλνιν 26.494.949 31.631.474               -                 - 

 

(β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ νη ιήμεηο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ 

ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν 

θίλδπλνο δεκίσλ. Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκίσλ φπσο ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη ε δηαηήξεζε ελφο 

ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνχ ζε δεζκεπκέλεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο.  



51 

 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 
 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΞΔΥΧΡΗΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα) 
 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 

(β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (ζπλέρεηα) 
 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκεκέλσλ πιεξσκψλ ηφθνπ: 
 

Σν πγθξόηεκα 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 Λνγηζηηθή αμία 

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο Δληφο 12 κελψλ 1-2 έηε 2-5 έηε 

Πέξαλ ησλ 

5 εηψλ 

 € € € € € € 

       

Γάλεηα 421.099.115 505.945.709 57.404.066 99.579.183 182.044.486 166.917.974 

Σξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο 55.558.587 55.558.587 55.558.587 - - - 

Λνγαξηαζκφο θάθηνξηλγθ 7.469.913 7.469.913 7.469.913 - - - 

Άιιεο δηεπθνιχλζεηο 157.650 157.650 34.651 122.999 - - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο   95.039.148   95.039.148   92.266.421    2.772.727                    -                    - 
       

ύλνιν 579.324.413 664.171.007 212.733.638 102.474.909 182.044.486 166.917.974 

 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 Λνγηζηηθή αμία 

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο Δληφο 12 κελψλ 1-2 έηε 2-5 έηε 

Πέξαλ ησλ 

5 εηψλ 

 € € € € € € 

       

Γάλεηα 424.048.962 549.486.643 92.756.081 58.230.284 168.543.454 229.956.824 

Σξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο 56.605.995 56.605.995 56.605.995 - - - 

Λνγαξηαζκφο θάθηνξηλγθ 8.285.417 8.285.417 8.285.417 - - - 

Άιιεο δηεπθνιχλζεηο  189.734 189.734 32.084 157.650 - - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο   94.801.901   94.801.901   92.238.778 2.563.123                   -                   - 
       

ύλνιν 583.932.009 709.369.690 249.918.355 60.951.057 168.543.454 229.956.824 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα) 

 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (ζπλέρεηα) 
 

Ζ Δηαηξεία 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 Λνγηζηηθή αμία 

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο Δληφο 12 κελψλ 1-2 έηε 2-5 έηε 

Πέξαλ ησλ 

5 εηψλ 

 € € € € € € 

       

Σξαπεδηθά δάλεηα 114.840.898 144.870.657 11.554.003 53.991.322 67.131.900 12.193.432 

Σξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο 3.826.856 3.826.856 3.826.856 - - - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο   34.396.905   34.396.905 34.396.905                  -                  -                   - 

       

ύλνιν 153.064.659 183.094.418 49.777.764 53.991.322 67.131.900 12.193.432 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 Λνγηζηηθή αμία 

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο Δληφο 12 κελψλ 1-2 έηε 2-5 έηε 

Πέξαλ ησλ 

5 εηψλ 

 € € € € € € 

       

Σξαπεδηθά δάλεηα 110.671.997 144.915.837 13.829.597 9.347.449 56.404.888 65.333.903 

Σξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο 5.907.720 5.907.720 5.907.720 - - - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο   33.281.312   33.281.312 33.281.312                -                  -                  - 

       

ύλνιν 149.861.029 184.104.869 53.018.629 9.347.449 56.404.888 65.333.903 



53 

 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΞΔΥΧΡΗΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα) 

 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(γ) Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα 

δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνλ θίλδπλν απφ αιιαγέο ησλ ηηκψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ησλ 

ηηκψλ επελδχζεσλ θαη ησλ επηηνθίσλ. 

 

Κίνδςνορ ηιμών επενδύζεων 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο 

κειινληηθέο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ. Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δηαρεηξίδνληαη ηνλ 

θίλδπλν ηεο ηηκήο αγνξάο κέζσ δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ. 

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Ζ αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ην πγθξφηεκα θαηά 5% ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά 

€5.415.056 (2009: €5.394.967) θαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά €5.361.207 (2009: 

€5.361.207).  ε πεξίπησζε κείσζεο θαηά 5% ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε 

επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Ζ ίδηα αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία ζα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά €7.634 (2009: €8.625).  ε πεξίπησζε κείσζεο 

θαηά 5% ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

Κίνδςνορ επιηοκίος 

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

δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Σα έζνδα θαη ξνή κεηξεηψλ 

απφ εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηα απφ 

αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο, εθφζνλ ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ 

ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα θέξνπλ ηφθν. Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία 

εθηίζεληαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ην δαλεηζκφ ηνπο.  Ο δαλεηζκφο ζε 

θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ην πγθξφηεκα θαη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ 

πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ο δαλεηζκφο ζε ζηαζεξά επηηφθηα εθζέηεη ην πγθξφηεκα 

θαη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε εχινγε αμία. Ζ δηεχζπλζε ηνπ 

πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε 

ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα) 
 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 

(γ) Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο (ζπλέρεηα) 
 

Κίνδςνορ επιηοκίος (ζςνέσεια) 

Καηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε αλάιπζε ησλ 

ηνθνθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα επηηφθηα ήηαλ: 
 

 Σν πγθξόηεκα 

 2010 2009 

 € € 

Χπημαηοοικονομικά μέζα κςμαινόμενος επιηοκίος   

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 44.827.515 58.974.989 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (484.285.265) (489.130.108) 

   

ύλνιν (439.457.750) (430.155.119) 
 

 Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 

 € € 

Χπημαηοοικονομικά μέζα κςμαινόμενος επιηοκίος   

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 21.765.813 8.984.349 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (118.667.754) (116.579.717) 

   

ύλνιν   (96.901.941) (107.595.368) 
 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζα είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα φπσο 

παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ο ππνινγηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη άιινη παξάγνληεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξνί. ε πεξίπησζε κείσζεο 

ησλ επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε 

ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 

Σν πγθξόηεκα 

 Ίδηα θεθάιαηα Απνηειέζκαηα 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  

  θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

 

4.394.578 4.301.551 

 

4.394.578 

 

4.301.551 
 

Ζ Δηαηξεία 

 Ίδηα θεθάιαηα Απνηειέζκαηα 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

  θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

 

 969.019 

 

1.075.954 

 

969.019 

 

1.075.954 
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5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα) 
 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 

(γ) Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο (ζπλέρεηα) 
 

Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

λα θπκαίλεηαη ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλαγλσξηζκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν είλαη ην Δπξψ.  Ζ 

δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
 

Ζ έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ήηαλ σο 

αθνινχζσο: 

 

Σν πγθξόηεκα 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 Γνιάξηα 

Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ 

Αγγιηθέο 

ζηεξιίλεο 

 

νπεδηθέο 

θνξψλεο 

 

Άιια 

λνκίζκαηα 

 € € € € 

Τπνρξεψζεηο      

Γαλεηζκφο - 192.939 - 32.745 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο    123.827              -    10.822             - 

     

Καζαξή έθζεζε ζε  θίλδπλν     123.827 192.939   10.822   32.745 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2009  Αγγιηθέο 

ζηεξιίλεο 

  € 

Τπνρξεψζεηο    

Γαλεηζκφο  2.028.380 

   

Καζαξή έθζεζε ζε  θίλδπλν  2.028.380 

 

Ζ Δηαηξεία 

 

Ζ Δηαηξεία δελ είρε νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα 

λνκίζκαηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009.  

 



56 

 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΞΔΥΧΡΗΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα) 
 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 

(γ) Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο (ζπλέρεηα) 
 

Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ (ζςνέσεια) 
 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Ζ ελδπλάκσζε ηνπ Δπξψ έλαληη ησλ πην θάησ μέλσλ λνκηζκάησλ θαηά 5% ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα 

απνηειέζκαηα φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ.  Ο ππνινγηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη 

άιινη παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα επηηφθηα παξακέλνπλ ζηαζεξνί. ε πεξίπησζε 

απνδπλάκσζεο ηνπ Δπξψ θαηά 5% έλαληη ησλ πην θάησ μέλσλ λνκηζκάησλ ζα πξνθχςεη 

ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 

Σν πγθξόηεκα 

 Ίδηα θεθάιαηα Απνηειέζκαηα 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 6.191 - 6.191 - 

Αγγιηθέο ζηεξιίλεο 9.647 101.419 9.647 101.419 

νπεδηθέο θνξψλεο 541            - 541   - 

Άιια λνκίζκαηα   1.637             -   1.637              - 

     

ύλνιν 18.016 101.419 18.016 101.419 

 

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δηαρεηξίδνληαη ηα θεθάιαηα ηνπο νχησο ψζηε λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα θαη 

ηαπηφρξνλα ζα έρνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο κέζσ ηεο 

βέιηηζηεο αλαινγίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνχ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο επίζεο θαη ην επίπεδν ησλ 

κεξηζκάησλ. Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε θεθαιαίνπ δελ έρεη αιιάμεη απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

απμεκέλεο απφδνζεο πνπ είλαη δπλαηή κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηα σθειήκαηα θαη ηελ 

αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ε πγηήο θεθαιαηνπρηθή βάζε.  
 

Καηά δηαζηήκαηα ε Δηαηξεία αγνξάδεη ίδηεο κεηνρέο. Ο ρξφλνο αγνξάο απηψλ ησλ 

κεηνρψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζρέδην γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 

αιιά πξνρσξνχλ ζε ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ίδηεο κεηνρέο κε βάζε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

Οχηε ε Δηαηξεία αιιά νχηε θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο δελ ππφθεηληαη ζε έμσζελ 

επηβεβιεκέλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.  
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6.  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζηνπο αθφινπζνπο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο:  

 

 Λεηηνπξγηθφ θίλδπλν 

 Κίλδπλν ζπκκφξθσζεο 

 Ννκηθφ θίλδπλν 

 Κίλδπλν απψιεηαο θήκεο 

 Άιινπο θηλδχλνπο 

 

(α) Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

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

ηερλνινγίαο θαη ειέγρσλ θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν ιάζνο 

θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Σα ζπζηήκαηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 

ειέγρνληαη, ζπληεξνχληαη θαη αλαβαζκίδνληαη ζε ζπλερή βάζε. 

 

(β) Κίλδπλνο ζπκκφξθσζεο 

Ο θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απψιεηαο απφ πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο, πνπ απνξξέεη απφ 

ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Πνιηηείαο. Ο θίλδπλνο απηφο 

πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ην Λεηηνπξγφ 

πκκφξθσζεο, αιιά θαη κέζσ άιισλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ εθαξκφδνπλ νη 

εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 

(γ) Ννκηθφο θίλδπλνο 

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

ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο 

πνπ πεγάδεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εθαξκνγήο ή παξάβαζεο λνκηθψλ ζπκβάζεσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα λνκηθψλ αγσγψλ.  Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ε Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα γηα λα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

 

(δ) Κίλδπλνο απψιεηαο θήκεο 

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

Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ είηε αιεζή είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

κείσζε ηεο πειαηεηαθήο ηνπο βάζεο, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη λνκηθέο αγσγέο 

ελαληίνλ ηνπο.  Ζ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 

 

(ε) Άιινη θίλδπλνη 

Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν θαη δηεζλψο ελδέρεηαη 

λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

πγθξνηήκαηνο. Έλλνηεο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη εμέιημε ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο (GDP) είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο 

θάζε ρψξαο θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηψλ θαζψο θαη ηνπ ελ γέλεη νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

επεξεάδνληαο αλάινγα ηελ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα. 
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7. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ 

 

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ8, ην πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί ηέζζεξηο θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ηνκείο: 

 

(α) Ληαληθφ εκπφξην πνπ πεξηιακβάλεη ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ κφδαο, θαιιπληηθψλ, 

ηξνθίκσλ, εηδψλ DIY, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, νηθνδνκηθψλ πξντφλησλ θαη νρεκάησλ. 

 

(β) Δηζαγσγή θαη δηαλνκή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή θαη δηαλνκή επψλπκσλ πξντφλησλ 

επξείαο θαηαλάισζεο, θαιιπληηθψλ θαη αξσκάησλ πνιπηειείαο. 

 

(γ) Ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηδηνθηεζία, 

αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κεγάισλ έξγσλ, φπσο πνιπθαηαζηεκάησλ, 

malls, εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη γεπέδσλ γθνιθ. 

 

(δ) Δπελδπηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη άιιεο εξγαζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε θαλέλα απφ ηνπο άιινπο ηνκείο 

θαη θακία απφ ηηο νπνίεο δελ απνηειεί μερσξηζηά αλαθεξφκελν ηνκέα.   

 

Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 

μερσξηζηά γηα ζθνπνχο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηνπο ηνκείο θαη 

ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπο.  Ζ απφδνζε ησλ ηνκέσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην θέξδνο ή 

δεκία κεηά απφ ηε θνξνινγία ην νπνίν επηκεηξείηαη φπσο θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Οη ηηκέο εζσηεξηθήο κεηαβίβαζεο κεηαμχ ηνκέσλ θαζνξίδνληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε 

φπσο θαη γηα ζπλαιιαγέο κε ηξίηα κέξε.  Σα ππφινηπα θαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ 

απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 

Σν πγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Κχπξν γη‟ απηφ δελ αλαιχνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα.  
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7. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ιεηηνπξγηθνύο ηνκείο πξνο αλαθνξά 

 

Σν πγθξόηεκα   

 

Ληαληθφ 

εκπφξην 

 

 

Δηζαγσγή θαη 

δηαλνκή 

Ηδηνθηεζία θαη 

δηαρείξηζε 

αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 

 

 

Δπελδχζεσλ θαη 

άιισλ 

 

Γηαγξαθέο 

ιφγσ 

ελνπνίεζεο 

 

 

 

χλνιν 

 € € € € € € 

2010       

Κχθινο εξγαζηψλ 297.218.132 159.583.165                 -                 -                  - 456.801.297 

 

Κέξδε έηνπο κεηά απφ ηε θνξνινγία  

 

    6.814.565 

 

    6.823.311 

 

8.795.890 

 

2.357.228 

 

(5.425.973) 

 

  19.365.021 

       

 
       

  

 

Ληαληθφ 

Δκπφξην 

 

 

Δηζαγσγή θαη 

δηαλνκή 

Ηδηνθηεζία θαη 

δηαρείξηζε 

αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 

 

 

Δπελδχζεσλ θαη 

άιισλ 

 

Γηαγξαθέο 

ιφγσ 

ελνπνίεζεο 

 

 

 

χλνιν 

 € € € € € € 

2009       

Κχθινο εξγαζηψλ 301.789.360 167.082.856                 -                 -                    - 468.872.216 

 

Κέξδε έηνπο κεηά απφ ηε θνξνινγία  

 

    6.686.145 

 

    7.668.887 

 

 18.903.958 

 

5.964.343 

 

(27.619.968) 

 

   11.603.365 
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8. ΑΛΛΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΔ 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Κέξδε απφ πψιεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ, 

  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

 

7.818 

 

- 

 

- 

 

- 

Δλνίθηα εηζπξαθηέα θαη δηθαηψκαηα γηα 

  παξαρψξεζε ρψξσλ 

 

10.008.947 

 

9.265.447 

 

1.664.993 

 

1.700.537 

Άιια δηθαηψκαηα θαη απνδεκηψζεηο 601.123 409.417 - - 

Τπεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ 1.688.964 1.144.813 980.791 1.376.130 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 523.451 204.750 - - 

Δπηρνξήγεζε απφ πξνκεζεπηέο  1.384.014 1.825.879 - - 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα 2.151.573 1.946.240 8.162.403 4.521.582 

Άιια εηζνδήκαηα   1.024.235   1.503.798         11.890      13.628 

     

ύλνιν 17.390.125 16.300.344 10.820.077 7.611.877 

 

9. ΚΔΡΓΖ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΔ 

 

 Σα θέξδε απφ εξγαζίεο πξηλ απφ ηα θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο αλαθέξνληαη κεηά ηε 

ρξέσζε/(πίζησζε) ησλ αθνινχζσλ: 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Κφζηνο πξνζσπηθνχ (εκ. 10) 49.601.118 48.121.153 1.372.058 1.316.632 

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ 

  θαη εμνπιηζκνχ (εκ. 16) 

 

10.167.954 

 

9.630.501 

 

103.708 

 

120.207 

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

  ζηνηρείσλ  (εκ. 17) 

 

391.768 

 

465.082 

 

17.479 

 

10.141 

Γηαγξαθέο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

  εμνπιηζκνχ (εκ. 16) 

 

- 

 

23.075 

 

- 

 

23.075 

Γηαγξαθέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

  (εκ. 17) 

 

1.719.537 

 

12.618 

 

83.629 

 

- 

(Κέξδε)/δεκίεο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ 

  αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

 

(7.818) 

 

34.785 

 

317 

 

197 

Ακνηβή Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ (εκ. 38) 453.636 463.602 325.724 341.882 

Ακνηβή αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ 206.860 210.500 84.500 155.000 

Ακνηβή γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 21.000 19.000 21.000 19.000 

Ακνηβή γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ 

  ζπκβνχισλ 

 

17.040 

 

21.200 

 

8.840 

 

21.200 

Ακνηβή γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο          3.950       30.500         2.550      30.500 

Δλνίθηα πιεξσηέα 17.685.148 17.011.097                 -                - 
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10. ΚΟΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 43.670.585 42.614.507 1.178.841 1.135.252 

Δηζθνξέο ζην ηακείν θνηλσληθψλ 

  αζθαιίζεσλ θαη άιια ηακεία 

 

3.877.216 

 

3.577.917 

 

67.985 

 

62.009 

Δηζθνξέο ζε ζρέδηα σθειεκάησλ 

  ππαιιήισλ 

 

1.642.720 

 

1.575.134 

 

74.516 

 

70.114 

Δηζθνξέο ζε ηακεία 

  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

 

333.204 

 

268.696 

 

9.935 

 

9.348 

Άιιεο εηζθνξέο        77.393       84.899       40.781      39.909 

     

 49.601.118 48.121.153 1.372.058 1.316.632 

 

Ο κέζνο αξηζκφο ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηνχζε ην πγθξφηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 

θαη 2009 ήηαλ 2.645 θαη 2.840 αληίζηνηρα.   

 

Ο κέζνο αξηζκφο ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηνχζε ε Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 θαη 

2009 ήηαλ 34 θαη 45 αληίζηνηρα. 
 

11. ΚΑΘΑΡΑ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Σφθνη εηζπξαθηένη 1.261.433 1.407.937 2.099.996 2.962.109 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 28.000       223.259                  -            - 

Άιια έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο                   -                    -          1.136                  - 

Έζνδα ρξεκαηνδόηεζεο     1.289.433    1.631.196  2.101.132  2.962.109 
     

Σξαπεδηθνί ηφθνη θαη ηξαπεδηθά 

  δηθαηψκαηα  

 

(23.096.707) 

 

(25.962.621) 

 

(5.931.891) 

 

(6.685.770) 

Σφθνη θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη 

  Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ 

  Άκπλα 

 

 

(412.965) 

 

 

(85.088) 

 

 

(381.678) 

 

 

(43.274) 

Άιινη ηφθνη πιεξσηένη (1.949.784) (653.287) (334.639) (580.430) 

Έμνδα λένπ δαλείνπ (48.231) - (48.231) - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (290.481) (78.446) - - 

Άιια έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο     (149.830)     (175.536)                  -                 - 

Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο (25.947.998) (26.954.978) (6.696.439) (7.309.474) 
     

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο (24.658.565) (25.323.782) (4.595.307) (4.347.365) 
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12. ΚΔΡΓΖ/(ΕΖΜΗΔ) ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε 

  επελδπηηθψλ αθηλήησλ (εκ. 18) 

 

825.346 

 

- 

 

- 

 

- 

Απνκείσζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ 

  πξνο πψιεζε (εκ. 23) 

 

(82.805) 

 

- 

 

(82.805) 

 

- 

Κέξδε απφ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο 

  εηαηξείαο IDEEA Distribution of 

  Appliances Limited (εκ. 19) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.993.000 

Κέξδε απφ πψιεζε ηεο ζπλδεδεκέλεο 

  εηαηξείαο CTC-ARI Airports Ltd 

  (εκ. 21) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

16.374.097 

Εεκίεο απφ πψιεζε κεηνρψλ ηεο 

  εηαηξείαο Lambousa Venture Capital 

  Ltd (εκ. 23) 

 

 

- 

 

 

(587.203) 

 

 

- 

 

 

(543.601) 

Εεκίεο απφ πψιεζε αδξαλψλ 

  ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ (εκ. 19) 

 

- 

 

               - 

 

              - 

 

(8.361.340) 

Κέξδε απφ πψιεζε ηεο ζπλδεδεκέλεο 

  εηαηξείαο CTC Ari (F&B) Limited 

  (εκ. 21) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

785.795 

 

 

               - 

Εεκία απφ πψιεζε επελδχζεσλ 

  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

(745) 

 

                - 

 

       (745) 

 

                 - 

Κέξδε απφ πψιεζε επελδπηηθψλ 

  αθηλήησλ (εκ. 18) 

 

2.551.536 

 

                - 

 

              - 

 

                - 
     

ύλνιν 3.293.332   (587.203)  702.245  9.462.156 

 

13. ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΧΖ  

 

Ζ Δηαηξεία 

H Δηαηξεία, κε βάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα αλαδηνξγάλσζε ηεο 

Δηαηξείαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνρψξεζε ην 2009 ζηελ απηνλφκεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ CTC Domex, CTC Argosy, CTC Cassandra θαη CTC Automotive. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε, κε ηζρχ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, ηελ 

εθρψξεζε ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αθφινπζεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ 

εμ νινθιήξνπ ζηε Cyprus Trading Corporation Plc:  

 

Γξαζηεξηφηεηα Θπγαηξηθή εηαηξεία 

  

CTC Domex Domex Trading Co. Limited 

CTC Argosy Argosy Trading Company Limited 

CTC Cassandra Cassandra Trading Limited 

CTC Automotive CTC Automotive Limited 
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13. ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΧΖ (ζπλέρεηα) 

 

Ζ Δηαηξεία (ζπλέρεηα) 

H εθρψξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη γίλεη κε βάζε ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008. 

 

Χο αληάιιαγκα ε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζα εθδψζνπλ κεηνρηθφ θεθάιαην ζηελ Δηαηξεία ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κεηαθέξζεθαλ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε φπσο ρεηξηζηεί ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο σο 

ζπλερηδφκελεο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.  

 

Ζ Δηαηξεία κεηάθεξε ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

ππνρξεψζεσλ: 

 € 

  

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 3.530.577 

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 154.942 

Απνζέκαηα 27.396.604 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 43.176.290 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ θαη 

  ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο 

 

(33.224.541) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (183.374) 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο (34.160.074) 

Γάλεηα   (5.042.134) 

Καζαξά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο    1.648.290 

  

Καζαξά κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ απφ κεηαθνξά θαζαξψλ 

  ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

 

    127.652 

 

14. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Δηαηξηθφο θφξνο - έηνπο 1.961.415 2.400.004 73.930 - 

                           - πξνεγνχκελσλ εηψλ (402.006) (520.522) (467.942) - 

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα 

           - έηνπο 

 

271.158 

 

361.309 

 

39.663 

 

245.648 

           - πξνεγνχκελσλ εηψλ 28.399 - (8.370) - 

Φφξνο θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ      

           - πξνεγνχκελσλ εηψλ (32.410)                 -    (32.410)               - 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (εκ. 32)    472.268       93.624     24.764     99.587 

     

Υξέσζε/(πίζησζε) έηνπο 2.298.824  2.334.415 (370.365)   345.235 
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14. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ (ζπλέρεηα) 

 

Σςμθιλίωζη θοπολογίαρ με βάζη ηο θοπολογηηέο ειζόδημα και θοπολογίαρ  με βάζη ηα λογιζηικά 

κέπδη: 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Λνγηζηηθά θέξδε πξηλ απφ ηε θνξνινγία 21.663.845 13.937.780 4.312.747  9.932.163 

     

Φνξνινγία κε βάζε ηα εθαξκφζηκα 

  πνζνζηά θνξνινγίαο 

 

2.166.385 

 

1.393.778 

 

431.275 

 

993.216 

     

Αλαπξνζαξκνγή ζηε θνξνινγία 

  έηνπο γηα ηα αθφινπζα: 

    

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ 

  δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

  ζθνπνχο 

 

 

844.466 

 

 

2.005.782 

 

 

582.686 

 

 

645.450 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ 

  θαη εζφδσλ πνπ δελ 

  θνξνινγνχληαη 

 

 

(1.158.003) 

 

 

(1.394.701) 

 

 

(946.752) 

 

 

(1.656.406) 

Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκίσλ πνπ 

  δελ αλαγλσξίζηεθαλ 

 

- 

 

304.180 

 

- 

 

17.740 

Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ εηψλ (402.006) (520.522) (467.942) - 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 472.268 93.624 24.764 99.587 

Πξφζζεηνο θφξνο 108.567 90.965 6.721 - 

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα 

 - έηνπο 

 - πξνεγνχκελσλ εηψλ 

 

271.158 

28.399 

 

361.309 

               - 

 

39.663 

       (8.370) 

 

245.648 

                - 

Φφξνο θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ 

- πξνεγνχκελσλ εηψλ 

 

     (32.410) 

 

               - 

 

      (32.410) 

 

                - 
     

Υξέσζε/(πίζησζε) έηνπο  2.298.824 2.334.415   (370.365)     345.235 

 

 Σα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε ζπληειεζηή 

10%.  Δπίζεο, θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ θαιχπηεηαη απφ θνξνινγηθέο δεκίεο πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ πξνεγνχκελα έηε, δελ θνξνινγείηαη. 

 

Κάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε 

έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα κε πνζνζηφ 10%.  ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, 100% ησλ ηφθσλ 

απηψλ ζα εμαηξνχληαη απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν. 
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14. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ (ζπλέρεηα) 

 

Απφ ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ άξρηζε ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2003, εηαηξείεο πνπ δε δηαλέκνπλ 

70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, 

δχν ρξφληα κεηά ην ηέινο ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ έηνπο, ζα ζεσξείηαη πσο πιήξσζαλ ην 

70% ησλ θεξδψλ σο κέξηζκα.  Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 15% ζα είλαη 

πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή ζηελ έθηαζε πνπ νη ηδηνθηήηεο (θπζηθά 

πξφζσπα ή εηαηξείεο) είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.  Σν πνζφ  ηεο ινγηδφκελεο 

δηαλνκήο κεηψλεηαη κε νπνηαδήπνηε κεξίζκαηα ζα έρνπλ πιεξσζεί γηα ην ζρεηηθφ έηνο θαηά 

ηα επφκελα δχν έηε.  Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά είλαη πιεξσηέα γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ ηδηνθηεηψλ. 

 

15. ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 
 

 Σν πγθξόηεκα 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 βαζίζηεθε ζην θέξδνο πνπ 

αλαινγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο χςνπο €13.269.711 (2009: €8.145.555) θαη ην κεζνζηαζκηθφ 

αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ αλέξρεηαη ζε 

92.028.144 (2009: 92.038.524) θαη ππνινγίζηεθε σο αθνινχζσο: 

 2010 2009 

 € € 

   

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο 13.269.711 8.145.555 

   

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ησλ €0,85  πνπ ήηαλ 

  εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (κε  

  πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ) 

 

 

92.028.144 

 

 

92.038.524 

   

Βαζηθά θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλα θέξδε αλά κεηνρή (ζελη)          14,42            8,85 
 

Ζ Δηαηξεία 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 βαζίζηεθε ζην θέξδνο πνπ 

αλαινγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο χςνπο €4.683.112 (2009: €9.586.928) θαη ην κεζνζηαζκηθφ 

αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ αλέξρεηαη ζε 

92.028.144 (2009: 92.038.524) θαη ππνινγίζηεθε σο αθνινχζσο: 

 2010 2009 

 € € 

   

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο   4.683.112   9.586.928 
   

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ησλ €0,85 πνπ ήηαλ  

  εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (κε  

  πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ) 

 

 

92.028.144 

 

 

92.038.524 

   

Βαζηθά θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλα θέξδε αλά κεηνρή (ζελη)             5,09          10,42 



66 

 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 
 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΞΔΥΧΡΗΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

16. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

   Βειηηψζεηο ζε  Μεραλήκαηα,   

Σν πγθξόηεκα  Γε θαη Γε θαη θηήξηα θηήξηα ππφ  εγθαηαζηάζεηο Ζιεθηξνληθνί  

 θηήξηα ππφ αλάπηπμε ελνηθίαζε Ορήκαηα & εμνπιηζκφο ππνινγηζηέο ύλνιν 

2010 € € € € € € € 
Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο        

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ   242.244.914      57.956  39.650.081 9.662.337 50.687.350 2.085.202 344.387.840 

Πξνζζήθεο 2.501.259 212.798 926.796 1.095.554 2.732.933 38.752 7.508.092 

Δθπνηήζεηο (4.891) - - (459.640) (4.420) (985) (469.936) 

Γηαγξαθέο - - (39.047) - - (9.937) (48.984) 

Μεηαθνξά ζηα επελδπηηθά αθίλεηα (εκ. 18) (8.466.547) - - - - - (8.466.547) 

Δπαλεθηίκεζε     1.680.153               -                   -                  -                   -                 -      1.680.153 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  237.954.888   270.754 40.537.830 10.298.251 53.415.863 2.113.032 344.590.618 
        

Απνζβέζεηο        

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 815.121 - 10.723.420 8.716.913 23.594.507 1.924.841 45.774.802 

Δπηβάξπλζε έηνπο 262.974 - 3.519.451 1.065.408 5.233.170 86.951 10.167.954 

Δθπνηήζεηο - - - (413.949) - (190) (414.139) 

Γηαγξαθέο                     -                -       (39.047)                  -                    -        (9.937)          (48.984) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ       1.078.095                - 14.203.824   9.368.372   28.827.677   2.001.665    55.479.633 
        

Καζαξή ινγηζηηθή αμία        

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  241.429.793     57.956  28.926.661      945.424   27.092.843      160.361  298.613.038 
        

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  236.876.793   270.754  26.334.006       929.879   24.588.186      111.367  289.110.985 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

16. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ζπλέρεηα) 

  Γε θαη Βειηηψζεηο ζε  Μεραλήκαηα,   

Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) Γε θαη θηήξηα ππφ θηήξηα ππφ  εγθαηαζηάζεηο Ζιεθηξνληθνί  

 θηήξηα αλάπηπμε ελνηθίαζε Ορήκαηα & εμνπιηζκφο ππνινγηζηέο ύλνιν 

2009 € € € € € € € 
Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο        

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  241.996.825 - 32.095.986 9.193.559 45.200.644 1.958.844 330.445.858 

Πξνζζήθεο 248.089 57.956 6.168.616 828.438 5.489.141 126.358 12.918.598 

Πξνζζήθεο απφ εμαγνξά θνηλνπξαμίαο (εκ. 20Γ) - - 1.387.597 95.471 296.860 - 1.779.928 

Δθπνηήζεηο - - (2.118) (455.131) (173.890) - (631.139) 

Γηαγξαθέο                    -               -                   -                  -       (125.405)                 -        (125.405) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  242.244.914     57.956 39.650.081   9.662.337   50.687.350 2.085.202 344.387.840 
        

Απνζβέζεηο        

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 550.752 - 7.530.261 7.964.491 18.791.769 1.741.513 36.578.786 

Δπηβάξπλζε έηνπο 264.369 - 3.193.159 1.074.291 4.915.354 183.328 9.630.501 

Δθπνηήζεηο - - - (321.869) (10.286) - (332.155) 

Γηαγξαθέο                     -                -                   -                  -       (102.330)                -        (102.330) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ          815.121                -  10.723.420   8.716.913   23.594.507 1.924.841    45.774.802 
        

Καζαξή ινγηζηηθή αμία        

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  241.446.073                -  24.565.725   1.229.068   26.408.875    217.331  293.867.072 
        

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   241.429.793      57.956  28.926.661      945.424   27.092.843    160.361  298.613.038 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

16. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ζπλέρεηα) 

 

 Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε γε θαη ηα θηήξηα ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, επαλεθηηκήζεθαλ απφ 

αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο κε βάζε ηελ αγνξαία αμία.  Σν πιεφλαζκα απφ ηελ 

επαλεθηίκεζε χςνπο €7.315.891 πηζηψζεθε ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. 

 

 Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο γεο θαη ησλ θηεξίσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ άιισλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ έγηλε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο 

κε βάζε ηε εχινγε αμία γηα ηελ πθηζηάκελε ρξήζε ηνπο θαη ηελ αγνξαία αμία ηνπο. 

 

 Σφθνη χςνπο €182.850 (2009: €-) πνπ αθνξνχλ δαλεηζκφ πνπ έγηλε εηδηθά γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο θηεξίνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο θαη πεξηιεθζήθαλ ζην θφζηνο ηνπ θηεξίνπ. 

 

 Γε θαη θηήξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο έρνπλ δνζεί σο εμαζθάιηζε γηα πνζφ €276.206.315 (2009: 

€262.283.809) γηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη δηεπθνιχλζεηο.  

 

 Ζ αμία ηεο γεο θαη ησλ θηεξίσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ ζα παξνπζηαδφηαλ ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κείνλ 

απνζβέζεηο, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, αλέξρεηαη ζε €52.217.116 (2009: €50.653.249). 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

16. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ζπλέρεηα) 

  Γε θαη θηήξηα  Μεραλήκαηα,   

Ζ Δηαηξεία Γε θαη ππφ  εγθαηαζηάζεηο Ζιεθηξνληθνί  

 θηήξηα αλάπηπμε Ορήκαηα & εμνπιηζκφο ππνινγηζηέο ύλνιν 

2010 € € € € € € 

Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο       

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  1.123.747 - 182.104 812.177 211.775 2.329.803 

Πξνζζήθεο 23.114 270.754 - 16.409 3.872 314.149 

Δθπνηήζεηο (4.891) - (59.700) (2.000) - (66.591) 

Γηαγξαθέο                 -               -              -              -    (9.937)       (9.937) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  1.141.970  270.754 122.404 826.586 205.710 2.567.424 

       

Απνζβέζεηο       

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 28.464 - 118.181 689.642 197.862 1.034.149 

Δπηβάξπλζε έηνπο 18.300 - 28.154 43.461 13.793 103.708 

Δθπνηήζεηο - - (57.863) - - (57.863) 

Γηαγξαθέο                  -               -              -               -     (9.937)       (9.937) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ        46.764               -   88.472   733.103  201.718 1.070.057 

       

Καζαξή ινγηζηηθή αμία       

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ   1.095.283               -   63.923   122.535   13.913 1.295.654 

       

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   1.095.206  270.754   33.932     93.483     3.992 1.497.367 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 

16. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ζπλέρεηα) 

   Μεραλήκαηα,   

Ζ Δηαηξεία (ζπλέρεηα) Γε θαη  εγθαηαζηάζεηο Ζιεθηξνληθνί  

 θηήξηα Ορήκαηα & εμνπιηζκφο ππνινγηζηέο ύλνιν 

2009 € € € € € 

Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο      

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  23.622.074 5.918.769 6.168.813 1.530.129 37.239.785 

Πξνζζήθεο - - 5.456 2.229 7.685 

Μεηαθνξά ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (εκ. 13) (574.334) (5.704.801) (5.236.687) (1.320.583) (12.836.405) 

Μεηαθνξά ζηα επελδπηηθά αθίλεηα (εκ.18) (21.923.993) - - - (21.923.993) 

Δθπνηήζεηο - (31.864) - - (31.864) 

Γηαγξαθέο                  -                 -    (125.405)                 -      (125.405) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ     1.123.747      182.104     812.177      211.775    2.329.803 

      

Απνζβέζεηο      

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 450.924 4.330.085 4.551.028 1.348.931 10.680.968 

Δπηβάξπλζε έηνπο 13.795 36.857 57.935 11.620 120.207 

Δθπνηήζεηο - (13.105) - - (13.105) 

Μεηαθνξά ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (εκ. 13) (90.492) (4.235.656) (3.816.991) (1.162.689) (9.305.828) 

Μεηαθνξά ζηα επελδπηηθά αθίλεηα (εκ. 18) (345.763) - - - (345.763) 

Γηαγξαθέο                  -                -    (102.330)                -     (102.330) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ         28.464     118.181     689.642     197.862   1.034.149 

      

Καζαξή ινγηζηηθή αμία      

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  23.171.150  1.588.684  1.617.785     181.198 26.558.817 

      

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ    1.095.283       63.923     122.535       13.913   1.295.654 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

16. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ζπλέρεηα) 
 

Ζ Δηαηξεία (ζπλέρεηα) 

 Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Δηαηξείαο (εκ. 13), ε γε θαη ηα θηήξηα ηεο 

Δηαηξείαο πνπ κηζζψλνληαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ αλάιαβαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

χςνπο €21.578.230 κεηαθέξζεθαλ απφ ηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο ζηα 

επελδπηηθά αθίλεηα.  

 

 Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο γεο θαη ησλ θηεξίσλ ηεο Δηαηξείαο έγηλε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 

απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο θ.θ. Rois Nicolaides & Associates (Property 

Consultants) Limited, κε βάζε ηε εχινγε αμία γηα ηελ πθηζηάκελε ρξήζε ηνπο.  

 

 Ζ γε θαη ηα θηήξηα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ γε αμίαο €528.214 (2009: €528.214). 

 

 Γε θαη θηήξηα ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δνζεί σο εμαζθάιηζε γηα πνζφ €23.536.922 (2009: 

€23.536.917) γηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη δηεπθνιχλζεηο.  

 

 Ζ αμία ηεο γεο θαη ησλ θηεξίσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα παξνπζηαδφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κείνλ απνζβέζεηο, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2010, αλέξρεηαη ζε €700.096 (2009: €681.873). 

 

17. ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
      

Σν πγθξόηεκα   Δκπνξηθή Αέξαο Δπλντθφ  

 Λνγηζκηθά εχλνηα θαηαζηεκάησλ ζπκβφιαην ύλνιν 

2010 € € € € € 

Σηκή θηήζεο      

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 3.274.207 44.327.833   185.843               - 47.787.883 

Πξνζζήθεο 311.923 - -                - 311.923 

Μεηαθνξέο - (627.939) - 627.939 - 

Γηαγξαθέο                 -  (1.635.900)  (185.843)               -  (1.821.743) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 3.586.130 42.063.994                -  627.939 46.278.063 

      

Απνζβέζεηο       

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2.748.543                  -   92.923     -  2.841.466 

Δπηβάξπλζε έηνπο 352.485 - 9.283 30.000 391.768 

Γηαγξαθέο                 -                  - (102.206)              -    (102.206) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 3.101.028                  -               -    30.000  3.131.028 

      

Καζαξή ινγηζηηθή αμία      

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ    525.664 44.327.833    92.920              - 44.946.417 

      

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ    485.102 42.063.994               -  597.939 43.147.035 
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17. ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (ζπλέρεηα) 

     

Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα)  Δκπνξηθή Αέξαο  

 Λνγηζκηθά εχλνηα θαηαζηεκάησλ ύλνιν 

2009 € € € € 

Σηκή θηήζεο     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 3.086.484 36.875.371 185.843 40.147.698 

Πξνζζήθεο 171.966 7.452.462 - 7.624.428 

Πξνζζήθεο απφ εμαγνξά 

  θνηλνπξαμίαο (εκ. 20Γ) 

 

28.375 

 

- 

 

- 

 

28.375 

Γηαγξαθέο     (12.618)                  -             -      (12.618) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 3.274.207 44.327.833 185.843 47.787.883 

     

Απνζβέζεηο      

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2.292.754 - 83.630 2.376.384 

Δπηβάξπλζε έηνπο     455.789                 -     9.293     465.082 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2.748.543                 -   92.923  2.841.466 

     

Καζαξή ινγηζηηθή αμία     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ     793.730 36.875.371  102.213 37.771.314 

     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ     525.664 44.327.833    92.920 44.946.417 

 

Σν 2010 έγηλε κεηαθνξά απφ ηελ εκπνξηθή εχλνηα ζην επλντθφ ζπκβφιαην χςνπο €627.939.  Σν 

επλντθφ ζπκβφιαην αληηπξνζσπεχεη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε καδί κε 

ηελ θνηλνπξαμία CTC-ARI Airports Limited ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη αλαθέξεηαη ζην 

ζπκβφιαην πνπ ππέγξαςε ε εηαηξεία CTC-ARI Airports Limited κε ηελ Hermes Airports 

Limited γηα ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ αδαζκνινγήησλ εηδψλ 

ησλ αεξνδξνκίσλ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ.  Σν επλντθφ ζπκβφιαην ζα δηαγξαθεί κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν ζε δηάξθεηα 21 εηψλ θαη ζπλάδεη κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ην 2031.  

 

 Ζ εκπνξηθή εχλνηα χςνπο €42.063.994 (2009: €44.327.833) πξνέθπςε σο αθνινχζσο: 

(α) Αγνξά 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ C.D. Hay (Motors) 

Limited θαη D. Ouzounian M. Soultanian Company Limited. 

(β) Μεηαθνξά ηεο εηαηξείαο Ζ.Ο.Β. House of Beauty Limited απφ ζπλδεδεκέλε ζε ζπγαηξηθή ην 

2000. 

(γ) Μεηαθνξά ηεο εηαηξείαο Ermes Department Stores Plc απφ ζπλδεδεκέλε ζε ζπγαηξηθή ηελ 1 

Οθησβξίνπ 2006. 

(δ) Μεηαθνξά ηεο εηαηξείαο Woolworth (Cyprus) Properties Plc απφ ζπλδεδεκέλε ζε ζπγαηξηθή 

ηηο 26 επηεκβξίνπ 2007. 

(ε) Αγνξά 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο CTC-ARI Airports Limited θαη κεηαθνξά ηεο 

εηαηξείαο απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ζε επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

17. ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (ζπλέρεηα) 
 

 Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 
 

 Οη απνζβέζεηο θαη νη δηαγξαθέο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο αθνινχζσο: 

 2010 2009 

 € € 

   

Έμνδα δηαρείξηζεο 2.111.305   477.700 
 

 Έιεγρoο απνκείσζεο εκπνξηθήο εύλνηαο 

 Ζ εκπνξηθή εχλνηα θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ κε βάζε ηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ζθνπνχο ειέγρνπ γηα απνκείσζε.  Ζ αλάιπζε ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

 Δηζαγσγή Ληαληθφ Αθίλεηε  

 & δηαλνκή εκπφξην ηδηνθηεζία ύλνιν 

 € € € € 

2010     

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 3.021.584 31.984.818 7.057.592 42.063.994 

     

2009     

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 3.649.523 31.984.818 8.693.492 44.327.833 

 

 Ζ αλαθηήζηκε αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζνξίδεηαη βάζεη 

ππνινγηζκψλ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  Απηνί νη ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιέςεηο ξνήο 

κεηξεηψλ βαζηζκέλεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν 

πέληε εηψλ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε δηεχζπλζε.  Οη ξνέο κεηξεηψλ πέξαλ ησλ πέληε εηψλ 

πξνεθηείλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηδφκελνπ ηειηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο φπσο αλαθέξεηαη 

πην θάησ.  Ο ξπζκφο αλάπηπμεο δελ μεπεξλά ην καθξνπξφζεζκν κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

 Οη θχξηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο 

ιφγσ ρξήζεο ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο εηζαγσγή 

θαη δηαλνκή είλαη νη εμήο: 

 2010 2009 

   

Μεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο 17% - 46% 15% - 46% 

Ρπζκφο αχμεζεο πσιήζεσλ (7%) – 30% (8%) – 26% 

Ρπζκφο αλάπηπμεο θέξδνπο 2% 2% 

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην  8,72% - 13,64% 7,31% - 9,39% 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

17. ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (ζπλέρεηα) 

 

 Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 

 

 Έιεγρoο απνκείσζεο εκπνξηθήο εύλνηαο (ζπλέρεηα) 

 Ζ Γηεχζπλζε θαζνξίδεη ην πξνυπνινγηζκέλν κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο θαη ην ξπζκφ αχμεζεο 

ησλ πσιήζεσλ θαη θεξδψλ βάζεη πξνεγνχκελσλ επηδφζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο.  Ο κέζνο ζηαζκηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλάδεη κε 

ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο.  Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αληηθαηνπηξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

 Με βάζε ηηο πην πάλσ παξαδνρέο, εκπνξηθή εχλνηα χςνπο €1.635.900 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηνκέα ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο απνκεηψζεθε θαη δηαγξάθεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ επεηδή ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο αληηθαηνπηξίδεηαη 

ζε εχινγε αμία ζηα επελδπηηθά αθίλεηα θαη ζηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο.   

 

 Με βάζε ηα πην πάλσ ε Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

άιιε απνκείσζε ζηελ εκπνξηθή εχλνηα γηα ην ιφγν φηη ε θαζαξή αμία ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο 

είλαη ρακειφηεξε απφ ηε ζεκεξηλή αμία ησλ ππνινγηδφκελσλ κειινληηθψλ εηζξνψλ πνπ ζα 

πξνέιζνπλ απφ ηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ κνλάδσλ απηψλ, ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί ε 

εκπνξηθή εχλνηα. 

  Αέξαο  

 Λνγηζκηθά θαηαζηεκάησλ ύλνιν 

Ζ Δηαηξεία € € € 

    

2010    

Σηκή θηήζεο    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 105.923  172.182   278.105 

Πξνζζήθεο 24.050 - 24.050 

Γηαγξαθέο               - (172.182) (172.182) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   129.973               -  129.973 

    

Απνζβέζεηο    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 105.667   79.260  184.927 

Δπηβάξπλζε έηνπο 8.186 9.293 17.479 

Γηαγξαθέο              -  (88.553)   (88.553) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  113.853              -  113.853 

    

Καζαξή ινγηζηηθή αμία    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ         256   92.922     93.178 

    

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   16.120              -    16.120 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

17. ΄ΑΤΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (ζπλέρεηα) 

  Αέξαο  

 Λνγηζκηθά θαηαζηεκάησλ ύλνιν 

Ζ Δηαηξεία (ζπλέρεηα) € € € 
    

2009    

Σηκή θηήζεο    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 776.337 172.182 948.519 

Μεηαθνξά ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (εκ. 13)  (670.414)             - (670.414) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ    105.923  172.182   278.105 

    

Απνζβέζεηο    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 620.291 69.967 690.258 

Δπηβάξπλζε έηνπο 848 9.293 10.141 

Μεηαθνξά ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (εκ. 13)  (515.472)            - (515.472) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ    105.667   79.260  184.927 

    

Καζαξή ινγηζηηθή αμία    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ   156.046 102.215  258.261 

    

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ         256   92.922     93.178 

 

 Οη απνζβέζεηο θαη νη δηαγξαθέο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο αθνινχζσο: 

 2010 2009 

 € € 

   

Έμνδα δηαρείξηζεο  101.108 10.141 

 

18. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 170.336.557 161.347.801 33.544.397 11.960.695 

Πξνζζήθεο 11.410.369 8.988.756 17.742 5.472 

Μεηαθνξά απφ αθίλεηα, 

  εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνχ  

  (εκ. 16) 

 

 

8.466.547 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

21.578.230 

Πιεφλαζκα επαλεθηίκεζεο 

  (εκ. 12) 

 

825.346 

 

- 

 

- 

 

- 

Δθπνηήζεηο   (3.582.725)                    -                  -                  - 

     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 187.456.094 170.336.557 33.562.139 33.544.397 

 

 Σα επελδπηηθά αθίλεηα επαλεθηηκνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

ζηελ ειεχζεξε αγνξά απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο, κε ζεκαληηθέο εκπεηξίεο 

ζηελ εθηίκεζε αθηλήησλ ζηελ Κχπξν. 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

  

18. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ (ζπλέρεηα) 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

Woolworth (Cyprus) Properties Plc, πψιεζε αθίλεην ην νπνίν είρε αγνξάζεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο γηα πνζφ χςνπο €6.134.261.  Απφ ηελ πψιεζε απηή πξνέθπςε θέξδνο χςνπο 

€2.551.536 ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηα θέξδε απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

19. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 
 

 Σν πγθξόηεκα  

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

   

 πκκεηνρή  

Όλνκα εηαηξείαο ζην κεηνρηθφ Κχξηα δξαζηεξηφηεηα 

 θεθάιαην  

 2010 2009  

 % %  

Θπγαηξηθέο ηεο Δηαηξείαο    

C.D. Hay (Motors) Limited 100 100 Γεληθφο αληηπξφζσπνο ζηελ Κχπξν ησλ 

  απηνθηλήησλ Hyundai 

Ζ.Ο.Β. House of Beauty Limited 50 50 Δηζαγσγή θαη εκπνξία θαιιπληηθψλ θαη  

  αξσκάησλ 

Ermes Department Stores Plc 65,96 65,96 Ληαληθφ εκπφξην ζηνλ ηνκέα ηεο  κφδαο,  

  πγείαο, νκνξθηάο, εηδψλ ζπηηηνχ θαη  

  ηξνθίκσλ 

Artview Co. Limited 100 100 Απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο θαη  

  δηαλνκέαο ησλ θαιιπληηθψλ,  

  αξσκάησλ θαη αμεζνπάξ  Christian  

  Dior ζηελ Κχπξν 

Woolworth (Cyprus) Properties Plc 77,04 77,04 Ηδηνθηεζία, αμηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη 

  εκπνξία αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

CTC Motors Limited 100 100 Γεληθφο αληηπξφζσπνο ζηελ Κχπξν ησλ  

  απηνθηλήησλ Volvo 

Argosy Trading Company Limited 100 100 Γηαλνκή επψλπκσλ θαηαλαισηηθψλ  

  αγαζψλ 

Cassandra Trading Limited 100 100 Δηζαγσγή θαη δηαλνκή ησλ θαπληθψλ  

  πξντφλησλ ηεο Philip Morris 

CTC Automotive Limited  100 100 Δκπνξία νρεκάησλ φισλ ησλ εηδψλ,  

  επηβαηεγψλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ  

  θαη  βαξέσλ κεραλεκάησλ 

Amaracos Holding (CTC+PG)  

  Limited 

51 51 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Βrightmind Enterprises Limited 100 100 Αδξαλήο 

Emporscan Limited 100 100 Αδξαλήο 

Scandia (Paphos) Company Limited 100 100 Αδξαλήο 

Comser Limited 100 100 Αδξαλήο 

Photo Fisher Limited 100 100 Αδξαλήο 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

19. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (ζπλέρεηα) 

 

 Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 

   

 πκκεηνρή  

Όλνκα εηαηξείαο ζην κεηνρηθφ Κχξηα δξαζηεξηφηεηα 

 θεθάιαην  

 2010 2009  

 % %  

Θπγαηξηθέο ηεο Δηαηξείαο (ζπλέρεηα)    

Lard Limited 100 100 Αδξαλήο 

Arna Trading Limited 100 100 Αδξαλήο 

Suconet Limited 100 100 Αδξαλήο 

Durell Trading Limited 100 100 Αδξαλήο 

Lutraco Imports & Exports Limited 100 100 Αδξαλήο 

Domex Building Materials Limited 100 100 Αδξαλήο 

Domex Technical Limited 100 100 Αδξαλήο 

Afxo Insurance Agencies Limited 100 100 Αδξαλήο 

Cyways Investment Company Limited 100 100 Αδξαλήο 

D. Ouzounian M. Soultanian & Co. Ltd 100 100 Αδξαλήο 

CTC Telecom Limited 100 100 Αδξαλήο 

CTC (Lemeco Holdings) Limited 100 100 Αδξαλήο 

Lemeco (Distributors) Limited 100 100 Αδξαλήο 

Cyprus Button Company Limited 100 100 Αδξαλήο 

 

Θπγαηξηθέο ηεο Ermes Department 

 Stores Plc 

   

F.W. Woolworth (Chemists) Limited 100 100 Λεηηνπξγία θαξκαθείσλ 

Tecathlon Limited 100 100 Αδξαλήο 

Francella Distributors Limited 100 100 Αδξαλήο 

Woolworth Trading Limited 100 100 Αδξαλήο 

C.W. Artopolis Limited 100 100 Γηαρείξηζε θαθεηεξηψλ θαη αξηνπνηείσλ 

La Croisanterie Delifresh Limited 100 100 Αδξαλήο 

Superhome Center (D.I.Y.) Limited 51 51 Λεηηνπξγία κεγαινθαηαζηεκάησλ 

  πψιεζεο εηδψλ γηα ην ζπίηη, ην  

  εξγαζηήξη, ην ζρνιείν, ην γξαθείν θαη 

  ζπλαθψλ πξντφλησλ ζε Λεπθσζία,  

  Λεκεζφ θαη Πάθν 

Fashionlink S.A. 100 100 Λεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πψιεζεο  

  εηδψλ έλδπζεο 

Anglo – Cyprus Association Limited 100 100 Αδξαλήο 

IDEEA Distribution of Appliances  

 Limited 

100 100 Δηζαγσγή θαη δηαλνκή ειεθηξηθψλ θαη 

  ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ  

Domex Trading Co Limited 100 100 Λεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ γηα είδε  

  ζπζθεπψλ, ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ  

  γηα  είδε πγηεηλήο, θεξακηθά, εξγαιεία, 

  είδε  θσηηζκνχ θαη ηέληεο 

Scandia Company Limited 100 100 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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19. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (ζπλέρεηα) 

 

 Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 

 πκκεηνρή  

Όλνκα εηαηξείαο ζην κεηνρηθφ Κχξηα δξαζηεξηφηεηα 

 θεθάιαην  

 2010 2009  

 % %  

Θπγαηξηθέο ηεο Woolworth  

 (Cyprus) Properties Plc 

   

F.W.W. Super Department Stores 

  Limited 

100 100 Δλνηθίαζε ησλ αθηλήησλ ηεο ζηε  

  Λάξλαθα 

Woolworth Commercial Centre  

 Limited 

100 100 Ηδηνθηήηξηα γεο θαη εκπνξηθνχ  

  θέληξνπ ζηελ πεξηνρή Έγθσκεο ζηε 

  Λεπθσζία 

ZAKO Limited 100 100 Δλνηθίαζε ησλ αθηλήησλ ηεο ζηε  

  Λεκεζφ,  Λάξλαθα θαη Πάθν 

ITTL Trade Tourist and Leisure Park 

  Plc 

99,7 100 Ηδηνθηήηξηα Δκπνξηθνχ Πάξθνπ ζε  

  πεξηνρή Αζαιάζζαο, Λεπθσζία 

Niola Estates Limited 100 100 Ηζχλνπζα εηαηξεία ηεο Estelte Limited 

  πνπ θαηέρεη αθίλεηε πεξηνπζία 

Realta Limited 100 100 Ηζχλνπζα εηαηξεία ηεο Calandra  

  Limited  πνπ θαηέρεη αθίλεηε  

  πεξηνπζία 

Chrysochou Merchants Limited 100 100 Δπέλδπζε ζηε Cyprus Limni Resorts  

 & GolfCourses Plc, ηδηνθηήηξηα  

 κεγάιεο έθηαζεο γεο ζηελ Πφιε  

 Υξπζνρνχο 

    

Θπγαηξηθέο ηεο ZAKO Limited    

Zako Estate Limited 100 100 Δλνηθίαζε ηδηφθηεησλ αθηλήησλ  

  ζηελ νδφ Λήδξαο, Λεπθσζία 

The Cyprus Supply Company Limited 100 100 Αδξαλήο 

Elermi General Trading Limited 100 100 Αδξαλήο 

Apex Limited 100 100 Δθκεηάιιεπζε δηθαησκάησλ ρξήζεο 

  ησλ  θηεξίσλ ηεο ηνάο ζηελ νδφ  

  Λήδξαο,  Λεπθσζία, ηδηφθηεηνπ  

  αθηλήηνπ ζηα  Λαηζηά θαη  

  δηαρείξηζε ηδηφθηεηνπ ρψξνπ  

  ζηάζκεπζεο ζηελ νδφ Λήδξαο  
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19. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (ζπλέρεηα) 

 

 Ζ Δηαηξεία  

 Όιεο νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, εμαηξνπκέλεο ηεο Fashionlink S.A. πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ 

Διιάδα, είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ Κχπξν. 

 

Ζ Δηαηξεία 2010 2009 

 € € 

Σηκή θηήζεο   

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 178.326.035 196.891.086 

Πξνζζήθεο  - 2.650.000 

Δθπνηήζεηο                     -  (21.215.051) 

   

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 178.326.035 178.326.035 

 
 Με ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο (εκ. 13), ε Δηαηξεία απέθηεζε 

επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Argosy Trading Company Limited (€50.000), Cassandra 

Trading Limited (€50.000), CTC Automotive Limited (€50.000) θαη Domex Trading Co 

Limited (€1.500.000). 

 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 ε Δηαηξεία πψιεζε ηηο επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Scandia 

Company Limited, IDEEA Distribution of Appliances Limited θαη Domex Trading Cν Limited 

ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Department Stores Plc.  Σν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ζηηο 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Scandia Company Limited θαη IDEEA Distribution of Appliances Limited 

ήηαλ €2.000.000 θαη ην θαζαξφ πξντφλ πψιεζεο ήηαλ €3.993.000.  Χο απνηέιεζκα ην θέξδνο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξάμε απηή αλήιζε ζε €1.993.000. 

 

Ζ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Domex Trading Co Limited έγηλε ζε ηηκή θφζηνπο 

(€1.500.000) θαη δελ πξνέθπςε νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία απφ ηελ πψιεζε. 

 

Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε Δηαηξεία πψιεζε επελδχζεηο πνπ θαηείρε ζε δηάθνξεο 

αδξαλείο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία.  Σν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ ήηαλ 

€17.715.051 θαη ην πξντφλ πψιεζεο αλήιζε ζε €9.353.711.  Χο απνηέιεζκα ηεο πξάμεο απηήο 

ε Δηαηξεία αλαγλψξηζε δεκία χςνπο €8.361.340. 

 

20. ΑΓΟΡΔ ΚΑΗ ΠΧΛΖΔΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΧΝ 
 

Σν πγθξόηεκα 
 

A. Wolcom Stores Limited 

ηηο 16 Απξηιίνπ 2010 νη δχν κεηνρέο ζηελ Wolcom Stores Limited ηηο νπνίεο θαηείρε ε 

N.K.Shacolas (Holdings) Limited θαη ε Woolworth (Cyprus) Properties Plc σο θαηαπίζηεπκα 

γηα ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Departments Stores Plc θαη ηελ Aer Rianta International 

(Middle East) WLL κεηαβηβάζηεθαλ ζηε CTC-ARI Holdings Limited θαη ζπλεπψο ε Wolcom 

Stores Limited έγηλε 100% ζπγαηξηθή ηεο CTC-ARI Holdings Limited.  Ζ Wolcom Stores 

Limited θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Apolmart Limited ε νπνία είλαη 

ηδηνθηήηξηα ελφο αθηλήηνπ. 
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20. ΑΓΟΡΔ ΚΑΗ ΠΧΛΖΔΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΧΝ  

 (ζπλέρεηα) 

 

Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 

 

Β. ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc 

ηηο 6 Απγνχζηνπ 2010, ζπγαηξηθή εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Properties Plc πψιεζε 

325.000 κεηνρέο (πνζνζηφ 0,33%) πνπ θαηείρε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ITTL Trade Tourist and 

Leisure Park Plc κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηε «Νεναλαπηπζζφκελσλ 

Δηαηξεηψλ Αγνξά» (Ν.Δ.Α.) ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.  πλνιηθά εηζήρζεθαλ 

100.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,50 αλά κεηνρή. 

 

Απφ ηελ πην πάλσ πψιεζε πξνέθπςε ην αθφινπζν θέξδνο: 

 Σν πγθξφηεκα 

 € 

  

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επέλδπζεο 243.750 

Δχινγε αμία ηνπ κεξηδίνπ πνπ πσιήζεθε – κεηαθνξά ζην ζπκθέξνλ  

  κεηνςεθίαο  

 

(228.044) 

  

Κέξδνο απφ πψιεζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ     15.706 

 

Γ. CTC-ARI Airports Limited 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Department Stores Plc απέθηεζε 50% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο CTC-ARI Airports Limited πνπ θαηείραλ νη εηαηξείεο Cyprus Trading 

Corporation Plc (20%), Woolworth (Cyprus) Properties Plc (20%) θαη N.K.Shacolas (Holdings) 

Limited (10%). Χο απνηέιεζκα ηεο πξάμεο απηήο ην πγθξφηεκα άιιαμε ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ηεο επέλδπζεο ζηε CTC-ARI Airports Limited απφ επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε 

εηαηξεία (40%) ζε επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία (50%). 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ πξάμε απηή θαη ε 

εκπνξηθή εχλνηα πνπ πξνέθπςε είλαη σο αθνινχζσο: 

 2009 

 € 

  

Κφζηνο απφθηεζεο (10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) 8.200.000 

Δχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ    (747.538) 

  

Δκπνξηθή εχλνηα  7.452.462 

  

  

Κφζηνο απφθηεζεο ζε κεηξεηά 8.200.000 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ηεο θνηλνπξαμίαο (4.909.598) 

  

Καζαξά κεηξεηά γηα απφθηεζε επέλδπζεο ζε θνηλνπξαμία  3.290.402 
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21. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 2010 2009 

Σν πγθξόηεκα  € € 

   

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 37.447.436 45.386.786 

Μεξίδην απνηειεζκάησλ έηνπο κεηά ηε θνξνινγία 2.745.796 (1.549.874) 

Αγνξά κεηνρψλ 15.292.602 - 

Μεηαθνξά απφ ηηο επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 205 - 

Μεηαθνξά ζηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο (εκ. 20) - (2.853.888) 

Μεξίζκαηα απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο                   -  (3.535.588) 

   

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 55.486.039 37.447.436 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

Amaracos Holding (CTC+PG) Limited αγφξαζε 1% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο MTN 

Cyprus Limited, κε βάζε ηε ζπκθσλία πνπ έγηλε ην 2008 κεηαμχ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη 

ηεο MTN Ννηίνπ Αθξηθήο.  Σν θφζηνο αγνξάο αλήιζε ζε €530.738 θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία απμήζεθε απφ 49% ζε 50%. 

 

ηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2010, ε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία MTN Cyprus Limited, αχμεζε ην 

εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε 500 ζπλήζεηο κεηνρέο.  Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Amaracos 

Holding (CTC+PG) Limited αγφξαζε 250 ζπλήζεηο κεηνρέο πξνο €57.303,52 ε θαζεκία 

(ζπλνιηθφ θφζηνο €14.325.880).  Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε απφ ηε ζπλδεδεκέλε 

εηαηξεία γηα ηελ έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνπιεξσκή 

κέξνπο ηνπ δαλείνπ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. 

 

ηηο 2 Ννεκβξίνπ 2010, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Department Stores Plc απέθηεζε 30% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο CTC-ARI (F&B) Limited πνπ θαηείραλ νη εηαηξείεο Cyprus Trading 

Corporation Plc (20%) θαη N.K. Shacolas (Holdings) Limited (10%).  Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία 

θαηείρε ήδε ην 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο CTC-ARI (F&B) Limited θαη κε ηελ αγνξά 

απηή ην ζπλνιηθφ κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ εηαηξεία απμήζεθε απφ 40% ζε 50%.  Ζ πην 

πάλσ αγνξά είρε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010.  

 

Ζ CTC-ARI (F&B) Limited θαηέρεη ην 50% ζπλ 2 κεηνρέο ζηελ εηαηξεία Cyprus Airports 

(F&B) Limited ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο ζηα Αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη 

Πάθνπ. 

 

ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2010, ε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία Αθίλεηα Λάθθνο Μηθέιιε Λίκηηεδ έθδσζε 

60.000 ζπλήζεηο κεηνρέο πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ηδηνθηήηεο κε νλνκαζηηθή 

αμία €1,71 ε θαζεκία.  χκθσλα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηψλ ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, 

21.000 ζπλήζεηο κεηνρέο παξαρσξήζεθαλ ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Woolworth (Cyprus) 

Properties Plc κε ζπλνιηθφ θφζηνο €35.910. 
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21. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (ζπλέρεηα) 

 

Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 
 

Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 
 

 πλνιηθφ   

 εθδνζέλ   

 κεηνρηθφ Πνζνζηφ κεηνρψλ 

 θεθαιαίν κε δηθαίσκα ςήθνπ 

 (αξηζκφο κηρ) 2010 2009 

  % % 

CTC – ARI (F&B) Limited 5.000 50 40 

Αθίλεηα Λάθθνο Μηθέιιε Λίκηηεδ 11.860.000 35 35 

SEP Retail Limited 2 50 50 

MTN Cyprus Group 15.000/14.500 50 49 

 

 Όιεο νη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ Κχπξν. 

 

 εκαληηθά ζπλνιηθά πνζά ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ: 

 

 Πεξηνπζηαθά  Κχθινο Κέξδε/(δεκίεο) 

 ζηνηρεία Τπνρξεψζεηο εξγαζηψλ έηνπο 

 € € € € 

2010     

Αθίλεηα Λάθθνο Μηθέιιε  

  Λίκηηεδ 

 

45.480.346 

 

2.569.620 

 

- 

 

(24.400) 

     

SEP Retail Limited 3 1.169 - - 

     

CTC – ARI (F&B) Limited 12.474.140 9.637.160 13.875.464 720.344 

     

MTN Cyprus Group 132.598.005 112.277.007 94.923.149  5.466.494 

 

2009     

Αθίλεηα Λάθθνο Μηθέιιε  

  Λίκηηεδ 

 

15.906.107 

 

914.723 

 

- 

 

(9.187) 

     

SEP Retail Limited 3 1.169 - - 

     

CTC – ARI (F&B) Limited 11.962.625 9.845.984 12.863.647 1.075.001 

     

MTN Cyprus Group 124.929.951 111.876.396 88.944.249  (3.904.135) 
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21. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (ζπλέρεηα) 

 

Ζ Δηαηξεία 2010 2009 

 € € 

   

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 1.709 22.212 

Δθπνηήζεηο   (1.709)   (20.503) 

   

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ            -       1.709 

 

 Σελ 29 Οθησβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία πψιεζε ην πνζνζηφ πνπ θαηείρε ζηε ζπλδεδεκέλε 

εηαηξεία CTC-ARI (F&B) Limited (20%) ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Department Stores Plc.  

Σν θαζαξφ πξντφλ πψιεζεο ήηαλ €800.000 θαη ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε, κεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ άκκεζα ζπλδεδεκέλσλ θφζησλ (€12.496), αλήιζε ζε €785.795. 

 

 Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε Δηαηξεία πψιεζε ην πνζνζηφ πνπ θαηείρε ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 

CTC-ARI Airports Limited (20%) ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Department Stores Plc.  Σν 

θαζαξφ πξνΐφλ πψιεζεο ήηαλ €16.394.600 θαη ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε αλήιζε ζε 

€16.374.097. 

 

 Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο: 
 

 πλνιηθφ   

 εθδνζέλ   

 κεηνρηθφ Πνζνζηφ κεηνρψλ 

 θεθαιαίν κε δηθαίσκα ςήθνπ 

 (αξηζκφο κηρ) 2010 2009 

  % % 

    

CTC – ARI (F&B) Limited 5.000 - 20 

SEP Retail Limited 2 50 50 

 

Όιεο νη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ Κχπξν. 

 

22. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ 

 

Σν πγθξόηεκα  

 Σν πγθξφηεκα ζπκκεηέρεη απφ ην επηέκβξε ηνπ 2007 ζηελ θνηλνπξαμία British Forces 

Cyprus Retail (BFCR) βάζεη ζπκθσλίαο δηάξθεηαο 15 εηψλ κε ηελ εηαηξεία Sodexho Defence 

Services Limited γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ζηηο Βξεηαληθέο βάζεηο, κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 50%. 

 

 Σν 2009 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Department Stores Plc απέθηεζε 50% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο CTC-ARI Airports Limited πνπ θαηείραλ νη εηαηξείεο Cyprus Trading 

Corporation Plc (20%), Woolworth (Cyprus) Properties Plc (20%) θαη N.K.Shacolas (Holdings) 

Limited (10%). To ππφινηπν 50% ηεο CTC-ARI Airports Limited θαηέρεηαη απφ ηελ AER 

Rianta International (Middle East) WLL.   



84 

 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΞΔΥΧΡΗΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

22. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ (ζπλέρεηα) 
 

Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 

 Χο απνηέιεζκα ηεο πξάμεο απηήο ην πγθξφηεκα άιιαμε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο επέλδπζεο 

ζηε CTC-ARI Airports Limited απφ επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία (40%) ζε επέλδπζε ζε 

θνηλνπξαμία (50%). 

 

 ηηο 6 Απξηιίνπ 2010, ε ζπγαηξηθή Δηαηξεία Ermes Department Strores Plc θαη ε AER Rianta 

International (Middle East) WLL αληάιιαμαλ ην 50% ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείραλ ε θάζε κία 

ζηε CTC-ARI Airports Limited γηα κεηνρέο ζηελ CTC-ARI Holdings Limited, σο απνηέιεζκα 

ε CTC-ARI Airports Limited έγηλε 100% ζπγαηξηθή ηεο CTC-ARI Holdings Limited.  Ζ 

ζπγαηξηθή Ermes Department Stores Plc θαη ε AER Rianta International (Middle East) WLL 

θαηέρνπλ ηψξα 50% ε θάζε κία ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο CTC-ARI Holdings Limited. 

 

 Σν κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ είλαη: 

 

 

Όλνκα 

 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα 

 

Υώξα 

ζύζηαζεο 

2010 

% θαηνρήο 

κεηνρώλ 

2009 

% θαηνρήο 

κεηνρώλ 

     

CTC-ARI 

Holdings Limited 

Λεηηνπξγία ησλ 

  θαηαζηεκάησλ ζηα 

  αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη 

  Πάθνπ 

Κχπξνο 50 40 

British Forces 

  Cyprus Retail 

Λεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ 

  Debenhams ζηηο  

  Βξεηαληθέο Βάζεηο 

Κχπξνο 50 50 

 

Απφ ηελ αγνξά ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο CTC-ARI Airports Limited πξνέθπςε 

εκπνξηθή εχλνηα χςνπο €7.452.462.  Μέξνο ηεο ππεξαμίαο χςνπο €627.939 αληηπξνζσπεχεη 

επλντθφ ζπκβφιαην πνπ ππέγξαςε ε Δηαηξεία CTC-ARI Airports Limited κε ηελ Hermes 

Airports Limited γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ αδαζκνινγήησλ ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ.  Σν επλντθφ ζπκβφιαην ζα δηαγξαθεί κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν ζε δηάξθεηα 21 εηψλ θαη ζπλάδεη κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ην 2031. 
 

Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζηε CTC-ARI Airports Limited 
 

(α) ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε εηαηξεία CTC-ARI Airports Limited ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο 

CTC-ARI Holdings Limited δηαθσλνχζε κε ηε Hermes Airports Limited γηα ηε κέζνδν ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ παξαρψξεζεο ρψξσλ εθκεηάιιεπζεο.  Ζ εηαηξεία CTC-

ARI Airports Limited ππνζηεξίδεη πσο ηα δηθαηψκαηα παξαρψξεζεο ρψξσλ 

εθκεηάιιεπζεο ζα έπξεπε λα ήηαλ €1.568.493 (2009: €682.582)  ρακειφηεξα απφ ην πνζφ 

πνπ ρξεψζεθε απφ ηελ Hermes Airports Limited.  Ζ εηαηξεία CTC-ARI Airports Limited 

πιήξσζε ην επηπξφζζεην πνζφ ππφ δηακαξηπξία, θαη ην αλαγλψξηζε ζαλ πξνπιεξσκή 

έλαληη κειινληηθψλ δηθαησκάησλ παξαρψξεζεο ρψξνπ εθκεηάιιεπζεο θαη φρη ζαλ έμνδν 

ζην έηνο 2010.   Σν ζπλνιηθφ πνζφ ππφ δηακαξηπξία αλέξρεηαη ζε €2.251.074 γηα ην νπνίν 

θακία πξφβιεςε δελ έρεη γίλεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν 

ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξνπιεξψζεθε κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 είλαη €1.568.493. Σν 

ζέκα εμεηάδεηαη απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηεο εηαηξείαο CTC-ARI Airports Limited. 
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22. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ (ζπλέρεηα) 

 

Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) 

 

Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζηε CTC-ARI Airports Limited (ζπλέρεηα) 

(β) ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζπγθξφηεκα CTC-ARI Holdings Limited είρε ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απφ ηηο νπνίεο δελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή ππνρξέσζε.  Απηέο νη 

εγγπήζεηο αλέξρνληαη ζε €1.179.790 (2009: €1.179.790). 

 

23. ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 
 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Δηζεγκέλνη ηίηινη  959.519  557.731   42.045   60.157 

     

Με εηζεγκέλνη ηίηινη  117.476  117.476 110.640 112.349 

     

χλνιν  1.076.995  675.207 152.685 172.506 

 

Ζ θίλεζε ζηηο επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε παξνπζηάδεηαη πην θάησ: 
 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 675.207 1.025.990 172.506 163.105 

Πξνζζήθεο - 23.270 - 18.144 

Δπαλεθηίκεζε ζηελ εχινγε αμία πνπ 

  κεηαθέξζεθε ζηα απνζεκαηηθά  

 

408.198 

 

(16.335) 

 

(11.702) 

 

(5.326) 

Μεηαθνξά ζηηο επελδχζεηο ζε  

  ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  

 

(205) 

 

- 

 

- 

 

- 

Δθπνηήζεηο      (6.205) (357.718)   (8.119)    (3.417) 

     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  1.076.995   675.207 152.685 172.506 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ε Δηαηξεία θαη ε ζπγαηξηθή 

εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Properties Plc πψιεζαλ ηηο κεηνρέο πνπ θαηείραλ ζηελ εηαηξεία 

Lambousa Venture Capital Ltd ζηε ζπγγεληθή εηαηξεία Olymbos Investments Limited γηα πνζφ 

χςνπο €2.330.000.  Απφ ηελ πψιεζε απηή πξνέθπςε δεκία χςνπο €587.203 γηα ην πγθξφηεκα 

θαη €543.601 γηα ηελ Δηαηξεία. 

 

Σν πγθξφηεκα θαηέρεη 11,34% ζηελ θνηλνπξαμία Hermes Airports Limited, θαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζεσξεί φηη ε  επέλδπζε ζηε Hermes Airports Limited είλαη καθξνπξφζεζκε 

επέλδπζε θαη ζηξαηεγηθήο θχζεσο γηα ην πγθξφηεκα θαη ηελ Δηαηξεία. 
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24. ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΣΗΜΟΤΝΣΑΗ Δ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΜΔΧ ΣΧΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Με εηζεγκέλνη ηίηινη 107.224.134 107.224.134            -            - 

 

Ζ θίλεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

παξνπζηάδεηαη πην θάησ: 

 2010 2009 

 € € 

   

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 107.224.134 107.224.134 

 

Οη επελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνπλ ην 

49,65% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Arsinoe Investments Company Limited.  Ζ Arsinoe 

Investments Company Limited θαηέρεη κεηνρέο ζηελ εηαηξεία Cyprus Limni Resorts and 

GolfCourses Plc. Ζ Cyprus Limni Resorts & GolfCourses Plc είλαη ηδηνθηήηξηα έθηαζεο γεο 

3.500.000 η.κ. φπνπ ζα δεκηνπξγεζεί κεγάιν αλαπηπμηαθφ έξγν. 

 

 ηηο 29 Μαξηίνπ 2010 άξρηζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Cyprus Limni 

Resorts and GolfCourses Plc ζηε «Νεναλαπηπζζφκελσλ Δηαηξεηψλ Αγνξά» (Ν.Δ.Α.) ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.  πλνιηθά εηζήρζεθαλ 300 εθαηνκκχξηα κεηνρέο.  Με ηελ 

ελέξγεηα απηή δηεπθνιχλεηαη ε κειινληηθή πξνζέιθπζε ζηξαηεγηθψλ θαη ζεζκηθψλ επελδπηψλ 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο.  

 

25. ΓΑΝΔΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     

Γάλεηα ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  

  (εκ. 38) 

 

- 

 

- 

 

2.266.430 

 

3.214.410 

Γάλεηα ζε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 38) 25.736.368 31.294.354   6.876.440                - 

 25.736.368 31.294.354   9.142.870 3.214.410 

     

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     

Γάλεηα ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

  (εκ. 38) 

 

                 - 

 

                - 

 

  8.704.401 

 

6.604.886 

                  -                 -   8.704.401 6.604.886 

     

ύλνιν 25.736.368   31.294.354 17.847.271 9.819.296 
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25. ΓΑΝΔΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ (ζπλέρεηα) 

 

 Σα δάλεηα εηζπξαθηέα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Δηζπξαθηέα     

Μέζα ζε δψδεθα κήλεο                  -                  -   8.704.401 6.604.886 

     

Απφ 2 κέρξη 5 έηε                  -                  - 2.266.430 3.214.410 

Πέξαλ ησλ 5 εηψλ 25.736.368 31.294.354   6.876.440                - 

 25.736.368 31.294.354   9.142.870 3.214.410 

     

ύλνιν 25.736.368 31.294.354 17.847.271 9.819.296 

 

 Ζ θίλεζε ησλ πην πάλσ δαλείσλ εηζπξαθηέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ σο εμήο: 

 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 31.294.354 23.645.937 9.819.296 2.127.717 

Υνξήγεζε λέσλ δαλείσλ 9.522.440 2.764.891 8.727.740 8.123.893 

Πξνζζήθεο απφ εμαγνξά 

  θνηλνπξαμίαο (εκ. 20Γ) 

 

- 

 

4.587.726 

 

- 

 

- 

Απνπιεξσκή δαλείσλ (14.325.595) - (1.271.352) (661.099) 

Σφθνη πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ 1.086.369    295.800      571.587    228.785 

Γάλεην πνπ απαιήθζεθε ζηελ  

  ελνπνίεζε 

 

(1.424.424) 

 

- 

 

- 

 

- 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ     (416.776)                 -                  -                - 

     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 25.736.368 31.294.354 17.847.271 9.819.296 

 

 Σν 2010 κεηά ηελ εμαγνξά ηεο Wolcom Stores Limited απφ ηε CTC-ARI Holdings Limited, ην 

δάλεην πνπ είρε παξαρσξίζεη ε CTC-ARI Airports Limited ζηελ Apolmart Limited, ε νπνία 

είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Wolcom Stores Limited, απαιείθζεθε ζηελ ελνπνίεζε.  

 

26. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Έηνηκα πξντφληα  57.789.634 57.981.340              -             - 
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27. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Δκπνξηθνί ρξεψζηεο 30.337.679 37.184.214 - - 

Μείνλ:  Πξφλνηα γηα επηζθαιείο 

   εκπνξηθνχο  ρξεψζηεο   

 

 (3.842.730) 

 

 (5.552.740) 

 

                 - 

 

                - 

Καζαξνί εκπνξηθνί ρξεψζηεο 26.494.949 31.631.474 - - 

Άιινη ρξεψζηεο θαη πξνπιεξσκέο 15.895.842 7.738.346 56.712 42.381 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο  

  απαηηήζεηο  

 

489.975 

 

466.783 

 

- 

 

- 

Πνζά νθεηιφκελα απφ ζπγγεληθά 

  κέξε (εκ. 38) 

 

  7.117.340 

 

  8.717.994 

 

34.911.890 

 

37.221.754 

     

ύλνιν 49.998.106 48.554.597 34.968.602 37.264.135 

 

Οη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο 

πνπ πσινχλ ζε δηάθνξεο αγνξέο.  Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία  ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο 

ζηελ είζπξαμε εηζπξαθηέσλ πνζψλ 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 δεκίεο απφ 

είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ ρξεσζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 

ηνπο εκπνξηθνχο ρξεψζηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ρξεψζηεο χςνπο €12.838.220 

(2009: €14.684.931) γηα ην πγθξφηεκα θαη €- (2009: €-) γηα ηελ Δηαηξεία, ηα ππφινηπα ησλ 

νπνίσλ είλαη ιεμηπξφζεζκα αιιά δελ έρνπλ απνκεησζεί θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θαη γηα 

ηα νπνία ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ θαηαρσξήζεη πξφλνηα εθφζνλ δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ πηζησηηθή αμηνπηζηία ησλ ρξεσζηψλ απηψλ θαη αθφκε ζεσξνχληαη 

εηζπξαθηέα. Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ θαηέρνπλ νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε 

κε απηά ηα πνζά. 

 

Υξνλνινγηθή αλάιπζε ιεμηπξφζεζκσλ αιιά φρη απνκεησκέλσλ: 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Μέρξη 30 εκέξεο 7.168.856 5.736.726 - - 

30 – 120 εκέξεο 1.699.927 8.621.032 - - 

Πέξαλ ησλ 120 εκεξψλ   3.969.437      327.173               -              - 

     

 12.838.220 14.684.931               -              - 
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27. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ (ζπλέρεηα) 

 

Σν πγθξφηεκα αλαγλψξηζε δεκία πνπ αλέξρεηαη ζε €192.750 (2009: €412.613) θαη ε Δηαηξεία 

ζε €- (2009: €-), γηα ηελ απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ ρξεσζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ 

έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.  Ζ δεκία πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ θαηέρνπλ νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα 

ιεμηπξφζεζκα εηζπξαθηέα. 

 

Κίλεζε πξφλνηαο γηα επηζθαιείο εκπνξηθνχο ρξεψζηεο: 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 5.552.740 5.427.116 - 4.631.106 

Πξφλνηα πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα  

  επηζθαιείο ρξεψζηεο 

 

192.750 

 

412.613 

 

- 

 

- 

Μεηαθνξέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο - - - (4.631.106) 

Πνζφ πνπ δηαγξάθεθε σο κε εηζπξαθηέν  (1.902.760)   (286.989)               -                  - 

     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 3.842.730 5.552.740               -                  - 

 

Ζ πξφλνηα πνπ αλαγλσξίζηεθε αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ 

ησλ εκπνξηθψλ ρξεσζηψλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ εθθαζάξηζε. Σν 

πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ θαηέρνπλ νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε απηά ηα 

πνζά. 

 

Δπηπξφζζεηα ην πγθξφηεκα έρεη πξφλνηα χςνπο €496.084 (2009: €496.084) γηα άιινπο 

επηζθαιείο ρξεψζηεο. 

 

Ζ εχινγε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη 

πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

 

28. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 2010 2009 

 € € 

Σν πγθξόηεκα θαη ε Δηαηξεία   

Δγθεθξηκέλν:    

120.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,85  102.000.000 102.000.000 

   

Δθδνζέλ:   

93.248.408 ζπλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,85    79.261.147  79.261.147 
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28. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ (ζπλέρεηα) 

 31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009  

 Αξηζκόο 

ζπλήζσλ 

κεηνρώλ 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Αξηζκφο 

ζπλήζσλ 

κεηνρψλ 

 

Μεηνρηθφ 

θεθάιαην 

  €  € 

Δθδνζέλ κεηνρηθό θεθάιαην     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 93.248.408 79.261.147 93.248.408 79.261.147 
     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 93.248.408 79.261.147 93.248.408 79.261.147 

 

29. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΗΓΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 
  

 Σν πγθξόηεκα θαη ε Δηαηξεία 

 Σν απνζεκαηηθφ ηδίσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 

πνπ απνθηήζεθαλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  Δπηπιένλ ην απνζεκαηηθφ 

ηδίσλ κεηνρψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ Woolworth (Cyprus) Properties Plc θαη Ermes Department Stores Plc.  
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 ε Δηαηξεία δελ πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ.  Οη 

ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηείρε ε Δηαηξεία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλέξρνληαλ ζε 1.220.265, ή 

πνζνζηφ 1,31% ζπλνιηθνχ θφζηνπο θηήζεο €1.546.485. 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ αγνξά 36.264 κεηνρψλ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο θηήζεο €40.391.  Χο απνηέιεζκα νη ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηείρε ε Δηαηξεία 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 αλέξρνληαη ζε 1.220.265, ή πνζνζηφ 1,31% ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

θηήζεο χςνπο €1.546.485. 

 

30. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ 

  Απνζεκαηηθφ  

Σν πγθξόηεκα Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο  

 επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ύλνιν 

 € € € 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  15.966.614    448.635 16.415.249 
    

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ 

  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

- 

 

311.789 

 

311.789 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε  (245.214) - (245.214) 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

  εζφδσλ απφ πψιεζε επελδχζεσλ  

  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

 

- 

 

 

605 

 

 

605 

Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ, 

  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

 

1.289.337 

 

- 

 

1.289.337 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ  

  εζφδσλ ειιείκαηνο απφ επαλεθηίκεζε  

  επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

 

                 - 

 

 

  82.805 

 

 

       82.805 
    

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  17.010.737 843.834 17.854.571 
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30. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ (ζπλέρεηα) 

  Απνζεκαηηθφ  

Σν πγθξόηεκα (ζπλέρεηα) Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο  

 επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ύλνιν 

 € € € 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  15.958.181 (1.906.379) 14.051.802 

    

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ 

  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

- 

 

(13.807) 

 

(13.807) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε  8.433 - 8.433 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

  εζφδσλ απφ πψιεζε επελδχζεσλ  

  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

 

                 - 

 

 

2.368.821 

 

 

  2.368.821 

    

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  15.966.614    448.635 16.415.249 

 

 Σα απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο δελ είλαη δηαλεκεηέα. 

 

Ζ Δηαηξεία 

  

Απνζεκαηηθφ 

 

 Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο  

 επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ύλνιν 

 € € € 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  5.659.975    (71.708) 5.588.267 

    

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ     

  επαλεθηίκεζε (εκ. 32) 1.130 - 1.130 

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ 

  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

       - 

 

  (11.702) 

 

  (11.702) 

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ  

  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε πνπ κεηαθέξεηαη 

   ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

 

 

- 

 

 

82.805 

 

 

82.805 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

  εζφδσλ απφ πψιεζε επελδχζεσλ 

 

               - 

 

            605 

 

          605 

    

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  5.661.105                 - 5.661.105 
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30. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ (ζπλέρεηα) 

 

Ζ Δηαηξεία (ζπλέρεηα) 

  

Απνζεκαηηθφ 

 

 Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο  

 επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ύλνιν 

 € € € 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  5.658.278 (1.774.983) 3.883.295 

    

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ     

  επαλεθηίκεζε (εκ. 32) 1.697 - 1.697 

Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ - (5.326) (5.326) 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

  εζφδσλ απφ πψιεζε επελδχζεσλ   

  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

 

               - 

 

 

1.708.601 

 

 

1.708.601 
    

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  5.659.975    (71.708) 5.588.267 
 

 Σα απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο δελ είλαη δηαλεκεηέα. 

 

31. ΓΑΝΔΗΜΟ 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     

Σξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο 55.558.587 56.605.995 3.826.856 5.907.720 

Λνγαξηαζκφο θάθηνξηλγθ 7.469.913 8.285.417 - - 

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.331.557 29.473.283 6.382.984 5.601.459 

Γάλεην απφ ηζχλνπζα  εηαηξεία 

  (εκ. 38) 

 

7.932.859 

 

13.717.329 

 

- 

 

- 

Άιια δάλεηα 7.357.659 5.000.850 - - 

Άιιεο δηεπθνιχλζεηο          34.651          32.084                    -                  - 

 109.685.226 113.114.958  10.209.840  11.509.179 

     

Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     

Σξαπεδηθά δάλεηα 359.140.900 350.677.422 108.457.914 105.070.538 

Γάλεην απφ ηζχλνπζα εηαηξεία 

  (εκ. 38) 

 

15.336.140 

 

25.180.078 

 

- 

 

- 

Άιιεο δηεπθνιχλζεηο        122.999        157.650                    -                  - 

 374.600.039 376.015.150 108.457.914 105.070.538 

     

ύλνιν 484.285.265 489.130.108 118.667.754 116.579.717 
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31. ΓΑΝΔΗΜΟ (ζπλέρεηα) 
 

 Σα ηξαπεδηθά θαη άιια δάλεηα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Απνπιεξσηέα:     

Mέζα ζε δψδεθα κήλεο   46.622.075   48.191.462     6.382.984     5.601.459 

     

Απφ 1 κέρξη 2 έηε 37.265.612 41.672.518 5.302.174 4.343.777 

Απφ 2 κέρξη 5 έηε 100.238.824 96.518.179 6.183.898 8.823.970 

Πέξαλ ησλ 5 εηψλ 236.972.604 237.666.803   96.971.842   91.902.791 

 374.477.040 375.857.500 108.457.914 105.070.538 

     

ύλνιν 421.099.115 424.048.962 114.840.898 110.671.997 

 

Ζ θίλεζε ησλ πην πάλσ ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ δαλείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ σο 

εμήο: 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 
     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 424.048.962 408.813.568 110.671.997 119.986.476 

Υνξήγεζε λέσλ δαλείσλ 28.160.720 25.905.202 8.412.350 2.920.000 

Απνπιεξσκή δαλείσλ (38.364.620) (34.461.724) (5.343.083) (18.011.355) 

Πξνζζήθεο απφ εμαγνξά 

  θνηλνπξαμίαο (εκ. 20Γ) 

 

- 

 

4.251.584 

 

- 

 

- 

Σφθνη πνπ πηζηψζεθαλ      7.254.053   19.540.332     1.099.634     5.776.876 

     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 421.099.115 424.048.962 114.840.898 110.671.997 

 

Σα δάλεηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε: 
 

πγθξόηεκα 

 εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε γε θαη θηήξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο χςνπο €276.206.315 

(2009: €263.380.822). 

 εηαηξηθέο εγγπήζεηο απφ ζπγγεληθά κέξε χςνπο €201.158.339 (2009: €208.434.749) θαη 

ΖΠΑ$2.000.000 (2009: ΖΠΑ$2.000.000). 

 δέζκεπζε 87.971.754 (2009: 87.774.452) κεηνρψλ ηεο Woolworth (Cyprus) Properties Plc, 

50.604.792 (2009: 6.201.744) κεηνρψλ ηεο ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc, 

43.650.000 (2009: 43.650.000)  κεηνρψλ ηεο Ermes Department Stores Plc θαη 4.150.500 

(2009: 4.150.500) κεηνρψλ ηεο Αθίλεηα Λάθθνο Μηθέιιε Λίκηηεδ θαη άιιεο δεζκεχζεηο 

7.011.099 κεηνρψλ. 

 ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο χςνπο €14.537.350 (2009: €12.065.000). 

 εθρψξεζε αζθάιεηαο ππξφο χςνπο €7.980.000 (2009: €6.578.116) θαη εθρψξεζε 

αζθάιεηαο ππξφο θαη ζεηζκνχ επί ησλ αθηλήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 γεληθή εθρψξεζε εηζνδεκάησλ απφ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη ηα ελνίθηα ηα νπνία ζα 

εηζπξάηηνπλ ε Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, Woolworth 

Commercial Centre Limited, Apex Limited, ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, 

Estelte Limited θαη Calandra Limited. 
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31. ΓΑΝΔΗΜΟ (ζπλέρεηα) 
 

Δηαηξεία 

 εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε γε θαη θηήξηα ηεο Δηαηξείαο χςνπο €23.536.922 (2009: 

€23.536.917). 

 εηαηξηθέο εγγπήζεηο απφ ζπγγεληθά κέξε χςνπο €11.925.161 (2009: €14.063.977). 

 δέζκεπζε 78.761.868 (2009: 87.774.452) κεηνρψλ ηεο Woolworth (Cyprus) Properties Plc, 

31.650.000 (2009: 43.650.000) κεηνρψλ ηεο Ermes Department Stores Plc. 

 ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο χςνπο €6.832.350 (2009: €9.500.000). 

 εθρψξεζε αζθάιεηαο ππξφο χςνπο €7.980.000 (2009: €6.578.116). 

 

Οη πην πάλσ εμαζθαιίζεηο θαιχπηνπλ επίζεο ηηο ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο 

θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σα δάλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο θέξνπλ θπξίσο θπκαηλφκελα επηηφθηα ηα νπνία θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θπκάλζεθαλ απφ 4,51% κέρξη 7,00%. 

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο θέξνπλ θπξίσο θπκαηλφκελα επηηφθηα ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θπκάλζεθαλ απφ 5,40% κέρξη 6,51%. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη 

άιισλ δαλείσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε εχινγε αμία. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη αλά λφκηζκα 

σο αθνινχζσο: 

 Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Δπξψ 484.059.581 487.101.728 111.979.484 116.579.717 

Αγγιηθέο ηεξιίλεο 192.939     2.028.380                    -                    - 

Άιια λνκίζκαηα         32.745                    -                    -                    - 

     

 484.285.265 489.130.108 111.979.484 116.579.717 
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32. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 

Σν πγθξόηεκα  

 

 

Φνξνινγηθέο 

δεκίεο 

Πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο κεηαμχ 

απνζβέζεσλ θαη 

θεθαιαηνπρηθψλ 

εθπηψζεσλ 

Δπαλεθηίκεζε 

γεο θαη 

θηεξίσλ θαη 

επελδπηηθψλ 

αθηλήησλ  

 

 

 

 

ύλνιν 

 € € € € 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 (1.702.386) 3.765.240 8.695.338 10.758.192 

Υξέσζε/(πίζησζε) ζηελ  

  θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

  (εκ. 14) 

 

 

171.401 

 

 

474.970 

 

 

(174.103) 

 

 

472.268 

Υξέσζε ζηα απνζεκαηηθά                   -                -    309.395      309.395 
     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (1.530.985) 4.240.210 8.830.630 11.539.855 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 (1.738.494) 3.151.317 9.300.913 10.713.736 

Πξνζζήθεο απφ εμαγνξά 

  θνηλνπξαμίαο (εκ. 20Γ) 

 

- 

 

(27.443) 

 

- 

 

(27.443) 

Υξέσζε/(πίζησζε) ζηελ  

  θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ  

  (εκ. 14) 

 

 

36.108 

 

 

641.366 

 

 

(583.850) 

 

 

93.624 

Πίζησζε ζηα απνζεκαηηθά                   -               -     (21.725)      (21.725) 
     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (1.702.386) 3.765.240 8.695.338 10.758.192 

     

 Σν πνζφ πνπ ρξεψζεθε/(πηζηψζεθε) ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ είλαη σο 

αθνινχζσο: 

 2010 2009 

 € € 

Υξέσζε ιφγσ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ απνζβέζεσλ   

  θαη θεθαιαηνπρηθψλ εθπηψζεσλ 474.970 641.366 

Πίζησζε απφ επαλεθηίκεζε ζηελ εχινγε αμία  

  επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

 

(174.103) 

 

(583.850) 

Υξέσζε ιφγσ θνξνινγηθψλ δεκίσλ 171.401    36.108 
   

ύλνιν 472.268    93.624 

 

 Σν πνζφ πνπ ρξεψζεθε/(πηζηψζεθε) ζηα απνζεκαηηθά είλαη σο αθνινχζσο: 

 2010 2009 

 € € 

Υξέσζε / (πίζησζε) ιφγσ επαλεθηίκεζεο αθηλήησλ,     

  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 309.395   (21.725) 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

32. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ (ζπλέρεηα) 
 

Ζ Δηαηξεία Πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο κεηαμχ 

απνζβέζεσλ θαη 

θεθαιαηνπρηθψλ 

εθπηψζεσλ 

 

Δπαλεθηίκεζε 

αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ 

θαη εμνπιηζκνχ 

 

 

Δπαλεθηίκεζε 

επελδπηηθψλ 

αθηλήησλ 

 

 

 

 

ύλνιν 

 € € € € 

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010   516.153     184.662 2.154.481 2.855.296 

Υξέσζε/(πίζησζε) ζηελ 

  θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ  

  εζφδσλ (εκ.14) 

 

 

45.018 

 

 

- 

 

 

(20.254) 

 

 

24.764 

Πίζησζε ζηα απνζεκαηηθά 

  (εκ.30) 

 

             - 

 

     (1.130) 

 

               - 

 

     (1.130) 

     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   561.171     183.532 2.134.227 2.878.930 

     

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 569.531 1.707.031 664.218 2.940.780 

Υξέσζε/(πίζησζε) ζηελ 

  θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ  

  εζφδσλ (εκ.14) 

 

 

129.996 

 

 

- 

 

 

(30.409) 

 

 

99.587 

Πίζησζε ζηα απνζεκαηηθά 

  (εκ.30) 

 

- 

 

(1.697) 

 

- 

 

(1.697) 

Μεηαθνξέο ζε ζπγαηξηθέο 

  εηαηξείεο 

 

(183.374) 

 

- 

 

- 

 

(183.374) 

Μεηαθνξέο               - (1.520.672) 1.520.672               - 

     

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009   516.153     184.662 2.154.481 2.855.296 

 

 Σν πνζφ πνπ ρξεψζεθε/(πηζηψζεθε) ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ είλαη σο αθνινχζσο: 

 

 2010 2009 

 € € 

Υξέσζε ιφγσ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ απνζβέζεσλ   

  θαη θεθαιαηνπρηθψλ εθπηψζεσλ 45.018 129.996 

Πίζησζε απφ επαλεθηίκεζε ζηελ εχινγε αμία επελδπηηθψλ   

  επελδπηηθψλ αθηλήησλ   (20.254)  (30.409) 

   

     24.764   99.587 

 

 Σν πνζφ πνπ πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά είλαη σο αθνινχζσο: 

 2010 2009 

 € € 

Πίζησζε ιφγσ επαλεθηίκεζεο αθηλήησλ,    

  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ    (1.130)   (1.697) 
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33. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     

Δκπνξηθνί πηζησηέο 64.888.235 58.959.855 - - 

Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα 

  έμνδα 

 

27.065.749 

 

30.362.560 

 

923.390 

 

3.240.268 

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπγγεληθά 

  κέξε (εκ. 38) 

 

     312.437 

 

  2.916.363 

 

33.473.515 

 

30.041.044 

 92.266.421 92.238.778 34.396.905 33.281.312 

     

Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     

Παξαθξαηήζεηο εξγνιάβσλ   2.772.727   2.563.123                 -                 - 

   2.772.727   2.563.123                 -                 - 

     

ύλνιν 95.039.148 94.801.901 34.396.905 33.281.312 

 

Ζ ιήμε ησλ κε ηξερνπζψλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ είλαη κεηαμχ ελφο θαη δχν εηψλ. 
 

34. ΣΡΔΥΟΤΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Δηαηξηθφο θφξνο 3.418.273 4.307.746 752.696 1.970.226 

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα 635.862 388.364 381.489 352.007 

Φφξνο θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ                 -      32.410                -      32.410 
     

Οθεηιφκελε θνξνινγία 4.054.135 4.728.520 1.134.185 2.354.643 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

35. ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 
 

 Κέξδε από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο 

  Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

  2010 2009 2010 2009 

 εκ. € € € € 

      

Κέξδε έηνπο  19.365.021 11.603.365 4.683.112 9.586.928 

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:      

Απνζβέζεηο: - αθηλήησλ,  

                        εγθαηαζηάζεσλ  

                        θαη εμνπιηζκνχ 

 

 

16 

 

 

10.167.954 

 

 

9.630.501 

 

 

103.708 

 

 

120.207 

 - άπισλ  

    πεξηνπζηαθψλ  

     ζηνηρείσλ 

 

     

17 

 

 

391.768 

 

 

465.082 

 

 

17.479 

 

 

10.141 

Φνξνινγία 14 2.298.824 2.334.415 (370.365) 345.235 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα 8 (2.151.573) (1.946.240) (8.162.403) (4.521.582) 

Σφθνη πιεξσηένη  24.502.542 25.245.506 6.547.335 7.171.183 

Σφθνη εηζπξαθηένη 11 (1.261.433) (1.407.937) (2.099.996) (2.962.109) 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (262.481) (144.813) - - 

Μεξίδην θεξδψλ ζπλδεδεκέλσλ 

  εηαηξεηψλ 

 

21 

 

(2.745.796) 

 

1.549.874 

 

- 

 

- 

(Κέξδε)/δεκίεο απφ πψιεζε  

  αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη  

  εμνπιηζκνχ 

 

 

9 

 

 

(7.818) 

 

 

34.785 

 

 

317 

 

 

197 

Γηαγξαθέο αθηλήησλ,  

  εγθαηαζηάζεσλ θαη  εμνπιηζκνχ 

 

16 

 

- 

 

23.075 

 

- 

 

23.075 

Γηαγξαθέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  

 

17 

 

1.719.537 

 

12.618 

 

83.629 

 

- 

(Κέξδε)/δεκίεο απφ επελδπηηθέο  

  δξαζηεξηφηεηεο 

 

12 

 

  (3.293.332) 

 

     587.203 

 

   (702.245) 

 

(9.462.156) 

      

Κέξδε απφ εξγαζίεο πξηλ ηηο  

  αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο 

  

 48.723.213 

 

  47.987.434 

 

    100.571 

 

    311.119 

 

36. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΣΟ METOXIKO ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

 Σν πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη θαηά θπξηφηεηα θάζε κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε ζχδπγνο, ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο θαηέρεη, 

άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ 20%, ήηαλ: 

 Πιήξσο  

 πιεξσζείζεο κεηνρέο 

 31/12/10 29/4/11 

 % % 

   

Nίθνο Κ. ηαθφιαο (1)   85,90   85,90 
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Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

36. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΣΟ METOXIKO ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ζπλέρεηα) 

 

(1) Σν πνζνζηφ ζπκπεξηιακβάλεη ην πνζνζηφ ηεο εηαηξείαο N.K.Shacolas (Holdings) Limited. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ην πγθξφηεκα δελ είρε ζπλάςεη θακηά ζεκαληηθή ζχκβαζε ζηελ 

νπνία κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε ζχδπγνο ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο είραλ, άκεζα ή 

έκκεζα, νπζηψδεο ζπκθέξνλ. 

 

37. ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΤΝ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ 5% ΣΟΤ METOXIKOY ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Καηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο έθζεζεο ν θπξηφηεξνο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε 

εηαηξεία N.K.Shacolas (Holdings) Limited ε νπνία θαηέρεη ην 85,90% ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο.  Ο θ. Νίθνο Κ. ηαθφιαο, Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο, θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ N.K.Shacolas (Holdings) Limited) ην 85,90% 

ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

38. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ 

 

Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο, (εηαηξείεο 

ζηηο νπνίεο ν θ. Νίθνο Κ. ηαθφιαο έρεη ζεκαληηθφ ζπκθέξνλ) θαη κε ηηο ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξείεο: 

 

(α) Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ 

  Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 Φχζε πλαιιαγψλ 2010 2009 2010 2009 

  € € € € 

      

Ηζχλνπζα  πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 53.174 136.611 53.174 136.611 

 εηαηξεία Δλνίθηα εηζπξαθηέα   50.587   50.587   50.587   50.587 

   103.761 187.198 103.761 187.198 
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38. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ (ζπλέρεηα) 
 

(α) Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ (ζπλέρεηα) 
 

  Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 Φχζε πλαιιαγψλ 2010 2009 2010 2009 

  € € € € 

      

Θπγαηξηθέο  Υξεκαηνδνηηθέο θαη ηφθνη - - 1.368.199 1.795.491 

  εηαηξείεο πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο - - 2.358.827 1.565.934 

 Πψιεζε κεηνρψλ - - 800.000 21.900.000 

 Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα                -                -  6.028.683    239.159 

                 -                - 10.555.709 25.500.584 

      
      

πλδεδεκέλεο Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 6.295.583 6.491.559 - - 

  εηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθέο θαη ηφθνη - 42.244 - 42.244 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο                -      72.121                 -       72.121 

  6.295.583 6.605.924                 -     114.365 

      

πγγεληθέο  Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 119.213 982.271 - - 

  εηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθέο θαη ηφθνη 209.676 825.448 61.163 - 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 767.947 663.978 96.246 - 

 Γηθαηψκαηα ρξήζεο  

  ρψξνπ γηα δηαθεκίζεηο  
 

33.800 

 

     52.245 
 

- 

 

               - 

 Πψιεζε κεηνρψλ - 2.330.000               - 1.165.000 

 Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα 2.152.991                -                 -                 - 

  3.283.627 4.853.942     157.409  1.165.000 
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38. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ (ζπλέρεηα) 

 

(β) Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ 

  Σν πγθξόηεκα  Ζ Δηαηξεία 

  2010 2009 2010 2009 

 Φχζε πλαιιαγψλ € € € € 

      

Ηζχλνπζα  

 εηαηξεία 
πκβνπιεπηηθέο 

  ππεξεζίεο  

 

   137.660 

 

  186.593 

 

   137.660 

 

186.593 

     137.660   186.593    137.660 186.593 

      

Θπγαηξηθέο  

  εηαηξείεο 

Αγνξέο αθηλήησλ,  

  εγθαηαζηάζεσλ θαη 

  εμνπιηζκνχ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

36.202 

 

 

901 

 Υξεκαηνδνηηθέο θαη ηφθνη - - 6.562.953 311.786 

 πκβνπιεπηηθέο  

  ππεξεζίεο  

 

               - 

 

             - 

 

   130.972 

 

  75.115 

                 -              -   6.730.127 387.802 

      

      

πλδεδεκέλεο 

  εηαηξείεο  

Αγνξέο αθηλήησλ,  

  εγθαηαζηάζεσλ θαη  

  εμνπιηζκνχ 

 

 

                - 

 

 

    40.593 

 

 

               - 

 

 

  40.593 

                  -     40.593                -   40.593 

      

      

πγγεληθέο  Αγνξέο εκπνξεπκάησλ 1.976.906 48.907 - - 

  εηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθέο θαη ηφθνη 2.444.644 3.490.499 - - 

 πκβνπιεπηηθέο  

  ππεξεζίεο 

 

496.878 

 

   314.492 

 

               - 

 

            - 

 Αγνξέο αθηλήησλ, 

  εγθαηαζηάζεσλ θαη  

  εμνπιηζκνχ 

 

 

36.627 

 

 

                - 

 

 

    36.627 

 

 

            - 

 Γηθαηψκαηα ρξήζεο  

  αθηλήησλ 

 

    760.664 

 

               - 

 

                - 

 

             - 

  5.715.719 3.853.898      36.627             - 
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38. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ (ζπλέρεηα) 

 

(γ) Τπόινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πην πάλσ ζπλαιιαγέο 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Πνζά εηζπξαθηέα     

Ηζχλνπζα εηαηξεία 656.102 1.067.033 - - 

Θπγαηξηθέο εηαηξείεο - - 31.935.388 33.080.654 

πγγεληθέο εηαηξείεο 5.784.866 5.773.522 2.864.534 3.691.931 

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο    676.372 1.877.439      111.968      449.169 

  7.117.340 8.717.994 34.911.890 37.221.754 

     

Πνζά πιεξσηέα     

Θπγαηξηθέο εηαηξείεο - - 33.450.142 30.036.058 

πγγεληθέο εηαηξείεο 147.051 1.409.814 4.986 4.986 

πλδεδεκέλεο εηαηξείεο    165.386 1.506.549        18.387                  - 

    312.437 2.916.363 33.473.515 30.041.044 
 

(δ) Γάλεην από ηζύλνπζα εηαηξεία 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ην ππφινηπν ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Woolworth (Cyprus) 

Properties Plc κε ηελ ηζχλνπζα εηαηξεία N.K.Shacolas (Holdings) Limited χςνπο 

€56.589.808 κεηαηξάπεθε ζε δάλεην. Σν δάλεην θέξεη ηφθν πξνο 5,25% (2009: 5,25%) θαη 

είλαη απνπιεξσηέν ζε πεξίνδν ελλέα εηψλ αξρίδνληαο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

Ζ θίλεζε ηνπ πην πάλσ δαλείνπ ήηαλ: 

 Σν πγθξόηεκα 

 2010 2009 

 € € 

   

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 38.897.407 48.945.966 

Απνπιεξσκή (18.136.379) (10.816.000) 

Μεηαθνξά ππνινίπσλ απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο 1.042.208 (1.620.644) 

Σφθνη πιεξσηένη    1.465.763   2.388.085 

   

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   23.268.999 38.897.407 
 

(ε) Γάλεηα εηζπξαθηέα από ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Σα δάλεηα εηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πεξηιακβάλνπλ δάλεηα πνπ 

παξαρσξήζεθαλ ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο CTC Automotive Limited χςνπο €3.307.843 

(2009: €4.150.286) θαη Amaracos Holding (CTC+PG) Limited χςνπο €7.662.988 (2009: 

€5.669.010).  Σν δάλεην πξνο ηε CTC Automotive Limited θέξεη ηφθν πξνο 5,2% (2009: 

5,2%) θαη ην δάλεην πξνο ηε Amaracos Holding (CTC+PG) Limited θέξεη ηφθν πξνο 6% 

(2009: 6%). 
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38. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ (ζπλέρεηα) 
 

(ζη) Γάλεηα εηζπξαθηέα από ζπγγεληθά κέξε 

Σα δάλεηα εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα δάλεηα: 

 

(i) Γάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία CTC-ARI Airports Limited ζε 

ζπγγεληθή εηαηξεία χςνπο €4.332.756 (2009: €5.599.890).  Σα δάλεηα απηά θέξνπλ 

ηφθν ίζν κε 6 κελψλ Euribor πιένλ 1,1611% θαη 6 κελψλ Euribor πιένλ 2% θαη 

είλαη απνπιεξσηέα ην 2020 θαη 2018 αληίζηνηρα.  Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε 

εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα απηά. 

 

(ii) Γάλεην πνπ παξαρσξήζεθε απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Amaracos Holding 

(CTC+PG) Limited ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία MTN Cyprus Limited χςνπο 

€14.527.172 (2009: €25.694.464).  Σν δάλεην απηφ θέξεη ηφθν ίζν κε Euribor πιένλ 

1,75% θαη είλαη απνπιεξσηέν πέξαλ ησλ πέληε εηψλ.  Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε 

εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ην δάλεην απηφ. 

 

(iii) Γάλεην πνπ παξαρσξήζεθε ην 2010 απφ ηελ Δηαηξεία ζηε ζπγγεληθή εηαηξεία 

Hermes Airports Limited χςνπο €6.876.440 (2009: €-).  Σν δάλεην θέξεη ηφθν ίζν κε 

Euribor πιένλ 6% θαη είλαη απνπιεξσηέν πέξαλ ησλ πέληε εηψλ.  Γελ ππάξρνπλ 

νπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ην δάλεην απηφ. 

 

(δ) Ακνηβή Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ θαη δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Ακνηβή θαη άιια βξαρππξφζεζκα 

  σθειήκαηα  

    

  Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ 453.636 463.602 325.724 341.882 

Ακνηβή θαη άιια βξαρππξφζεζκα 

  σθειήκαηα  

 

 

 

 

 

 

 

  Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 2.863.297 2.560.299  119.012  172.221 
     

ύλνιν 3.316.933 3.023.901  444.736  514.103 
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38. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ (ζπλέρεηα) 

 

(δ) Ακνηβή Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ θαη δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ (ζπλέρεηα) 

 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ήηαλ σο εμήο: 
 

 Σν πγθξόηεκα Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Γηθαηψκαηα σο Δθηειεζηηθνί 

  χκβνπινη 

 

119.962 

 

132.830 

 

51.040 

 

51.240 

Ακνηβή σο Δθηειεζηηθνί χκβνπινη 217.607 217.607 217.607 217.607 

Γηθαηψκαηα σο κε Δθηειεζηηθνί 

  χκβνπινη 

 

86.040 

 

83.440 

 

27.050 

 

43.310 

Δηζθνξέο ζε ζρέδηα σθειεκάησλ 

  ππαιιήισλ  

 

15.065 

 

15.065 

 

15.065 

 

15.065 

Δηζθνξέο ζε ηακείν 

  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

 

2.009 

 

2.009 

 

2.009 

 

2.009 

Άιιεο εηζθνξέο εξγνδφηε    12.953   12.651    12.953   12.651 

     

ύλνιν 453.636 463.602 325.724 341.882 

 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή θαη ηα άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ (εκ. 10). 

 

(ε) Δγγπήζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη παξαρσξήζεη εγγπήζεηο ζε φθεινο ζπγαηξηθψλ, ζπλδεδεκέλσλ θαη 

ζπγγεληθψλ εηαηξεηψλ χςνπο €47.729.800 (2009: €37.075.131). 

 

39. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

 Σν πγθξόηεκα θαη ε Δηαηξεία 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 

40. ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 

 Σν πγθξόηεκα 

 

(α) Debenhams Κηλύξαο ζηελ Κάησ Πάθν 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Department Stores Plc έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο ηνπ 

πνιπθαηαζηήκαηνο Debenhams Κηλχξαο ζηελ Κάησ Πάθν κε ηελ Armonia Estates 

Limited θαζψο θαη παξαθείκελνπ θηεξίνπ.  Ζ δηάξθεηα ηεο ελνηθηάζεσο είλαη κέρξη ην 

2016.  Ζ εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα αλαλέσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα αθφκε ηξία ρξφληα 

δειαδή κέρξη ην 2019. 
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40. ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ (ζπλέρεηα) 
 

(β) Αθίλεην ζηε Λεσθόξν Μαθαξίνπ ζηε Λεπθσζία 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Ermes Department Stores Plc έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο ησλ 

αθηλήησλ Ζιηάδε ζηε Λεσθφξν Αξρ. Μαθαξίνπ Γ‟ ζηε Λεπθσζία, κέρξη ην 2020.  Ζ 

εηαηξεία έρεη δηθαίσκα αλαλέσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα αθφκα δέθα ρξφληα, δειαδή κέρξη ην 

έηνο 2030.  ην θηήξην απηφ ιεηηνπξγεί ην πνιπθαηάζηεκα Debenhams Avenue. 

 

(γ) Superhome Center ζηελ Πάθν 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Superhome Center (D.I.Y.) Limited έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηεο ζηελ Πάθν γηα 14 ρξφληα απφ ηηο 15 επηεκβξίνπ 2001. 

 

(δ) CTC Automotive Limited ζηελ Πάθν 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία CTC Automotive Limited έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο γηα ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο ζηελ Πάθν γηα 3 ρξφληα, δειαδή κέρξη ην έηνο 2013. 

 

Ζ Δηαηξεία 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία δελ είρε νπζηψδεηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο. 

 

41. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε νπζηψδε γεγνλφηα κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο πνπ λα 

επεξεάδνπλ ηηο ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2010. 

 

42. ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 Ζ θεξδνθνξία ην πγθξνηήκαηνο παξνπζίαζε νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηα ελδεηθηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2011.  Σα θέξδε ηνπ πγθξνηήκαηνο 

γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλέξρνληαη ζε €19.365.021, ελψ ηα θέξδε ηνπ 

πγθξνηήκαηνο φπσο έρνπλ αλαθνηλσζεί ζηελ έλδεημε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ήηαλ 

€18.012.000.  Οη ιφγνη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε είλαη σο εμήο:  

 € 

  

Κέξδε έηνπο σο ε έλδεημε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 18.012.000 

Αχμεζε κεξηζκάησλ εηζπξαθηέσλ 2.129.137 

Απνκείσζε εκπνξηθήο εχλνηαο (1.635.900) 

Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 825.346 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ (165.069) 

Αχμεζε ζην κεξίδην θεξδψλ απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 127.266 

Άιιεο δηαθνξέο        72.241 

  

Κέξδε έηνπο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 19.365.021 
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