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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
∆ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας C.T.O. Public Company Ltd θα
πραγµατοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου Λάρνακας στις 17
Ιουνίου 2010 και ώρα 11:00 π.µ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων, ενοποιηµένων και ξεχωριστών,
οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
2. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Καθορισµός της αµοιβής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Επαναδιορισµός της KPMG Limited ως ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους.
5. ∆ιεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

L.I.C.A. Secretarial Ltd
Γραµµατέας

Λάρνακα, 29 Απριλίου 2010
Σηµείωση:
Κάθε µέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασµό του και εκ µέρους του. ∆εν
είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι µέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο
διορισµού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστον 48
ώρες πριν την καθορισµένη για συνέλευση ώρα.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Θάνος Μιχαήλ, Πρόεδρος
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
Χάρης Κόκκινος
Μιχάλης Χαραλάµπους
Οράτιος Χατζηγεωργίου
Λοΐζος Χατζηλοΐζου
(παραιτήθηκε στις 19 Απριλίου 2010)
Κώστας Μαρκίδης
(διορίστηκε στις 19 Απριλίου 2010)

Γραµµατέας

L.I.C.A. Secretarial Ltd

Ανεξάρτητοι ελεγκτές

KPMG Limited

Τράπεζες

Marfin Λαϊκή Τράπεζα

Εγγεγραµµένο γραφείο

Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου Λάρνακας
Τ.Κ. 7111
Λάρνακα
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (“Νόµος”), εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της C.T.O. Public Company Ltd για το
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε:
(α) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 10 µέχρι 50:
(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4)
του Νόµου, και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της
οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της C.T.O. Public Company Ltd και των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις ως
σύνολο και
(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της
επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της C.T.O. Public Company Ltd και των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις ως
σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Εκτελεστικοί
Θάνος Μιχαήλ, Πρόεδρος
Οράτιος Χατζηγεωργίου
Μη εκτελεστικοί
Κώστας Μαρκίδης
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
Χάρης Κόκκινος
Μιχάλης Χαραλάµπους
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
Θάνος Μιχαήλ, Πρόεδρος

Λάρνακα, 29 Απριλίου 2010
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της C.T.O. Public Company Ltd (η “Εταιρεία”) υποβάλλει στα µέλη την Ετήσια
Έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών
Explosal Ltd και Lemeco Silvex Trading Ltd (που µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”) για το έτος που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
ΣΥΣΤΑΣΗ
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο το 1976 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και µετατράπηκε
σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου. Στις 29
Μαρτίου 1996 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στις 30 Ιουλίου 2008
η Εταιρεία µετονοµάστηκε από Lemeco Silvex Industries Public Company Ltd σε C.T.O. Public Company
Ltd.
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η παραγωγή και πώληση χάρτινων ειδών υγιεινής και
καπνικών ειδών. Η Εταιρεία κατέχει εξολοκλήρου τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες:
Όνοµα εταιρείας
Explosal Ltd
Lemeco Silvex Trading Ltd

Χώρα σύστασης
Κύπρος
Κύπρος

Ποσοστό συµµετοχής (%)
100
100

Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας Explosal Ltd είναι η κατασκευή και εµπορία ειδών
καπνού καθώς και κατασκευαστικές εργασίες και η αγοραπωλησία γης.
Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας Lemeco Silvex Trading Ltd είναι η αγοραπωλησία
ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
παρουσιάζονται στη σελίδα 9 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Το κέρδος για το έτος που
αναλογεί στους µετόχους ανέρχεται σε €2.248.665 (2008: €2.482.575).
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος όπως παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις θεωρείται
ικανοποιητική.
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος µελετά την κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρια αγορά στο τοµέα των
χαρτικών ειδών, µε σκοπό να διαµορφώσει και εφαρµόσει µια νέα πολιτική η οποία στον ανταγωνιστικό
αυτό κλάδο, όχι µόνο θα διασφαλίσει το µερίδιό της αλλά και να το αυξήσει τόσο στο λιανικό όσο και στο
χονδρικό εµπόριο. Παράλληλα σκοπεύει να διευρύνει την ποικιλία παραγωγής χάρτινων ειδών και σε
σύντοµο και κατάλληλο χρόνο να ασχοληθεί και µε τις εξαγωγές.
Ειδική αναφορά γίνεται όµως στη µεγάλη προτίµηση που οι καπνιστές έχουν για την αγορά τσιγάρων
κατασκευής της θυγατρικής εταιρείας Explosal Ltd, που η εταιρεία προώθησε στην Κυπριακή αγορά
δυναµικά κατά το 2009. Η Explosal Ltd διαθέτει σε πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των Κρατικών
Αρχών (Υπουργεία Εµπορίου και Τουρισµού, Οικονοµικών, Υγείας, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων), 12
(δώδεκα) είδη δικών της εµπορικών ονοµασιών.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια)
Αναµένεται ότι η υλοποίηση των πιο πάνω θα οδηγήσει σε σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής και
θα συνεισφέρει στην αύξηση του κέρδους.
Στις 1 Ιανουαρίου 2009 η εταιρεία Lemeco Silvex Trading Ltd αποκτήθηκε από την Εταιρεία.
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ανήλθε σε
€19.016.125 (2008: €9.567.883).
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων την καταβολή µερίσµατος ύψους
€0,005 ανά συνήθη µετοχή, ονοµαστικής αξίας €0,09 έκαστη, δηλαδή 5,56% επί της ονοµαστικής αξίας της
συνήθους µετοχής.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και οι ενέργειες που λαµβάνει
για διαχείριση τους, αναφέρονται στη σηµείωση 26 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το Συγκρότηµα µελετά τη διαµόρφωση του λιανικού εµπορίου χάρτινων ειδών υγιεινής και κάνει τέτοιες
ενέργειες οι οποίες να διασφαλίζουν την ανοδική πορεία του, διευρύνοντας το πελατολόγιο και παράλληλα
µειώνοντας το κόστος παραγωγής.
Παράλληλα το 2009 το Συγκρότηµα προχώρησε στην εισαγωγή των ειδών καπνού στην Κυπριακή αγορά,
εκµεταλλευόµενο το υφιστάµενο δίκτυο διανοµής και τη βάση πελατών των χάρτινων ειδών υγιεινής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν αναµένει άλλες σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος
για το προβλεπτό µέλλον.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε
υποκαταστήµατα.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και κατά την ηµεροµηνία της παρούσας
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Οι ηµεροµηνίες παραιτήσεων και διορισµών των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και µέχρι την
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται στη σελίδα 2.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια)
Σύµφωνα µε τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα υφιστάµενα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ
αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή.
∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων και αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 20 Ιανουαρίου 2010 η θυγατρική εταιρεία Lemeco Silvex Trading Ltd έχει προβεί σε συµφωνία για την
πώληση των αποθηκών και του δικαιώµατος µίσθωσης γης στην Λεµεσό έναντι του ποσού των €2.750.000.
Στις 20 Ιανουαρίου 2010 η θυγατρική εταιρεία της Explosal Ltd, Rovineta Holdings Ltd η οποία στις 31
∆εκεµβρίου 2009 ήταν αδρανής και δεν συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις, έχει πάρει
έγκριση από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τη µίσθωση γης στην Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου Λάρνακας. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει αναφορικά µε την καλύτερη χρήση της γης εντός του τρέχοντος έτους.
Στις 10 Μαρτίου 2010 οι εξασφαλίσεις για τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα της θυγατρικής
εταιρείας Explosal Ltd έχουν διαφοροποιηθεί. Οι νέες εξασφαλίσεις είναι ως ακολούθως:
•
•
•
•
•

Υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της εταιρείας ύψους €5.521.504
Κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω σε στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας ύψους €5.271.504
Εταιρική εγγύηση της µητρικής εταιρείας C.T.O. Public Company Ltd για €800.000
Εταιρική εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας Rovineta Holdings Ltd για €600.000
Εταιρική εγγύηση της εταιρείας Raquel Ltd ύψους €4.271.504

Οι προσωπικές εγγυήσεις τρίτων προσώπων έχουν αποσυρθεί.
Σε συνεδρία του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 23 Μαρτίου 2010
αποφασίστηκε να καταβληθεί στους µετόχους µέρισµα για το έτος 2009 από τα κέρδη του έτους 2009,
ύψους €0,005 ανά συνήθη µετοχή ονοµαστικής αξίας €0,09 έκαστη δηλαδή 5,56% επί της ονοµαστικής
αξίας της συνήθους µετοχής .
∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίας του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 (Ηµεροµηνία Αρχείου). Οι µέτοχοι οι
οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία αρχείου ή που είναι κάτοχοι αξιών
βάσει εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία αρχείου, είναι
δικαιούχοι µερίσµατος. Ως εκ τούτου από τις 12 Απριλίου 2010 οι µετοχές της εταιρείας θα
διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος.
Το µέρισµα θα πληρωθεί και θα ταχυδροµηθεί στους µετόχους µέχρι τις 30 Απριλίου 2010.
Επίσης, στις 22 Μαρτίου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας Explosal Ltd αποφάσισε
οµόφωνα όπως καταβληθεί προς την εταιρεία C.T.O. Public Co. Ltd., το ποσό των €2.500.000 ως µέρισµα
από τα κέρδη του 2009.
∆εν υπήρξαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις
οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆). Οι µετοχές της Εταιρείας
διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρµογή του ΚΕ∆ είναι εθελοντική και όχι
στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ όπου η πλήρης εφαρµογή των προνοιών του ΚΕ∆ είναι υποχρεωτική.
Οι κύριοι λόγοι που δεν τηρείται ο ΚΕ∆ είναι:
(i)

Το κόστος εφαρµογής του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τις θυγατρικές της, οι οποίες θα
πρέπει να εφαρµόζουν πλήρως τον ΚΕ∆ αλλά και της µητρικής εταιρείας που θα πρέπει να τηρεί
κεντρικές Επιτροπές ∆ιορισµών, Αµοιβών και Ελέγχου, και

(ii)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέληξε σ’αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες του
Συγκροτήµατος και έκρινε ότι η εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης δε θα επέφερε
οφέλη προς τους µετόχους της Εταιρείας τα οποία να δικαιολογούν το κόστος εφαρµογής του ΚΕ∆.

Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε
περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
Γνωστοποιούνται στη σηµείωση 22 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυµία vα εξακολουθήσουν vα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τoυς. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την
αµοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνεύλευση.
Με εντoλή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ,

L.I.C.A. Secretarial Ltd
Γραµµατέας
Λάρνακα, 29 Απριλίου 2010
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD

Έκθεση επί των ενοποιηµένων και ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της C.T.O. Public Company Ltd (η 'Εταιρεία') και των θυγατρικών της ('το
Συγκρότηµα') και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 10 µέχρι 50, οι οποίες
αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009,
και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της
Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων
που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών µε την κατάρτιση και
τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε
σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών, και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι
λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα.
Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των
οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων
κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων
της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς
και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για
την ελεγκτική µας γνώµη.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια)
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής θέσης της C.T.O.
Public Company Ltd και των θυγατρικών της στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των
ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω:
•
Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας.
•
Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
•
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία.
•
Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν,
οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε
τον απαιτούµενο τρόπο.
Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 4 µέχρι
•
6 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουµε ότι έχει
γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του
άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τµήµα της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άλλο Θέµα
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο
σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. ∆ίνοντας
αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.
Εγκεκριµένοι Λογιστές
Λάρνακα, 29 Απριλίου 2010
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Σηµ.
Εισοδήµατα
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήµατα από εργασίες
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Κέρδος από εργασίες

4

5

6

Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης

2009
€

2008
€

19.016.125
(13.889.168)

9.567.883
(6.537.422)

5.126.957
987.400
(1.547.205)
(1.121.454)

3.030.461
1.881.594
(667.186)
(745.479)

3.445.698

3.499.390

22.547
(842.732)

33.629
(625.643)

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

8

(820.185)

(592.014)

Κέρδος πριν από τη φορολογία
Φορολογία

9

2.625.513
(376.848)

2.907.376
(424.801)

2.248.665

2.482.575

--

--

2.248.665

2.482.575

1,09

1,44

Κέρδος έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία
Συνολικά έσοδα για το έτος
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά
µετοχή (σεντ)

10

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Σηµ.
Εισοδήµατα
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήµατα από εργασίες
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες

5

6

Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης

2009
€

2008
€

5.886.968
(5.494.816)

3.309.563
(2.917.348)

392.152
2.902.206
(352.238)
(1.200.554)

392.215
15.975
(495.096)
(607.125)

1.741.566

(694.031)

214
(447.680)

1.409
(293.625)

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

8

(447.466)

(292.216)

Κέρδος/(ζηµιά) πριν από τη φορολογία
Φορολογία

9

1.294.100
(22.119)

(986.247)
17.661

1.271.981

(968.586)

Κέρδος/(ζηµιά) έτους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία

--

Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµιά)
ανά µετοχή (σεντ)

10

--

1.271.981

(968.586)

0,63

(0,57)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
2009
€

2008
€

16.023.722
5.080.474

16.242.947
5.083.688

21.104.196

21.326.635

5.695.075
7.804.872
10.968

3.728.379
5.565.225
708.876

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

13.510.915

10.002.480

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

34.615.111

31.329.115

18.783.000
4.258.465

18.783.000
2.009.800

23.041.465

20.792.800

3.994.787
297.952

5.850.711
213.787

4.292.739

6.064.498

2.201.557
1.850.525
2.773.856
454.969

1.497.341
50.950
2.710.883
212.643

7.280.907

4.471.817

Σύνολο υποχρεώσεων

11.573.646

10.536.315

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

34.615.111

31.329.115

Σηµ.
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού

11
13

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

14
15
16

17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Έντοκος δανεισµός
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

18
19

Σύνολο µη τρέχουσεων υποχρεώσεων
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές διευκολύνσεις
Έντοκος δανεισµός
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οφειλόµενη φορολογία
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων

16
18
20
21

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2010.

Σύµβουλος

Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στις 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
2009
€

2008
€

2.526.452
33.001.000

2.370.460
33.000.000

35.527.452

35.370.460

1.317.055
3.493.702
1.478.703
2.153

1.283.110
2.221.485
-6.699

6.291.613

3.511.294

41.819.065

38.881.754

18.783.000
18.099.689

18.783.000
16.827.708

36.882.689

35.610.708

534.663
158.700

549.436
136.581

693.363

686.017

1.958.411
936.101
1.315.173
7.649
18.707
6.972

1.219.375
50.950
879.227
417.601
10.904
6.972

Ολικό τρέχουσων υποχρεώσεων

4.243.013

2.585.029

Ολικό υποχρεώσεων

4.936.376

3.271.046

41.819.065

38.881.754

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

11
12

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο

14
15
22
16

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

17

Ολικό ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Έντοκος δανεισµός
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

18
19

Σύνολο µη τρέχουσων υποχρεώσεων
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές διευκολύνσεις
Έντοκος δανεισµός
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Πληρωτέα σε θυγατρική εταιρεία
Πληρωτέα σε συγγενική εταιρεία
Οφειλόµενη φορολογία

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

16
18
20
22
22
21

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2010.

Σύµβουλος

Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Αποθεµατικό
υπέρ το
άρτιο
€

Μετοχικό
κεφάλαιο
€
Υπόλοιπο
1 Ιανουαρίου 2008
Συνολικά έσοδα έτους
Έκδοση µετοχών
Αγορά ιδίων µετοχών
Αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου λόγω
µετατροπής σε Ευρώ
Ειδικό αποθεµατικό
από ανάστροφη
απόκτηση

Ειδικό
αποθεµατικό
€

3.733.294
-14.850.000
--

--

--

18.150.000
--

---

199.706

--

--

--

--

Υπόλοιπο
31 ∆εκεµβρίου 2008/
1 Ιανουαρίου 2009
Κέρδος έτους

18.783.000
--

18.150.000
--

Υπόλοιπο 31
∆εκεµβρίου 2009

18.783.000 18.150.000

Αποθεµατικό
ιδίων
µετοχών
€

Αποθεµατικό
εύλογης αξίας
€

--

1.519.560

Αποθεµατικό
συσσωρευµένων
κερδών/(ζηµιών)
€

Ολικό
€

---

(1.571.709)
2.482.575
---

3.681.145
2.482.575
33.000.000
(309.654)

--

--

(199.706)

--

(18.061.266)

--

--

--

(18.061.266)

(18.061.266)
--

(309.654)
--

1.519.560
--

711.160
2.248.665

20.792.800
2.248.665

(18.061.266)

(309.654)

1.519.560

2.959.825

23.041.465

-(309.654)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό
κεφάλαιο υπέρ το άρτιο ιδίων µετοχών
€
€
€
Υπόλοιπο
1 Ιανουαρίου 2008
Συνολικά έξοδα έτους
Έκδοση µετοχών
Αγορά ιδίων µετοχών
Αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου λόγω
µετατροπής σε Ευρώ
Υπόλοιπο
31 ∆εκεµβρίου 2008/
1 Ιανουαρίου 2009
Συνολικά έσοδα έτους
Υπόλοιπο 31
∆εκεµβρίου 2009

Αποθεµατικό
εύλογης αξίας
€

3.733.294

--

--

1.519.560

-14.850.000

-18.150.000

---

---

--

--

199.706

--

18.783.000

18.150.000

--

--

18.783.000

18.150.000

(309.654)
--

(309.654)
-(309.654)

---

1.519.560
-1.519.560

Αποθεµατικό
συσσωρευµένων
ζηµιών
€
(1.363.906)

Ολικό
€
3.888.948

(968.586)
(968.586)
-- 33.000.000
-(199.706)

(309.654)
--

(2.532.198) 35.610.708
1.271.981

1.271.981

(1.260.217) 36.882.689

Το αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή.
Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος
του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως
µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή
µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών
από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη
διανεµήθηκε για τη χρήση στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά
καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος έτους
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Χρεολύσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού
Ζηµιά από πώληση οχήµατος
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία
Ροή µετρητών που προήλθε από εργασίες πριν τις αλλαγές στο
κεφάλαιο κίνησης
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης

2009
€

2008
€

2.248.665

2.482.575

901.460
3.214
28.193
(3.650)
552.125
376.848

648.980
2.845
-(1.587)
416.294
424.801

4.106.855
3.973.908
(4.142.370) (2.666.486)

Ροή µετρητών που (χρησιµοποιήθηκε σε)/προήλθε από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε

(35.515)
(50.357)

1.307.422
(170.538)

Καθαρή ροή µετρητών που (χρησιµοποιήθηκε σε)/προήλθε από
εργασίες

(85.872)

1.136.884

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Πληρωµές για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εξαγορά εξαρτηµένης εταιρείας

(710.428) (1.763.954)
-(66.075)
3.650
1.587
(1.000) (9.203.890)

Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές
δραστηριότητες

(707.778) (11.032.332)

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση µετοχών
(Αποπληρωµές)/εισπράξεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(Αποπληρωµές)/εισπράξεις από νέα δάνεια
Τόκοι που πληρώθηκαν

-8.737.154
-- (1.078.244)
(56.349) 1.609.037
(552.125)
(416.294)

Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(608.474)

8.851.653

Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους (Σηµ.16)

(1.402.124) (1.043.795)
(788.465)
255.330

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (Σηµ.16)

(2.190.589)

(788.465)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
2009
€
Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζηµιά) έτους
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
∆ιαγραφή κρατικών χορηγιών για το έτος
Ζηµιά από πώληση οχήµατος
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Φορολογία

2008
€

1.271.981

(968.586)

320.531
-28.193
-226.913
22.119

235.747
(15.975)
-(3)
89.527
(17.661)

1.869.737

(676.951)

(33.945)
(1.272.217)
(1.478.703)
435.946
(409.952)
7.803

(115.488)
(400.211)
-295.169
417.601
10.904

Ροή µετρητών που (χρησιµοποιήθηκε σε)/προήλθε από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε

(881.331)
--

(468.976)
(14.630)

Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε εργασίες

(881.331)

(483.606)

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε θυγατρική εταιρεία
Τόκοι που εισπράχθηκαν

(504.716)
(1.000)
--

(89.421)
(33.000.000)
3

Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές
δραστηριότητες

(505.716)

(33.089.418)

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση µετοχών
Πληρωµές για εξαγορά ιδίων µετοχών
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Τόκοι που πληρώθηκαν

--870.378
(226.913)

33.000.000
(309.654)
600.386
(89.527)

643.465

33.201.205

Ροή µετρητών που (χρησιµοποιήθηκε σε)/προήλθε από εργασίες πριν
τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση στα αποθέµατα
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση στα ποσά εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
(Μείωση)/αύξηση στα ποσά πληρωτέα σε θυγατρική εταιρεία
Αύξηση στα ποσά πληρωτέα σε συγγενική εταιρεία

Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές
δραστηριότητες
Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους (Σηµ. 16)
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (Σηµ. 16)

(743.582)
(1.212.676)

(371.819)
(840.857)

1.956.258

(1.212.676)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 18 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η C.T.O. Public Company Ltd (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο το 1976 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης και µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών
Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου. Στις 29 Μαρτίου 1996 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας είναι στην Ελεύθερη Ζώνη
Εµπορίου Λάρνακας, Τ.Κ. 7111, Λάρνακα.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 περιλαµβάνουν τις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών Explosal Ltd και Lemeco Silvex Trading Ltd (που
µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”).
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η παραγωγή και πώληση χάρτινων ειδών υγιεινής και
καπνικών ειδών. Η Εταιρεία κατέχει εξολοκλήρου τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες:
Όνοµα εταιρείας
Explosal Ltd
Lemeco Silvex Trading Ltd

2.

Χώρα σύστασης
Κύπρος
Κύπρος

Ποσοστό συµµετοχής (%)
100
100

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου και µε τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.
(β) Βάση επιµέτρησης
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την
περίπτωση των ακινήτων και µηχανηµάτων που παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη αξία τους.
(γ) Βάση ενοποίησης
Oι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ενοποιηθεί εφαρµόζοντας τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ Αρ. 3 “Συνενώσεις
Επιχειρήσεων” σχετικά µε τις αντίστροφες αποκτήσεις και αποτελούν συνέχεια των οικονοµικών
καταστάσεων της νόµιµης θυγατρικής δηλαδή της Explosal Ltd.
Οι οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των
θυγατρικών εταιρειών της, Explosal Ltd και Lemeco Silvex Trading Ltd. Η Εταιρεία κατέχει επίσης το
100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rovineta Holdings Ltd η οποία συστάθηκε στην Κύπρο µέσω
της θυγατρικής εταιρείας Explosal Ltd. Η εταιρεία Rovineta Holdings Ltd δεν συµπεριλαµβάνεται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος γιατί είναι αδρανής και δεν έχει οποιαδήποτε
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και αποτελέσµατα. Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από
το Συγκρότηµα. Ο έλεγχος υπάρχει όταν το Συγκρότηµα έχει τη δύναµη να κατευθύνει τις
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές της οικονοµικής οντότητας στην οποία συµµετέχει ώστε να
αποκτά οφέλη από τις δραστηριότητες της.
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C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(γ) Βάση ενοποίησης (συνέχεια)
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους
συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αρχίζει ο έλεγχος µέχρι την
ηµεροµηνία που τερµατίζεται. Όλα τα υπόλοιπα και οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα εισοδήµατα και
έξοδα προερχόµενα από συναλλαγές που έγιναν µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν
πλήρως κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναµορφώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών
προκειµένου οι λογιστικές τους πολιτικές να συµβαδίζουν µε τις λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιεί το
Συγκρότηµα.
(δ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΑ τα οποία σχετίζονται µε
τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η
υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος,
εκτός από την εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 (Αναθεωρηµένο) “Παρουσίαση των
Οικονοµικών Καταστάσεων” το οποίο είχε σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων.
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν
είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή:
Πρότυπο / ∆ιερµηνεία

Εφαρµόζεται για ετήσιες
χρήσεις που αρχίζουν την
ή µετά την

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
•
•
•
•
•
•
•

∆ΠΧA 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» (Αναθεωρηµένο)
∆ΠΧA 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (Αναθεωρηµένο)
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 27 «Ενοποιηµένες και ατοµικές
οικονοµικές καταστάσεις» (Τροποποιηµένο)
Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧA) 17 «∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών
στοιχείων στους ιδιοκτήτες»
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «∆ιαθέσιµα αντισταθµισµένα στοιχεία»
Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2008 – Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5 «Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση
και διακοπείσες δραστηριότητες»
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Κατηγοριοποίηση εκδόσεων
δικαιωµάτων»

1 Ιουλίου 2009
1 Ιουλίου 2009
1 Ιουλίου 2009
1 Ιουλίου 2009
1 Ιουλίου 2009
1 Ιουλίου 2009
1 Φεβρουαρίου 2010
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ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(δ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(συνέχεια)
(ii) ∆εν υιοθετήθηκαν ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση
•
•
•
•
•
•
•

Βελτιώσεις στα ∆ΠΧA – 2009
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2 «Συναλλαγές οµίλου σε παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται τοις
µετρητοίς»
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρόσθετες εξαιρέσεις για υιοθετώντες
πρώτης εφαρµογής»
Ε∆∆ΠΧA 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µε
συµµετοχικούς τίτλους»
Τροποποιήσεις στο Ε∆∆ΠΧA 14 «Προπληρωµές µιας ελάχιστης
κεφαλαιακής υποχρέωσης»
∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (Αναθεωρηµένο)
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»

1 Ιουλίου 2009/
1 Ιανουαρίου 2010
1 Ιανουαρίου 2010
1 Ιανουαρίου 2010
1 Ιουλίου 2010
1 Ιανουαρίου 2011
1 Ιανουαρίου 2011
1 Ιανουαρίου 2013

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω Προτύπων και ∆ιερµηνειών σε
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας.
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιµήσεων και παραδοχών οι
οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην
ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις
περιστάσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται αν η
αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους
αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους.
Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιµες κρίσεις στην εφαρµογή
των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις
οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω:
•

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Το Συγκρότηµα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης των
οφειλόµενων ποσών από τις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η οικονοµική κατάσταση του
χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται
ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.
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ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
•

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (συνέχεια)
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η αναθεώρηση
του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της
πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται
ανάλογα.

•

Προβλέψεις για πεπαλαιωµένα και βραδυκίνητα αποθέµατα
Το Συγκρότηµα εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την ικανότητα πώλησης των
προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα αποθέµατα
βασίζεται στην προηγούµενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαµβάνοντας
υπόψη τόσο την αξία των αποθεµάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευµένη ποσότητα που υπάρχει
σε κάθε κατηγορία.
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.Η αναθεώρηση
της αξίας των αποθεµάτων είναι συνεχής, και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της
πρόβλεψης αποθεµάτων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα.

•

Αποµείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται µε τη
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. Για τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται η δίκαιη τους
αξία κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή
ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστο µία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται µε την
προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη χρήση των
άυλων περιουσιακών στοιχείων, χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις
παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο. Όταν
δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επί µέρους περιουσιακού στοιχείου, το
Συγκρότηµα εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία ανήκει
το περιουσιακό στοιχείο.

•

Αποµείωση εµπορικής εύνοιας
Κατά την εξέταση της αποµείωσης της εµπορικής εύνοιας απαιτείται εκτίµηση της αξίας χρήσης των
σχετικών µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος στις οποίες η εµπορική εύνοια
έχει κατανεµηθεί. Ο υπολογισµός της αξίας χρήσης βασίζεται πάνω σε υποθέσεις εκτίµησης των
µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών
ροών και χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο υπολογίζεται η παρούσα αξία τους.
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ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
•

Φορολογία
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Για
συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόµενα
φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία.
Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά
αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία
στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας.

(στ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας της
Εταιρείας και του Συγκροτήµατος.
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις εταιρείες του Συγκροτήµατος εφαρµόστηκαν µε
συνέπεια και συνάδουν µε τις λογιστικές πολιτικές του προηγούµενου έτους.
Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται µε τη χρήση της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος της
απόκτησης επιµετράται ως το σύνολο της εύλογης αξίας, κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, των
περιουσιακών στοιχείων που παραχωρήθηκαν, των υποχρεώσεων που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν και
των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν από το Συγκρότηµα ως αντάλλαγµα για τον έλεγχο της
θυγατρικής, πλέον κάθε κόστος άµεσα αποδιδόµενο στη συνένωση των επιχειρήσεων.
Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της θυγατρικής τα
οποία ικανοποιούν τα κριτήρια για αναγνώριση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία
τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης εκτός από τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδα
προς διάθεση) τα οποία ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις», τα
οποία αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον το κόστος διάθεσης.
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο και αρχικά
επιµετράται στο κόστος, το οποίο είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους της συνένωσης των επιχειρήσεων και
της αναλογίας του Συγκροτήµατος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων,
των υποχρεώσεων και των αναγνωρισµένων ενδεχόµενων υποχρεώσεων, της αποκτώµενης οικονοµικής
µονάδας. Εάν µετά την επανεκτίµηση, η συµµετοχή του Συγκροτήµατος στην καθαρή εύλογη αξία των
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της
θυγατρικής υπερβαίνει το κόστος της συνένωσης των επιχειρήσεων, η διαφορά θα αναγνωρισθεί αµέσως
στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια)
Αναγνώριση εισοδηµάτων
Το εισόδηµα αποτελείται από την αξία τιµολόγησης για προϊόντα µετά την αφαίρεση του φόρου
προστιθέµενης αξίας, των επιστροφών και των εµπορικών εκπτώσεων. Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος
αναγνωρίζονται ως εξής:
•

Πωλήσεις προϊόντων
Οι πωλήσεις προϊόντων αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των
προϊόντων έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το Συγκρότηµα έχει πωλήσει ή
παραδώσει τα προϊόντα στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα και η αποπληρωµή των
σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

•

Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου.

•

Συµβάσεις κατασκευής έργων
Σύµβαση κατασκευής είναι µία σύµβαση που έχει συναφθεί ειδικά για την κατασκευή ενός
περιουσιακού στοιχείου ή ενός συνδυασµού περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι στενά
αλληλοσυνδεόµενα ή αλληλοεξαρτώµενα σε ότι αφορά το σχεδιασµό τους, την τεχνολογία και τη
λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό ή χρήση τους.
Η αναγνώριση των εσόδων και εξόδων από συµβάσεις κατασκευής γίνεται µε βάση την µέθοδο της
ποσοστιαίας αναλογικής ολοκλήρωσης.
Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί τη µέθοδο αναλογικής συµπλήρωσης για την αναγνώριση του κέρδους
και τη µεταφορά του στα αποτελέσµατα χρήσεως. Το στάδιο συµπλήρωσης αποτιµάται για κάθε έργο
ξεχωριστά µε βάση την αναλογία του πραγµατικού κόστους σε σχέση µε το υπολογιζόµενο συνολικό
κόστος. Έξοδα συµβολαίου που αφορούν µελλοντική εργασία, δεν περιλαµβάνονται στο κόστος για το
καθορισµό του ποσοστού συµπλήρωσης της εργασίας. Ανάλογα µε τη φύση τους αυτά τα έξοδα
παρουσιάζονται ως αποθέµατα, προπληρωµές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Όταν η έκβαση ενός συµβολαίου κατασκευής έργου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και υπολογίζεται
ότι η εργασία θα είναι επικερδής, το εισόδηµα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης ανάλογα µε το
ποσοστό συµπλήρωσης της εργασίας κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Προβλεπόµενη ζηµιά από
τα συµβόλαια µεταφέρεται αµέσως στα αποτελέσµατα.
Σε περίπτωση που το συνολικό αποτέλεσµα ενός συµβολαίου δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, το
εισόδηµα αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το πραγµατοποιηθέν κόστος της εργασίας έχει
δυνατότητα να ανακτηθεί.
Οι δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών αναγνωρίζονται όπως πραγµατοποιούνται.
Όπου το µεικτό ποσό που εισπράχθηκε µε βάση τις τµηµατικές τιµολογήσεις υπερβαίνει το πραγµατικό
κόστος πλέον τα κέρδη που αναγνωρίστηκαν και αφαιρουµένων των προβλεπόµενων ζηµιών, τότε το
ποσό αυτό παρουσιάζεται ως ποσό οφειλόµενο σε πελάτες για εργασίες υπό εκτέλεση.
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Ωφελήµατα υπαλλήλων
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι του συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε
βάση τους µισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές του Συγκροτήµατος διαγράφονται στην περίοδο που
σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότηµα δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή
τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά
περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις
υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων.
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού
Η Εταιρεία λειτουργεί ταµείο προνοίας για ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού. Το σχέδιο παροχής
ωφεληµάτων αφυπηρέτησης καλύπτει όλο το µόνιµο προσωπικό της Εταιρείας και είναι καθορισµένης
εισφοράς. Το σχέδιο προβλέπει εισφορά από την Εταιρεία και τους υπαλλήλους ύψους 6% - 12% στις
ακαθάριστες απολαβές. Το ποσό που χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αποτελεί το
πραγµατικό κόστος που αναλογεί στο έτος.
Απαιτήσεις και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναφέρονται στην ονοµαστική τους αξία µείον τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις η οποία θεωρείται η εύλογη τους αξία. Εµπορικές και άλλες απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως
διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριµένες επισφαλείς απαιτήσεις, όπου θεωρείται
αναγκαίο. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας
που ισούται µε τη σηµερινή αξία της αναµενόµενης ταµειακής ροής.
Έσοδα χρηµατοδότησης
Τα εισοδήµατα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε βάση την αρχή
των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.
Έξοδα χρηµατοδότησης
Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους, τραπεζικά έξοδα και άλλα χρηµατοδοτικά
έξοδα αναφορικά µε τις πιστωτικές διευκολύνσεις. Τα έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδα την
ηµεροµηνία που είναι οφειλόµενα.
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
(i)

Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος αποτιµούνται
χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί το
Συγκρότηµα (''το νόµισµα λειτουργίας''). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το
οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήµατος.

(ii)

Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές
συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική
ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
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Φορολογία
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της αναβαλλόµενης
φορολογίας.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους
υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί
µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η φορολογία περιλαµβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές στην
πληρωτέα φορολογία σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους.
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε
όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. Η αναβαλλόµενη φορολογία
υπολογίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή
ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι
σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έvαντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν vα
χρησιµοποιηθούν.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά ισχυρό
δικαίωµα συµψηφισµού τρέχοντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων µε τρέχουσες φορολογικές
υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ίδια φορολογική αρχή.
Μερίσµατα
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος ή επανεκτιµηµένη αξία
µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο ώστε
να διαγραφεί το κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του, εκτός των µηχανηµάτων παραγωγής όπου
οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής ώστε να διαγραφεί το κόστος
του κάθε µηχανήµατος παραγωγής βάση των συνολικών παραγόµενων µονάδων σε σχέση µε την
αναµενόµενη χρήση ή παραγωγή των µονάδων για το έτος. Τα ετήσια πoσoστά απόσβεσης είναι τα
ακόλoυθα:
Κτίρια
Μηχανήµατα και εργαλεία
Οχήµατα
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός

%
3-4
10-33 1/3
15-20
10-20
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)
∆εν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.
Οι µέθοδοι αποσβέσεων, οι ωφέλιµες ζωές και οι υπολειµµατικές αξίες επανεξετάζονται στην ηµεροµηνία
αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο ποσό
ανάκτησης, αυτή µειώνεται αµέσως στο ποσό της ανάκτησης.
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στην
κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες
µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν
σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη σύγκριση
των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στο
αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφέρονται στο αποθεµατικό προσόδου.
Λογισµικά προγράµµατα
∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ανήκουν στο Συγκρότηµα και
που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο
από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Μετέπειτα τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και
µέιον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία. ∆απάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. ∆απάνες
που σχετίζονται µε την συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στην συνολικών εσόδων
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σύµφωνα µε τη
σταθερή µέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά
προγράµµατα είναι διαθέσιµα προς χρήση και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοίκησης.
Αναβαλλόµενο εισόδηµα από κρατικές χορηγίες
Οι Κυβερνητικές χορηγίες οι οποίες λαµβάνονται για την απόκτηση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων καταχωρούνται ως έσοδο επόµενων χρήσεων, το οποίο λογίζεται µε τρόπο συστηµατικό και
ορθολογικό στα εισοδήµατα των χρήσεων της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται από
τη στιγµή που το Συγκρότηµα καθίσταται ένα µέρος των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου.
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Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια)
(i) Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες αρχικά επιµετρώνται στη εύλογη αξία και µεταγενέστερα
επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιµώµενα µη ανακτήσιµα ποσά αναγνωρίζονται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί.
Η αναγνωριζόµενη πρόβλεψη επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε
το πραγµατικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.
(ii) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από
µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην τράπεζα µείον τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές
διευκολύνσεις.
(iii) ∆άνεια
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση των κόστων
χρηµατοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους. Οποιαδήποτε
διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωµής,
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του δανείου µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.
Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για
αποµείωση στην αξία τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για αποµείωση στην
αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου
ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της εύλογης αξίας του
περιουσιακού στοιχείου µείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισµού
της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν
ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών).
Λογαριασµός προεξόφλησης εµπορικών απαιτήσεων
Το Συγκρότηµα έχει συνάψει συµφωνία προεξόφλησης τιµολογίων µε εταιρεία φάκτορινγκ από την οποία
προεισπράττει ποσοστά των εγκεκριµένων τιµολογίων. Τα τιµολόγια που δίνονται για προείσπραξη
συµπεριλαµβάνονται στο υπόλοιπο των απαιτήσεων, ενώ το ποσό που έχει εισπραχθεί από την εταιρεία
φάκτορινγκ παρουσιάζεται στον ισολογισµό στις τρέχουσες υποχρεώσεις µέχρι την εξόφληση τους από τους
χρεώστες. Τα έξοδα από τη λειτουργία υπηρεσίας φάκτορινγκ χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων.
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Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση συµψηφίζονται και
το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νοµικά
ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισµού
του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης µε ταυτόχρονη εξόφληση της
υποχρέωσης.
Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αναφέρονται στη χαµηλότερη της τιµής κτήσης ή καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Στον
υπολογισµό του κόστους των πρώτων υλών, καταναλωτικών και εµπορευµάτων που αγοράστηκαν για
πώληση, χρησιµοποιείται το µεσοσταθµικό κόστος που συµπεριλαµβάνει µεταφορικά και
φορτοεκφορτωτικά έξοδα. Για έτοιµα προϊόντα που κατασκευάζονται από το Συγκρότηµα, το κόστος
αντιπροσωπεύει το κόστος παραγωγής, το οποίο συµπεριλαµβάνει όλες τις άµεσες δαπάνες και την
κατάλληλη αναλογία των σχετικών έµµεσων δαπανών µε βάση το συνηθισµένο ύψος δραστηριοτήτων.
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία υπολογίζεται µε βάση την εκτιµηµένη τιµή πώλησης, αφαιρουµένων τυχόν
επιπρόσθετων κόστων που αναµένεται να δηµιουργηθούν µέχρι και την πώληση. Όπου κρίνεται αναγκαίο
γίνεται ειδική πρόνοια για ελαττωµατικά και άχρηστα αποθέµατα ή αποθέµατα µε αργή κίνηση και
περιλαµβάνεται στο κόστος πωλήσεων.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά µεταξύ της εύλγοης αξία της αντιπαροχής
που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου
µεταφέρεται στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση
που προκύπτει από προηγούµενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για
εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το
Συγκρότηµα αναµένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγµα µε βάση ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, η
αποπληρωµή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο µόνο όταν η αποπληρωµή είναι σχεδόν
βεβαία.
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Οι µη τρέχουσες υποχρεώσεις αντιπρoσωπεύoυν πoσά τα oπoία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα µηνών
από την ηµερoµηvία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση
του τρέχοντος έτους.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Συγκρότηµα
Επίδραση
Χάρτινων ειδών

Αγοραπωλησία

υγείας

ακινήτων

Καπνικών ειδών

ενδοεταιρικών συναλλαγών
Σύνολο

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Μεταξύ τοµέων

15.613.128

6.947.434

3.402.997

2.620.449

--

--

--

--

19.016.125

9.567.883

2.808.059

163.000

--

--

--

--

--

--

2.808.059

163.000

--

--

--

--

966.800

1.868.945

--

--

966.800

1.868.945

3.436.091

1.842.543

(1.548.835)

(986.247)

966.800

1.868.945

(228.543)

182.135

2.625.513

2.907.376

21.262.515

21.040.807

8.552.140

5.718.754

1.497.404

--

3.303.052

4.569.554

34.615.111

31.329.115

6.576.717

7.682.859

4.936.392

3.271.046

--

--

60.537

(417.590)

11.573.646

10.536.315

580.930

416.077

320.530

235.747

--

--

--

(2.844)

901.460

648.980

Αποτελέσµατα
κατά τοµέα
Άλλα έσοδα
(Ζηµιά)/κέρδος
πριν τη
φορολογία
Ενεργητικό
κατά τοµέα
Υποχρεώσεις
κατά τοµέα
Αποσβέσεις
περιουσιακών
στοιχείων

Γεωγραφική ανάλυση

2009
€

2008
€

5.886.968
11.265.198
454.194
600.000
304.498
81.967
423.300

3.309.563
5.596.256
417.041
-169.513
-75.510

19.016.125

9.567.883

Πωλήσεις
Κύπρος
Αίγυπτος
Ελλάδα
Λείβανος
Ισραήλ
Ιορδανία
Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα
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5.

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το Συγκρότηµα

Κέρδος από κατασκευαστικές εργασίες
Κέρδος από πώληση δικαιώµατος µίσθωσης γης
Χρεόλυση αναβαλλόµενου εισοδήµατος
Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν
∆ιάφορα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

2009
€

2008
€

966.800
--806
19.794

1.450.200
418.745
12.649
---

987.400

1.881.594

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 η θυγατρική εταιρεία Explosal Ltd ανέλαβε την κατασκευή κτιρίου το
οποίο ανέθεσε µε υπεργολαβία στην αδειούχα κατασκευαστική εταιρεία Araltica Constructions Ltd. Από την
κατασκευή του έργου αυτού αναγνωρίστηκε κέρδος ύψους €966.800 (2008: €1.450.200) αφού το έργο
ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2009.
Η Εταιρεία
Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν
Μερίσµατα εισπρακτέα
∆ιάφορα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης
Χρεόλυση αναβαλλόµενου εισοδήµατος

2009
€

2008
€

806
2.900.000
1.400
--

---15.975

2.902.206

15.975

2009
€

2008
€

901.460
28.193
3.214

648.980
-2.845

2.740.174

1.295.450

32.600
3.475

25.501
707

6. ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το Συγκρότηµα
Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των πιο κάτω
κονδυλίων:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 11)
Ζηµιά από πώληση οχήµατος σε διευθυντικό στέλεχος (Σηµ. 22)
Χρεολύσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµ. 13)
Κόστος προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των συµβούλων
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα (Σηµ. 7)
Αµοιβή ελεγκτών:
- έτους
- προηγουµένων ετών
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
6. ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια)
Η Εταιρεία
Η ζηµιά από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των
πιο κάτω κονδυλίων:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 11)
Ζηµιά από πώληση οχήµατος σε διευθυντικό στέλεχος (Σηµ. 22)
Κόστος προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των συµβούλων
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα (Σηµ. 7)
Αµοιβή ελεγκτών

2009
€

2008
€

320.531
28.193

235.747
--

1.344.698
23.450

1.161.172
12.000

2009
€

2008
€

2.439.665
162.740
137.769

1.151.814
69.033
74.603

2.740.174

1.295.450

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Συγκρότηµα
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Εισφορές σε άλλα ταµεία

Ο µέσος όρος αριθµού υπαλλήλων (συµπεριλαµβανοµένων και των συµβούλων υπό την εκτελεστική τους
ιδιότητα) που εργοδοτούσε το Συγκρότηµα κατά τη διάρκεια των ετών 2009 και 2008 ήταν 100 και 74
αντίστοιχα.
Η Εταιρεία
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Εισφορές σε άλλα ταµεία

2009
€

2008
€

1.197.141
63.939
83.618

1.031.643
56.127
73.402

1.344.698

1.161.172

Ο µέσος όρος αριθµού υπαλλήλων (συµπεριλαµβανοµένων και των συµβούλων υπό την εκτελεστική τους
ιδιότητα) που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια των ετών 2009 και 2008 ήταν 59 και 49 αντίστοιχα.
Η Εταιρεία έχει ένα σχέδιο καθορισµένων εισφορών, το Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Lemeco Silvex
Industries Public Company Limited, που χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και ετοιµάζει τις δικές του οικονοµικές
καταστάσεις, από το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων κατά την
αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό των υπηρεσιών τους. Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία
συνεισέφερε στο σχέδιο καθορισµένης εισφοράς ποσό ύψους €30.742 (2008: €36.505).
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8. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Το Συγκρότηµα
Έσοδα χρηµατοδότησης
Πιστωτικοί τόκοι
Συναλλαγµατικό κέρδος
Έξοδα χρηµατοδότησης
Τόκοι πληρωτέοι
Άλλα έξοδα χρηµατοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Η Εταιρεία
Έσοδα χρηµατοδότησης
Πιστωτικοί τόκοι
Συναλλαγµατικό κέρδος
Έξοδα χρηµατοδότησης
Τόκοι πληρωτέοι
Άλλα έξοδα χρηµατοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

2009
€

2008
€

3.650
18.897

1.587
32.042

22.547

33.629

(552.125)
(290.607)

(416.294)
(209.349)

(842.732)

(625.643)

(820.185)

(592.014)

2009
€

2008
€

-214

3
1.406

214

1.409

(226.913)
(220.767)

(89.527)
(204.098)

(447.680)

(293.625)

(447.466)

(292.216)

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Το Συγκρότηµα
Εταιρικός φόρος έτους
Αµυντική εισφορά έτους
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
Αναβαλλόµενη φορολογία

2009
€

2008
€

292.115
568
-84.165

305.671
159
55.749
63.222

376.848

424.801
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9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το λογιστικό
κέρδος/(ζηµιά):
2009
2008
€
€
Κέρδος έτους πριν από τη φορολογία
Φόρος µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που
δεν υπόκεινται σε φορολογία
10% επιπρόσθετη φορολογία
Φορολογική επίδραση ζηµιάς έτους
Αναβαλλόµενη φορολογία
Αµυντική εισφορά – τρέχοντος έτους
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
Φορολογική κατάσταση συνολικών εσόδων – χρέωση
Η Εταιρεία
Αναβαλλόµενη φορολογία – χρέωση/(πίστωση)

2.625.513

2.907.376

262.551

290.738

115.247

32.161

(112.064)
26.556
(175)
84.165
568
--

(12.319)
14.152
(19.061)
63.222
159
55.749

376.848

424.801

2009
€

2008
€

22.119

(17.661)

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τις λογιστικές ζηµιές:
2009
€
Κέρδος/(ζηµιά) έτους πριν από τη φορολογία
Φορολογία µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν υπόκεινται
σε φορολογία
Φορολογική επίδραση ζηµιάς έτους
Φορολογική επίδραση συµψηφισµού ζηµιάς εταιρείας
του συγκροτήµατος
Αναβαλλόµενη φορολογία
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων (πίστωση)/χρέωση

2008
€

1.294.100

(986.247)

129.410

(98.625)

50.075

29.061

(307.574)
--

(9.700)
79.264

128.089
22.119

-(17.661)

22.119

(17.661)

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε
ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 100% των τόκων αυτών εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε
ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από το εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε
ποσοστό 15%.
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10. ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Το Συγκρότηµα
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (€)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά
τη διάρκεια του έτους
Επίδραση κατοχής ιδίων µετοχών

2009

2008

2.248.665

2.482.575

208.700.000
(1.506.326)

173.866.667
(1.506.326)

207.193.674

172.360.341

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

1,09

1,44

Η Εταιρεία

2009

2008

Κέρδος/(ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους (€)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά
τη διάρκεια του έτους
Επίδραση κατοχής ιδίων µετοχών

1.310.472

(986.586)

208.700.000
(1.506.326)

173.866.667
(1.506.326)

207.193.674

172.360.341

0,63

(0,57)

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)
11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το Συγκρότηµα
Γη και
κτίρια
€

Μηχανήµατα
και
εργαλεία
€

Οχήµατα
€

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισµός
€

Ολικό
€

Κόστος ή εκτίµηση
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες λόγω εξαγοράς
Προσθήκες έτους
Μεταφορά στα άυλα στοιχεία ενεργητικού
Πωλήσεις

1.467.689
1.201.663
1.608.533
---

11.105.909
2.458.419
20.834
-(802.633)

-50.404
76.204
---

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008/1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Πωλήσεις

4.277.885
68.354
--

12.782.529
166.799
--

126.608
261.276
(46.987)

181.387
213.999
--

17.368.409
710.428
(46.987)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

4.346.239

12.949.328

340.897

395.386

18.031.850

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Αποσβέσεις λόγω εξαγοράς
Επιβάρυνση έτους
Επί πωλήσεων

46.132 12.619.730
85.415
3.795.901
58.383
1.763.954
(8.543)
(8.543)
-(802.633)

-72.103
69.513
--

-1.135.234
537.636
(802.633)

-8.073
22.802
--

-63.705
19.029
--

-1.279.115
648.980
(802.633)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008/1 Ιανουαρίου 2009
Επιβάρυνση έτους
Επί πωλήσεων

141.616
115.142
--

870.237
660.418
--

30.875
68.180
(18.794)

82.734
57.720
--

1.125.462
901.460
(18.794)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

256.758

1.530.655

80.261

140.454

2.008.128

Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου 2009

4.089.481

11.418.673

260.636

254.932

16.023.722

31 ∆εκεµβρίου 2008

4.136.269

11.912.292

95.733

98.653

16.242.947

35
C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
Το εργοστάσιο της Εταιρείας στη Λεµεσό έχει ανεγερθεί πάνω σε γη που ενοικιάστηκε από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία.
Τα κτίρια και τα µηχανήµατα της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν το 2006 από τους Συµβούλους, λαµβάνοντας
υπόψη εκτιµήσεις από ανεξάρτητους εκτιµητές που έγιναν µε βάση την αγοραία αξία. Το πλεόνασµα από
την επανεκτίµηση εύλογης αξίας στο συµφέρον µετόχων.
Τα κτίρια και τα µηχανήµατα της νόµιµης θυγατρικής εταιρείας Explosal Ltd παρουσιάζονται σε τιµή
κόστους, το οποίο δεν διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
Η Εταιρεία
Κτίρια
€

Μηχανήµατα
και εργαλεία
€

Οχήµατα
€

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισµός
€

Κόστος ή εκτίµηση
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις

1.201.663
---

2.458.419
1.211
(802.633)

50.404
76.204
--

85.415
12.006
--

3.795.901
89.421
(802.633)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

1.201.663

1.656.997

126.608

97.421

3.082.689

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Πωλήσεις

1.201.663
---

1.656.997
101.434
--

126.608
261.276
(46.987)

97.421
142.006
--

3.082.689
504.716
(46.987)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

1.201.663

1.758.431

340.897

239.427

3.540.418

72.103
48.066
--

1.135.234
156.413
(802.633)

8.073
22.801
--

63.705
8.467
--

1.279.115
235.747
(802.633)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

120.169

489.014

30.874

72.172

712.229

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Επιβάρυνση για το έτος
Επί πωλήσεων

120.169
48.066
--

489.014
164.995
--

30.874
68.180
(18.794)

72.172
39.290
--

712.229
320.531
(18.794)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

168.235

654.009

80.260

111.462

1.013.966

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

1.033.428

1.104.422

260.637

127.965

2.526.452

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

1.081.494

1.167.983

95.734

25.249

2.370.460

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Επιβάρυνση έτους
Επί πωλήσεων

Ολικό
€

Το εργοστάσιο της Εταιρείας στη Λεµεσό έχει ανεγερθεί πάνω σε γη που ενοικιάστηκε από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία.
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11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
Τα κτίρια και τα µηχανήµατα της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν το 2006 από τους Συµβούλους, λαµβάνοντας
υπόψη εκτιµήσεις από ανεξάρτητους εκτιµητές που έγιναν µε βάση την αγοραία αξία. Το πλεόνασµα από
την επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε στο
αποθεµατικό εύλογης αξίας στο συµφέρον µετόχων.
12. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2009
€

2008
€

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες

33.000.000
1.000

33.000.000
--

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

33.001.000

33.000.000

Η Εταιρεία

Οι λεπτοµέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:
Όνοµα

Χώρα σύστασης

Κύριες δραστηριότητες

Συµµετοχή (%)

Explosal Ltd

Κύπρος

Κατασκευή και εµπορία ειδών καπνού,
κατασκευαστικές εργασίες και
αγοραπωλησία γης

100

Lemeco Silvex
Trading Limited

Κύπρος

Η αγορά γης και οποιασδήποτε άλλης φύσης
ακίνητη περιουσία στην Κύπρο και στο
εξωτερικό

100

Στις 17 Μαρτίου 2008 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του κεφαλαίου της Explosal Ltd µε την έκδοση και
παραχώρηση προς τους µετόχους της Explosal Ltd 165.000.000 νέων µετόχων στην τιµή των €0,20 ανά
µετοχή. Η εν λόγω εξαγορά εµπίπτει στις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ) Αρ.3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” παράγραφος 21 η οποία αφορά τις ανάστροφες αποκτήσεις.
Συνεπώς για την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί πλήρως οι
σχετικές απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ Αρ.3 που αφορούν τις ανάστροφες αποκτήσεις. Ως αποτέλεσµα των πιο
πάνω, η νόµιµη θυγατρική εταιρεία (Explosal Ltd) θεωρείται ως η αποκτούσα εταιρεία και η νόµιµη
ιθύνουσα C.T.O. Public Company Ltd η εταιρεία η οποία αποκτήθηκε.
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13. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

€

€

Λογισµικά
προγράµµατ
α
€

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2008
Προσθήκες

-5.010.372

-64.980

8.543
1.095

1.543
--

10.086
5.076.447

Υπόλοιπο 31 ∆εκ. 2008/
1 Ιαν. 2009

5.010.372

64.980

9.638

1.543

5.086.533

Υπόλοιπο 31 ∆εκ. 2009

5.010.372

64.980

9.638

1.543

5.086.533

Χρεολύσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκ. 2008/
1 Ιαν. 2009

--

--

2.845

--

2.845

Επιβάρυνση έτους

--

--

3.214

--

3.214

Υπόλοιπο 31 ∆εκ. 2009

--

--

6.059

--

6.059

Καθαρή
λογιστική
αξία
Στις 31 ∆εκ. 2009

5.010.372

64.980

3.579

1.543

5.080.474

Στις 31 ∆εκ. 2008

5.010.372

64.980

6.793

1.543

5.083.688

Το Συγκρότηµα

Εµπορική
εύνοια

Υπεραξία

Ευρεσιτεχνίες
και
σήµατα
€

Ολικό
€

Η εµπορική εύνοια ύψους €5.010.372 προέκυψε από την ανάστροφη απόκτηση που έγινε κατά τη διάρκεια
του έτους 2008.
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Το Συγκρότηµα
Πρώτες ύλες καπνικών ειδών
Έτοιµα προϊόντα καπνικών ειδών
Πρώτες ύλες χάρτινων ειδών υγιεινής
Έτοιµα προϊόντα χάρτινων ειδών υγιεινής
Εξαρτήµατα και διάφορα
Ακίνητο διαθέσιµο προς πώληση (Σηµ. 30)

2009
€

2008
€

2.114.320
796.223
475.745
557.993
253.425
1.497.369

1.381.999
1.009.247
759.215
349.678
228.240
--

5.695.075

3.728.379

Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 η θυγατρική εταιρεία Lemeco Silvex Trading Ltd έχει προβεί στην
απόκτηση εµπράγµατου δικαιώµατος µίσθωσης γης στην Βιοµηχανική Ζώνη Λεµεσού µαζί µε το
εργοστάσιο για το ποσό των €1.410.000 πλέον µεταβιβαστικά και άλλα έξοδα, µε σκοπό την µεταπώληση.
Στις 20 Ιανουαρίου 2010 η θυγατρική εταιρεία έχει προβεί σε συµφωνία για την πώληση του πιο πάνω
ακινήτου (Σηµ. 30).
Η Εταιρεία
Πρώτες ύλες χάρτινων ειδών υγιεινής
Έτοιµα προϊόντα χάρτινων ειδών υγιεινής
Εξαρτήµατα και διάφορα
Έτοιµα προϊόντα καπνικών ειδών

2009
€

2008
€

475.745
557.993
16.392
266.925

759.215
349.678
11.217
163.000

1.317.055

1.283.110
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15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το Συγκρότηµα
2009
€

2008
€

6.920.833
369.402
244.637
270.000

4.361.910
859.589
343.726
--

7.804.872

5.565.225

2009
€

2008
€

3.064.014
159.688
270.000

2.100.831
120.654
--

3.493.702

2.221.485

2009
€

2008
€

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Πρόβλεψη έτους

178.170
106.948

128.170
50.000

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

285.118

178.170

Εµπορικά εισπρακτέα
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 22)
Άλλα εισπρακτέα
∆άνειο εισπρακτέο
Η Εταιρεία

Εµπορικά εισπρακτέα
Άλλα εισπρακτέα
∆άνειο εισπρακτέο

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία

Τα εµπορικά εισπρακτέα παρουσιάζονται µετά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €285.118
(2008: €178.170) για το Συγκρότηµα και την Εταιρεία.
Το δάνειο εισπρακτέο παραχωρήθηκε από την Εταιρεία σε πελάτη της θυγατρικής εταιρείας Explosal Ltd
και είναι αποπληρωτέο µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 2010. ∆εν υπάρχουν εξασφαλίσεις και φέρει επιτόκιο 6%.
Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια
µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης και δεν φέρουν τόκο.
Η έκθεση του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζηµίες αποµείωσης αναφορικά µε εµπορικές και
λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σηµείωση 26 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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16. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν:
Το Συγκρότηµα
2009
€
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές διευκολύνσεις

2008
€

10.968
(2.201.557)

708.876
(1.497.341)

(2.190.589)

(788.465)

Η Εταιρεία
2009
€
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές διευκολύνσεις

2008
€

2.153
(1.958.411)

6.699
(1.219.375)

(1.956.258)

(1.212.676)

Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκες και
επιβαρύνσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος.
17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2009
Αριθµός
µετοχών

2009
€

2008
Αριθµός
µετοχών

2008
€

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές των €0,09/ €0,08543
η καθεµιά

500.000.000

45.000.000

500.000.000

45.000.000

Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Αύξηση λόγω µετατροπής σε Ευρώ
Έκδοση µετοχών

208.700.000
---

18.783.000
---

43.700.000
-165.000.000

3.733.294
199.706
14.850.000

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

208.700.000

18.783.000

208.700.000

18.783.000
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18. ΕΝΤΟΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
2009
€

2008
€

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εντός ενός έτους

1.850.525

50.950

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Μεταξύ ενός και δύο ετών
Μεταξύ δύο και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

1.038.424
2.611.299
345.064

1.320.738
4.455.840
74.133

3.994.787

5.850.711

Το Συγκρότηµα

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα µε κυµαινόµενη επιβάρυνση επί των περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήµατος ύψους €6.950.000 (2008: €5.271.504) µε υποθήκη επί της ακίνητης περιουσίας του
Συγκροτήµατος ύψους €5.521.504 (2008: €6.821.504) µε εταιρική εγγύηση της συγγενικής εταιρείας Raquel
Ltd ύψους €4.271.504 (2008: €4.271.504), µε εταιρική εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας Lemeco Silvex
Trading Ltd ύψους €750.000 (2008: --), µε εταιρική εγγύηση της µητρικής εταιρείας C.T.O. Public
Company Ltd για €1.050.000 (2008: €1.050.000) και µε προσωπικές εγγυήσεις τρίτων προσώπων ύψους
€4.660.000 (2008: €5.571.504).
2009
€

2008
€

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εντός ενός έτους

936.101

50.950

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Μεταξύ ενός και δύο ετών
Μεταξύ δύο και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

220.504
314.159
--

122.280
366.840
60.316

534.663

549.436

Η Εταιρεία

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκη επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας ύψους
€2.600.000 (2008: €1.300.000) µε κυµαινόµενη επιβάρυνση επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ύψους €3.150.000 (2008: €1.000.000), µε προσωπικές εγγυήσεις τρίτων προσώπων ύψους €4.660.000 (2008:
€1.300.000) και µε εταιρική εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας Lemeco Silvex Trading Ltd ύψους €750.000
(2008: --).
19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Το Συγκρότηµα
2009
€

2008
€

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες λόγω εξαγοράς
Πρόβλεψη έτους

213.787
-84.165

-150.565
63.222

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

297.952

213.787

2009
€

2008
€

Η Εταιρεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Πρόβλεψη έτους

136.581
22.119

154.242
(17.661)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

158.700

136.581
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19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)
Η Εταιρεία έχει καθιερώσει πολιτική για υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας µε βάση τις διαφορές
µεταξύ των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων του έτους.
Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε µε συντελεστή 10%, που είναι ο συντελεστής µε βάση
τον οποίο αναµένεται ότι θα φορολογηθούν πιθανά µελλοντικά κέρδη της Εταιρείας.
20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το Συγκρότηµα

Πιστωτές εµπορίου
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Οφειλόµενα έξοδα
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 22)
Πρόβλεψη για κατασκευαστικές εργασίες προς πώληση
Άλλοι πιστωτές

2009
€

2008
€

1.977.889
10.525
360.643
135.350
18.707
-270.542

1.830.644
128.573
203.492
45.936
184.796
276.930
40.512

2.773.856

2.710.883

2009
€

2008
€

1.052.651
120.000
10.525
75.531
56.466

552.565
-108.379
198.170
20.113

1.315.173

879.227

Η Εταιρεία

Πιστωτές εµπορίου
Άλλοι πιστωτές
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Οφειλόµενα έξοδα

Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
21. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Το Συγκρότηµα

Εταιρικός φόρος

2009
€

2008
€

454.969

212.643

2009
€

2008
€

6.972

6.972

Η Εταιρεία

Εταιρικός φόρος
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22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη:
(i) Αµοιβή Συµβούλων
Η αµοιβή των Συµβούλων και άλλων σηµαντικών µελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής:
Το Συγκρότηµα

Αµοιβή συµβούλων:
Ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι

2009
€

2008
€

110.626
3.000

105.354
3.187

113.626

108.541

2009
€

2008
€

52.805
3.000

76.429
4.025

55.805

80.454

Η Εταιρεία

Αµοιβή συµβούλων:
Ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία παραχώρησε δωρεάν όχηµα σε διευθυντικό στέλεχος ως ένδειξη
εκτίµησης για την είκοσι έτη προσφορά του στην Εταιρεία µε συνέπεια να υποστεί ζηµιά ύψους €28.193.
(ii) Πωλήσεις εµπορευµάτων σε συγγενική εταιρεία
Όνοµα

Φύση συναλλαγών

Mexona Trading Ltd

Εµπορικές

2009
€

2008
€

850.000

--

Η εταιρεία Explosal Ltd κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009 πώλησε τσιγάρα αξίας
€850.000 υπό εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις στην συγγενική εταιρεία Mexona Trading Ltd.
H Mexona Trading Ltd είναι συγγενική εταιρεία λόγω του ότι είναι µέτοχος της C.T.O Public Company Ltd.
(iii) Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Το Συγκρότηµα
Όνοµα

Φύση συναλλαγών

Raquel Ltd

Εµπορικές

2009
€

2008
€

--

1.764.476

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 η θυγατρική εταιρεία Explosal Ltd είχε
συνάψει συµφωνία παραγωγής τσιγάρων µε την συγγενική εταιρεία Raquel Ltd από την οποία είχε αγοράσει
τσιγάρα ύψους €1.764.476.
Η εταιρεία Raquel Ltd είναι συγγενική εταιρεία λόγω κοινών µετόχων.
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22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
(iii) Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών (συνέχεια)
Η Εταιρεία
Όνοµα

Φύση συναλλαγών

Explosal Ltd
Εlma Properties & Investments Limited

Εµπορικές
∆ικαιώµατα χρήσης

2009
€

2008
€

2.808.060
18.707

187.450
10.904

2.826.767

198.354

Οι αγορές από τη θυγατρική εταιρεία Explosal Ltd έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. Το
κέρδος που πραγµατοποιήθηκε από αυτή την συναλλαγή και απαλείφθηκε κατά την ενοποίηση ανήλθε στα
€218.969 (2008: €23.218).
(iv) Ποσά πληρωτέα σε θυγατρική εταιρεία
Η Εταιρεία
Όνοµα

Φύση συναλλαγών

2009
€

2008
€

Explosal Ltd

Εµπορικές

7.649

417.601

(v) Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 20)
Το Συγκρότηµα
Όνοµα

Φύση συναλλαγών

Raquel Limited
Elma Properties & Investments Ltd

Εµπορικές
∆ικαιώµατα χρήσης

2009
€

2008
€

-18.707

173.892
10.904

18.707

184.796

2009
€

2008
€

18.707

10.904

Η Εταιρεία
Όνοµα

Φύση συναλλαγών

Εlma Properties & Investments Limited

∆ικαιώµατα χρήσης

Η εταιρεία Elma Properties & Investments Limited είναι συγγενική εταιρεία λόγω κοινών διευθυντικών
στελεχών.
(vi) Ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 15)
Το Συγκρότηµα
Όνοµα

Φύση συναλλαγών

Raquel Limited
Mexona Trading Limited

Εµπορικές
Εµπορικές

2009
€

2008
€

35.933
333.469

859.589
--

369.402

859.589
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22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
(vii) Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες
2009
€

2008
€

1.478.703

--

Το Συγκρότηµα
Όνοµα

Φύση συναλλαγών

Lemeco Silvex Trading Ltd

Χρηµατοδοτικές

23. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα ποσοστά στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµο (κινητές Αξίες
προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Ν. 190(1)/2007 στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και στις 24
Απριλίου 2010 (5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων) είναι ως
ακολούθως:
24 Απριλίου 2010
31 ∆εκεµβρίου 2009
%
%
Μιχάλης Χαραλάµπους
Χάρης Κόκκινος
Λοΐζος Χατζηλοΐζου
Κώστας Μαρκίδης

28,02
27,52
-11,31

28,02
13,77
0,01
--

Η συµµετοχή του κ. Μιχάλη Χαραλάµπους στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 24 Απριλίου 2010 προκύπτει από
την έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής των εταιρειών Sciconsult (Cyprus) Ltd µε 27,84%
και Raquel Distributors Ltd µε 0,18%.
Η συµµετοχή του κ. Χάρη Κόκκινου στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του
ιδίου µε 0,02% και την έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής της εταιρείας Mexona Trading
Ltd µε 13,75%. Στις 24 Απριλίου 2010 η έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής της Mexona
Trading Ltd αυξήθηκε κατά 13,75% και έφτασε στο 27,50% ενώ η άµεση συµµετοχή του παρέµεινε ως είχε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
Ο κ. Λοΐζος Χατζηλοΐζου παραιτήθηκε από την ιδιότητα του ως σύµβουλος της Εταιρείας στις 19 Απριλίου
2010 και έτσι δεν συµπεριλαµβάνεται η συµµετοχή του στην Εταιρεία στις 24 Απριλίου 2010.
Ο κ. Κώστας Μαρκίδης διορίστηκε ως Σύµβουλος της Εταιρείας στις 19 Απριλίου 2010. Η συµµετοχή του
στις 24 Απριλίου 2010 προκύπτει από την έµµεση συµµετοχή του µέσω του πατέρα του κ. Βάσου Μαρκίδη
µε 2,40% και µέσω της άµεσης συµµετοχής της εταιρείας E.B. Executive Buildings Ltd µε 3,59% και της
εταιρείας Vassos Markides Ltd µε 5,32%.
24. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Οι µετόχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άµεσα ή έµµεσα, σύµφωνα
µε το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και
στις 24 Απριλίου 2010 (5 µέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων) ήταν ως
ακολούθως:
24 Απριλίου 2010
31 ∆εκεµβρίου 2009
%
%
Χριστόφορος Τορναρίτης
27,84
27,84
Χάρης Κόκκινος
27,52
13,77
Γιαννάκης Κατσιαρής
-15,29
Κώστας Μαρκίδης
11,31
--
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24. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (συνέχεια)
Η συµµετοχή του κ. Χριστόφορου Τορναρίτη στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 24 Απριλίου 2010 προκύπτει
από την έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής της εταιρείας Sciconsult (Cyprus) Ltd µε
27,84%.
Η συµµετοχή του κ. Χάρη Κόκκινου στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του
ιδίου µε 0,02% και έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής της εταιρείας Mexona Trading Ltd
µε 13,75%. Στις 24 Απριλίου 2010 η έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής της Mexona
Trading Ltd αυξήθηκε κατά 13,75% και έφτασε στο 27,50% ενώ η άµεση συµµετοχή του παρέµεινε ως είχε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
Η συµµετοχή του κ. Γιαννάκη Κατσιαρή στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 προκύπτει από την άµµεση συµµετοχή
του ιδίου µε 14,88% και την έµµεση συµµετοχή του µέσω της συζύγου του κας. Βέρας Κατσιαρή Μπόρις
και της µητέρας του κας. Αντωνού Μουλαζίµη µε 0,10% και 0,31% αντίστοιχα.
Η συµµετοχή του κ. Κώστα Μαρκίδη στις 24 Απριλίου 2010 προκύπτει από την έµµεση συµµετοχή του
µέσω του πατέρα του κ. Βάσου Μαρκίδη µε 2,40% και µέσω της άµεσης συµµετοχής των εταιρειών E.B.
Executive Buildings Ltd και Vassos Markides Ltd µε 3,59% και 5,32% αντίστοιχα.
25. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συµβάσεις µεταξύ της
Εταιρείας και των οργάνων διοίκησής της.
26. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου
Το Συγκρότηµα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία που κατέχει:
• Πιστωτικό κίνδυνο
• Κίνδυνο ρευστότητας
• Λειτουργικό κίνδυνο
• Κίνδυνο συµµόρφωσης
• Νοµικό κίνδυνο
• Κίνδυνο απώλειας φήµης
• Άλλους κινδύνους
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού της κινδύνου.
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα, να θέτει κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων,
να παρακολουθεί του κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. Οι αρχές και τα συστήµατα διαχείρισης
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες
αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος.
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26. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(i)

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Το
Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει
διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες
µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή
πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε
πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση του Συγκροτήµατος στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά
χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.
Το Συγκρότηµα δηµιουργεί µια πρόβλεψη για αποµείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίµηση για
ζηµίες που προέκυψαν σε σχέση µε εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία αυτής της
πρόβλεψης αφορούν συγκεκριµένες προβλέψεις που σχετίζονται µε ξεχωριστά σηµαντικά ποσά και
γενικές προβλέψεις σε σχέση µε οµάδες παρόµοιων στοιχείων ενεργητικού για ζηµιές που έχουν
προκύψει αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη.
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη µέγιστη
έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ήταν:
2009
2008
€
€
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

7.804.872

5.565.225

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί
αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε
σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και
άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναµενόµενη χρονολογική λήξη των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος. Οι πίνακες έχουν ετοιµαστεί µε βάση τις συµβατικές
µη-προεξοφληµένες ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης
ηµεροµηνίας κατά την οποία το Συγκρότηµα µπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει.
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26. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)
31 ∆εκεµβρίου 2009

Έντοκος δανεισµός
Τραπεζικά
παρατραβήγµατα
Εµπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

31 ∆εκεµβρίου 2008

Έντοκος δανεισµός
Τραπεζικά
παρατραβήγµατα
Εµπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

Λογιστική
αξία
€

Εντός 3 µηνών
€

Μεταξύ 3 και 12
µηνών
€

1-5 έτη

Πέραν των 5
ετών
€

€

5.845.312

462.631

1.387.894

3.649.723

345.064

2.201.557

550.389

1.651.168

--

--

2.773.856

693.464

2.080.392

--

--

10.820.725

1.706.484

5.119.454

3.649.723

345.064

Εντός 3 µηνών

Μεταξύ 3 και 12
µηνών
€

Λογιστική
αξία
€

€

1-5 έτη

Πέραν των 5
ετών
€

€

5.901.661

--

50.950

5.776.578

74.133

1.497.341

374.335

1.123.006

--

--

2.710.883

677.721

2.033.162

--

--

10.109.885

1.052.056

3.207.118

5.776.578

74.133

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων διακυµαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη εύλογη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις
διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
(iii) Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας και
ελέγχων του Συγκροτήµατος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές
καταστροφές. Τα συστήµατα του Συγκροτήµατος ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται σε
συνεχή βάση.
(iv) Κίνδυνος συµµόρφωσης
Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης και απώλειας
από πρόστιµα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς
της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της εποπτείας που ασκείται από
το Λειτουργό Συµµόρφωσης, αλλά και µέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρµόζει το
Συγκρότηµα.
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26. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(v) Νοµικός κίνδυνος
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του
Συγκροτήµατος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη
εφαρµογής ή παράβασης νοµικών συµβάσεων και κατά συνέπεια νοµικών αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός
περιορίζεται µέσω των συµβολαίων που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα για να εκτελεί τις εργασίες του.
(vi) Κίνδυνος απώλειας φήµης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συγκροτήµατος,
που είτε αληθινή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης του, µείωση των
εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες
µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
(vii) Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει
σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Έννοιες όπως ο πληθωρισµός, η ανεργία
και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) είναι άµεσα συνυφασµένες µε την οικονοµική
πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε µεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονοµικού
περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς επηρεάζοντας
ανάλογα το Συγκρότηµα.
∆ιαχείριση κεφαλαίου
Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να
λειτoυργεί ως δρώσα oικονoµική µoνάδα και ταυτόχρονα να έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση για τους
µετόχους µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική στρατηγική του
Συγκροτήµατος δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος.
27. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως οι εµπορικές
και διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, βασίζεται στις
χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η χρηµατιστηριακή τιµή που
χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα είναι η τιµή
προσφοράς. Η κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα
τιµή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές καθορίζονται
χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών. Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους
αποτίµησης αξιών όπως µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών και κάνει υποθέσεις µε βάση τις
συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Η ονοµαστική αξία µείον υπολογισµένες πιστωτικές προσαρµογές για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους προσεγγίζει τις εύλογες αξίες τους. Η εύλογη αξία των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την προεξόφληση των
µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το τρέχον αγοραίο επιτόκιο διαθέσιµο στο
Συγκρότηµα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα.
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28. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η θυγατρική εταιρεία Explosal Ltd, µε αγωγή που της επιδόθηκε στις 11 Μαρτίου 2009 υπόκειται σε
ενδεχόµενες υποχρεώσεις ύψους €67.880 πλέον τόκους 8% από 26 Νοεµβρίου 2007 µέχρι 14 Οκτωβρίου
2008 και 5,5% από 15 Οκτωβρίου 2008 µέχρι τελικής εξόφλησης, πλέον έξοδα και ΦΠΑ.
Το Συγκρότηµα υπόκειται σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις συνολικού ύψους €167.880 πλέον τόκους βάση
αγωγών που έχουν καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2009. Οι νοµικοί σύµβουλοι του
Συγκροτήµατος πιστεύουν ότι το Συγκρότηµα κατέχει σηµαντικά στοιχεία για να αντικρούσει τις πιο πάνω
αγωγές.
29. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Το εργοστάσιο της Εταιρείας στη Λεµεσό ανεγέρθηκε σε γη υπό µίσθωση από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε
αρχική διάρκεια µίσθωσης 33 έτη και µε δικαίωµα ανανέωσης της για άλλες δύο παρόµοιας διάρκειας
µισθώσεις (σύνολο 99 έτη). Το ετήσιο µίσθωµα υπόκειται σε αναθεώρηση κάθε πέντε έτη. Το 2007, η
Εταιρεία ανανέωσε τη σύµβαση µίσθωσης της γης για ακόµη µία περίοδο 33 ετών, µέχρι την 30ην
Σεπτεµβρίου 2041, µε βάση τoυς ιδίους όρους της αρχικής σύµβασης.
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες
λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής:

Εντός ενός έτους
Από 1 µέχρι 5 έτη
Μετά από 5 έτη

2009
€
9.815
39.260
255.190

2008
€
9.815
39.260
265.005

304.265

314.080

Το Συγκρότηµα δεν είχε άλλες ανειληµµένες/ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
30. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στις 20 Ιανουαρίου 2010 η θυγατρική εταιρεία Lemeco Silvex Trading Ltd έχει προβεί σε συµφωνία για την
πώληση των αποθηκών και του δικαιώµατος µίσθωσης γης στην Λεµεσό έναντι του ποσού των €2.750.000.
Στις 20 Ιανουαρίου 2010 η θυγατρική εταιρεία της Explosal Ltd, Rovineta Holdings Ltd η οποία στις 31
∆εκεµβρίου 2009 ήταν αδρανής και δεν συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις, έχει πάρει
έγκριση από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τη µίσθωση γης στην Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου Λάρνακας. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει αναφορικά µε την καλύτερη χρήση της γης εντός του τρέχοντος έτους.
Στις 10 Μαρτίου 2010 οι εξασφαλίσεις για τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα της θυγατρικής
εταιρείας Explosal Ltd έχουν διαφοροποιηθεί. Οι νέες εξασφαλίσεις είναι ως ακολούθως:
•
•
•
•
•

Υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της εταιρείας ύψους €5.521.504
Κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω σε στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας ύψους €5.271.504
Εταιρική εγγύηση της µητρικής εταιρείας C.T.O. Public Company Ltd για €800.000
Εταιρική εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας Rovineta Holdings Ltd για €600.000
Εταιρική εγγύηση της εταιρείας Raquel Ltd ύψους €4.271.504

Οι προσωπικές εγγυήσεις τρίτων προσώπων έχουν αποσυρθεί.
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30. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια)
Σε συνεδρία του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 23 Μαρτίου 2010
αποφασίστηκε να καταβληθεί στους µετόχους µέρισµα για το έτος 2009 από τα κέρδη του έτους 2009,
ύψους €0,005 ανά συνήθη µετοχή ονοµαστικής αξίας €0,09 έκαστη δηλαδή 5,56% επί της ονοµαστικής
αξίας της συνήθους µετοχής .
∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίας του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 (Ηµεροµηνία Αρχείου). Οι µέτοχοι οι
οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία αρχείου ή που είναι κάτοχοι αξιών
βάσει εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία αρχείου, είναι
δικαιούχοι µερίσµατος. Ως εκ τούτου από τις 12 Απριλίου 2010 οι µετοχές της εταιρείας θα
διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος.
Το µέρισµα θα πληρωθεί και θα ταχυδροµηθεί στους µετόχους µέχρι τις 30 Απριλίου 2010.
Επίσης, στις 22 Μαρτίου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας Explosal Ltd αποφάσισε
οµόφωνα όπως καταβληθεί προς την εταιρεία C.T.O. Public Co. Ltd., το ποσό των €2.500.000 ως µέρισµα
από τα κέρδη του 2009.
∆εν υπήρξαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις
οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
∆εν υπήρξαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις
οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
31. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2009
€
Κέρδος έτους ως τα προκαταρκτικά
Μείον:
Αύξηση πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες
∆ιαγραφή προπληρωµών
Ζηµιά από πώληση οχήµατος σε διευθυντικό στελέχος
Αύξηση αποσβέσεων των µηχανηµάτων παραγωγής καπνού
Αύξηση φορολογικής πρόβλεψης
Αναβαλλόµενη φορολογία
Άλλα έξοδα και προβλέψεις
Τραπεζικά έξοδα που δεν αναγνωρίστηκαν στα προκαταρτικά
Κέρδος έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων

2.744.903
(106.948)
(85.430)
(28.193)
(54.105)
(47.529)
(22.118)
(122.412)
(29.503)
2.248.665

