
 
 
 
 
 

 
 
21 Απριλίου, 2011 
 
 
Θέμα: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010 

Καθορισμός σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
 
Στη συνεδρίαση του στις 21 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας DISPLAY ART PLC αποφάσισε τα 
ακόλουθα: 
 
1. Εξέτασε και ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010. 
 

Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της 
Εταιρείας ύψους €380.478 αντί €379.175 όπως ανακοινώθηκε στην ένδειξη αποτελέσματος στις 22 Φεβρουαρίου 
2011. Ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφοροποίηση από το ενδεικτικό αποτέλεσμα. 

 
2. Να συγκαλέσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 16 Ιουνίου 2011, ώρα 4.00μ.μ. στα 

γραφεία της Εταιρείας στο Δάλι. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις θα αποσταλούν στους μετόχους το αργότερο 21 ημέρες πριν την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. Επίσης, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy), 
και ένας ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων θα είναι διαθέσιμος στα γραφεία της Εταιρείας Τεύκρου Ανθία 23, 
Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου. 
 

Με εκτίμηση, 
Δια Display Art Plc 
 
 
 
Σάββας Νικολάου 
Διευθύνων Σύμβουλος 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Σάββας Νικολάου  

Πάµπος Παπαγεωργίου 

Άντης Ναθαναήλ 

Παναγιώτης Νεοφύτου  

Παύλος Νικολάου 

Παναγιώτης Καλλής 

Μάριος Καµπανελλάς  

Μιχάλης Αντωνιάδης (παραιτήθηκε 27/04/2010 και επανεκλέγηκε 17/06/2010) 

 

Γραµµατέας Εταιρείας 

 

Χριστίνα Νικολάου 

Οδός Τεύκρου Ανθία 23 

Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου 

Λευκωσία 

Κύπρος 

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

 

Kyprianides, Nicolaou & Associates 

Λεωφ. Θεµιστοκλή ∆έρβη 48 

∆ιαµ.401 

1066 Λευκωσία 

 

Τραπεζίτες 

 

Τράπεζα Κύπρου Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα Λτδ 

 

Εγγεγραµµένο γραφείο 
 

Οδός Τεύκρου Ανθία 23 

Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου 

Λευκωσία 

Κύπρος 

 

 

 

 



DISPLAY ART PLC 

  2 

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Display Art plc (η Εταιρεία) παρουσιάζει την έκθεση του και 

τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2010. 

 

Κύριες δραστηριότητες 

 

2. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο 

χρόνο, είναι η κατασκευή και διακόσµηση εκθεσιακών περιπτέρων στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό καθώς και ο εξοπλισµός καταστηµάτων. 

 

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

 

3. Η εξέλιξη της Εταιρείας µέχρι σήµερα, τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και η οικονοµική 

της θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

4. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στη 

σηµείωση 3. 

 

Προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας 

 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν αναµένει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις 

δραστηριότητες, στην οικονοµική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας στο 

προβλεπόµενο µέλλον. 

 

Κύκλος εργασιών 

 

6. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010 ανήλθε σε 

€2.732.791 (2009 : €2.101.401). 

 

Αποτελέσµατα 

 

7. Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και η καθαρή ζηµιά για το έτος 

µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 

 

Μερίσµατα 

 

8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται µέρισµα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

2010.  
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

9. ∆εν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του έτους.   

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

10. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και την ηµεροµηνία αυτής 

της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2010 εκτός από τον κύριο Μιχάλη Αντωνιάδη ο οποίος 

παραιτήθηκε στις 27 Απριλίου 2010 και επανεκλέγηκε στις 17 Ιουνίου 2010.  

 

11. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κύριοι Σάββας Νικολάου, Πάµπος 

Παπαγεωργίου και Άντης Ναθαναήλ αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και 

προσφέρονται για επανεκλογή.  

 

12. ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Γεγονότα µεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 

 

13. Τα γεγονότα µεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς αναφέρονται και αναλύονται στη 

σηµείωση 28 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Υποκαταστήµατα 

 

14. Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε µέσω οποιωνδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη διάρκεια του 

έτους. 

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

 

15. Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας, Kyprianides, Nicolaou & Associates, έχουν 

εκδηλώσει επιθυµία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να 

εξουσιοδοτεί τους Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση. 

 

 

 

Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Σάββας Νικολάου 

Σύµβουλος  

Λευκωσία 

21 Απριλίου 2011 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Προς τα Μέλη της Display Art Plc 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας Display Art 
Plc, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, 
και τις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών 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 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 του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των 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 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 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 µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Προς τα Μέλη της Display Art Plc (συνέχεια) 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 
Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής θέσης της µητρικής εταιρείας Display Art Plc στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, και της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσής της και των ταµειακών ροών της 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, 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 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως 
σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 
Ετήσιων και των Ενοποιηµένων Λογαριασµών Νόµου του 2009 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. 

 
 
Νίκος Νικολάου 
Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής 
εκ µέρους και για λογαριασµό της 
 
KYPRIANIDES, NICOLAOU & ASSOCIATES 
Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 
 
21 Απριλίου 2011 
Λευκωσία 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
 Σηµ. 2010 

€ 
2009 
€ 

    
Έσοδα 5 2.732.791 2.101.401 
Κόστος πωλήσεων  (2.011.015) (1.669.859) 
  _________ _________ 
Μικτό κέρδος  721.776 431.542 
Άλλα έσοδα 6 23.717 77.371 
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων   (436.127) (396.706) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (441.230) (455.939) 
  _________ _________ 
Ζηµιά εργασιών  (131.864) (343.732) 
  _________ _________ 
Έσοδα χρηµατοδότησης  - - 
Έξοδα χρηµατοδότησης  (74.552) (70.221) 
  _________ _________ 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 9 (74.552) (70.221) 
  _________ _________ 
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (206.416) (413.953) 
Φορολογία 10 7.644 26.995 
  _________ _________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  (198.772) (386.958) 
  ========= ========= 

 

 

Ζηµιά ανά µετοχή: 
    
Βασική ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) 13 (1,47) (2,87) 
  ======== ======== 
Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή 

(σεντ) 
 

13 
 

(1,47) 
 

(2,87) 
  ======== ======= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
 Σηµ. 2010 

€ 
2009 
€ 

Καθαρή ζηµιά για το έτος   (198.772) (386.958) 
  _________ _________ 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για το έτος    
  Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση 
γης και κτιρίων 

 
22 

 
6.359 

 
6.534 

  _________ _________ 
Συνολικά εισοδήµατα για το έτος µετά τη 
φορολογία  

  
(192.413) 

 
(380.424) 

  ======== ======== 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 
 
Περιουσιακά στοιχεία 

Σηµ. 2010 
€ 

2009 
€ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 14 5.199.441 5.253.825 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 

 προς πώληση 

 
16 

 
1.210.259 

 
1.210.259 

  ________ ________ 
  6.409.700 6.464.084 
  ________ ________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα 17 962.458 982.415 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 18 1.864.377 1.935.355 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

19 

 
 

324 

 
 

324 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  20 10.739 3.840 
  ________ ________ 
  2.837.898 2.921.934 
  ________ ________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  9.247.598 9.386.018 
  ======= ======= 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 21 4.592.196 4.592.196 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 21 98.673 98.673 
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ  23.235 23.235 
Αποθεµατικά επανεκτίµησης 22 2.260.430 2.254.071 
Αποθεµατικό προσόδου  (341.490) (138.537) 
  ________ ________ 
  6.633.044 6.829.638 
  ________ ________ 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός 23 266.842 297.707 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 24 497.870 512.186 
  ________ ________ 
  764.712 809.893 
  ________ ________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 25 980.843 821.352 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   38.655 58.777 
∆ανεισµός 23 830.344 866.358 
  ________ ________ 
  1.849.842 1.746.487 
  ________ ________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  2.614.554 2.556.380 
  ________ ________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  9.247.598 9.386.018 
  ======= ======= 
Στις 21 Απριλίου 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Display Art Plc ενέκρινε αυτές τις 
οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
....................................., Σύµβουλος ....................................., Σύµβουλος 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 
 

   
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 
 

Αποθεµατι-
κό υπέρ το 

άρτιο 

 
 
 
 

Αποθεµατικό 
προσόδου 

 
 
 

Αποθεµατικά 
επανεκτίµη-

σης 

∆ιαφορά 
από 

µετατροπή 
µετοχικού 
κεφαλαίου 
σε ευρώ 

 
 
 
 
 

Σύνολο 
  € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 
Ιανουαρίου 2009 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
267.403 

 
2.247.537 

 
23.235 

 
7.229.044 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
Έκτακτη Εισφορά στην 
λογιζόµενη διανοµή 
µερίσµατος  

  
 

- 

 
 

- 

 
 

(18.982) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(18.982) 
Συνολικά εισοδήµατα για 
το έτος µετά τη φορολογία 

 
- 

 
- 

 
(386.958) 

 
6.534 

 
- 

 
(380.424) 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
  - - (405.940) 6.534 - (399.406) 
  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
Υπόλοιπο την 31 
∆εκεµβρίου 2009 / 1 
Ιανουαρίου 2010 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
(138.537) 

 
2.254.071 

 
23.235 

 
6.829.638 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
Έκτακτη Εισφορά στην 
λογιζόµενη διανοµή 
µερίσµατος  

  
 

- 

 
 

- 

 
 

(4.181) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(4.181) 
Συνολικά εισοδήµατα για 
το έτος µετά τη φορολογία 

 
- 

 
- 

 
(198.772) 

 
6.359 

 
- 

 
(192.413) 

  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
  - - (202.953) 6.359 - (196.594) 
  _______ ________ ________ ________ ________ ________ 
Υπόλοιπο την 31 
∆εκεµβρίου 2010 

 4.592.196 98.673 (341.490) 2.260.430 23.235 6.633.044 

  ======== ======== ======== ========= ======== ======= 
      

(1) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως 
προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, δυο χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα 
θεωρείται πως πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% 
θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση πού οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή 
εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό τής λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε 
µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για 
λογαριασµό των µετόχων.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 
 Σηµ. 2010 

€ 
2009 
€ 

Ροή µετρητών από εργασίες   
Ζηµιά για το έτος   (198.772) (386.958) 
Αναπροσαρµογές για:    
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14 301.446 293.199 
  Ζηµιά εύλογης αξίας από χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά  στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
 

19 

 
 

- 

 
 

23 
  Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού 

 
14 

 
(600) 

 
- 

  Εισόδηµα από µερίσµατα 6 (5.000) (62.690) 
  Έξοδα από τόκους  9 68.084 59.555 
  Φορολογία 10 (7.644) (26.995) 
  ________ _________ 
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο 
κεφάλαιο κίνησης 

  
157.514 

 
(123.866) 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Αποθέµατα  19.957 22.700 
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  70.978 294.964 
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  159.491 (263.358) 
  ________ _________ 
Μετρητά που προήλθαν από / (χρησιµοποιήθηκαν 
για) εργασίες 

  
407.940 

 
(69.560) 

Φορολογία που πληρώθηκε   (24.616) (276) 
  ________ _________ 
Καθαρά µετρητά από / (για) εργασίες  383.324 (69.836) 
  ________ _________ 
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14 (247.062) (79.574) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού 

 
14 

 
600 

 
- 

Μερίσµατα που εισπράχτηκαν  6 5.000 62.690 
  ________ _________ 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (241.462) (16.884) 
  ________ _________ 
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Καθαρές (πληρωµές) / εισπράξεις µακροπρόθεσµου 
δανεισµού 

  
(15.538) 

 
278.806 

Τόκοι που πληρώθηκαν  9 (68.084) (59.555) 
  ________ _________ 
Καθαρά µετρητά (για) / από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  

  
(83.622) 

 
219.251 

  ________ _________ 
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα  

 
58.240 

 
132.531 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην 
αρχή του έτους 

  
(777.031) 

 
(909.562) 

  ________ _________ 
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο 
τέλος του έτους  

 
20 

 
(718.791) 

 
(777.031) 

  ======== ========= 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

1 Γενικές πληροφορίες 
 

Χώρα συστάσεως 

 

Η Εταιρεία συστάθηκε µε έδρα την Κύπρο στις 17 ∆εκεµβρίου 1992, ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Το 

εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην οδό Τεύκρου Ανθία 23, Βιοµηχανική περιοχή Ιδαλίου, 

Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Κύριες δραστηριότητες  

 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο χρόνο, 

είναι η κατασκευή και διακόσµηση εκθεσιακών περιπτέρων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και 

ο εξοπλισµός καταστηµάτων. 

 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλα 

τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται 

διαφορετικά. 

  

Βάση ετοιµασίας 

 

∆ήλωση συµµόρφωσης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Display Art Plc έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

 

Βάση επιµέτρησης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία της γης και των κτιρίων, των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων.  

 

Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη 

διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.  Οι τοµείς που απαιτούν 

µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή είναι τοµείς όπου οι παραδοχές και οι 

υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 

Σηµείωση 4. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Βάση ετοιµασίας (συνέχεια) 

 

Πρόσθετες γνωστοποιήσεις  

 

Η Εταιρεία ετοίµασε αυτές τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας   για 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 

∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007. 

 
Η Εταιρεία ετοίµασε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ για την Εταιρεία και τις 

θυγατρικές της (το Συγκρότηµα).  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να 

ληφθούν από την οδό Τεύκρου Ανθία 23, Βιοµηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας  πρέπει 

να τις διαβάσουν µαζί µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος κατά 

τις και για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ώστε να λάβουν ορθή κατανόηση της 

οικονοµικής κατάστασης, της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της 

Εταιρείας και του Συγκροτήµατος. 

 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ 

 

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΑ τα 

οποία σχετίζονται µε τις εργασίες τους και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2010. 

 

Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν τέθηκαν σε εφαρµογή 

 

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010: 

 

(i) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 

•••• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2010 (εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινουν την ή 

µετά την 1 Ιουλίου 2010 και 1 Ιανουαρίου 2011, ως αρµόζει). 

•••• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Περιορισµένη εξαίρεση για οικονοµικές οντότητες που 

υιοθετούν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010). 

•••• ∆ΛΠ 24 ‘Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών’ (αναθεώρηση) (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 

•••• ∆ΛΠ 32 ‘Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων’ (τροποποιήσεις) (ισχύει για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010). 

•••• Ε∆∆ΠΧΑ 14 ‘Προπληρωµές απαίτησης ελάχιστης χρηµατοδότησης’ (τροποποιήσεις) 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια) 

 

Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν τέθηκαν σε εφαρµογή (συνέχεια) 

 

(i) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) 

 

•••• Ε∆∆ΠΧΑ 19 ‘Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους’ 

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

 

(ii) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Υπερ-πληθωρισµός και Απάλειψη Σταθερών Ηµεροµηνιών 

για Εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά (ισχύει για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – Μεταβιβάσεις 

Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 

• ∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους   που 

αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία (Τροποποίηση) – Ανάκτηση Περιουσιακών 

Στοιχείων: (ισχύει για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012) 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 

µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

Αναγνώριση εισοδηµάτων 

 

Το εισόδηµα αποτελείται από την εύλογη αξία πώλησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά την 

αφαίρεση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων. Τα έσοδα της Εταιρείας 

αναγνωρίζονται ως εξής:  

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας 

των αγαθών έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία έχει 

πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η 

αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

(β) Πωλήσεις υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 

υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής 

υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών 

υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

 

 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

 

Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 

 

 (γ) Εισόδηµα από ενοίκια 

Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. 

(δ) Εισόδηµα από δικαιώµατα 

Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των 

δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών δικαιωµάτων. 

(ε) Πιστωτικά µερίσµατα  

Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας να 

εισπράξει.  

 

Ωφελήµατα υπαλλήλων 

 

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα, η Εταιρεία συνεισφέρει σε σχέδιο 

καθορισµένων συνεισφορών.  Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από τους υπαλλήλους 

και την Εταιρεία.  Η συνεισφορά της Εταιρείας αναγνωρίζεται στην περίοδο που σχετίζεται και 

περιλαµβάνεται στο κόστος προσωπικού.  Η Εταιρεία δεν έχει  επιπρόσθετες υποχρεώσεις 

αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.  

 

Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος 

µέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόµισµα λειτουργίας”).   

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) το οποίο είναι το νόµισµα 

λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 

 

(β) 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 λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
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Φορολογία 

 

Οι τρέχουσες 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 θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. 

 

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 της λογιστικής τους 

αξίας στις οικονοµικές καταστάσεις.   

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 

νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

διακανονιστούν. 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 

∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους της 

Εταιρείας. 

 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

 

Η γη και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από εργοστάσια και γραφεία παρουσιάζονται σε 

εύλογη αξία, µε βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον 

µεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια.  Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις την ηµεροµηνία της 

επανεκτίµησης διαγράφονται έναντι της µικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 

η καθαρή αξία αναπροσαρµόζεται στην επανεκτιµηµένη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Οι 

επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που εµφανίζονται 

στον ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία της 

κατάστασης οικονοµικής θέσης. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος 

περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 

 

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων 

πιστώνονται στα αποθεµατικά επανεκτίµησης στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν 

προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι των 

αποθεµατικών εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Όλες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 

Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το 

κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία µείον η υπολειµµατική αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους. Τα ετήσια 

ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 

 
 % 
Κτίρια 4 
Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 5-10 
Οχήµατα  10-20 
Έπιπλα και σκεύη  10 
Εξοπλισµός γραφείου  10 

 

Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 

ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται αµέσως 

στο ανακτήσιµο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό. 

 

∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  

 

Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στη 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 

περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη στην Εταιρεία σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να 

υπολογιστεί αξιόπιστα. 

 

Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε 

τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών 

στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά επανεκτίµησης µεταφέρονται στο 

αποθεµατικό προσόδου.  
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Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό όπου ένα σηµαντικό µέρος των κίνδυνων 

και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν στην Εταιρεία ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της µίσθωσης στην 

εύλογη αξία της περιουσίας που εκµισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των ελάχιστων 

καταβολών µισθωµάτων όποια από τις δύο είναι η χαµηλότερη. Κάθε πληρωµή µίσθωσης 

κατανέµεται µεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηµατοδότησης έτσι που να 

επιτυγχάνεται µια σταθερή απόδοση σε σχέση µε το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης που 

εκκρεµεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση ενοικίου, µετά την αφαίρεση του κόστους χρηµατοδότησης, 

περιλαµβάνεται στο δανεισµό.  Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης που αφορά τόκο 

χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης έτσι 

που να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε 

περίοδο. Στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που αποκτώνται µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται σε περίοδο που είναι η συντοµότερη της ωφέλιµης 

ζωής τους ή της περιόδου µίσθωσης. 

 

Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν 

µε τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν 

λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή) 

χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο 

στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. 

 

Λογισµικά προγράµµατα 

 

∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ανήκουν στην 

Εταιρεία και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις 

δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 

Μετέπειτα τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και µείον 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 τη συντήρηση 

λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο 

έτος που προκύπτουν. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά προγράµµατα είναι διαθέσιµα 

προς χρήση και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 
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Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 

κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία.  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.   

 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Η Εταιρεία ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες 

κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία από αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων, δάνεια και εισπρακτέα και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την 

κατάλληλη ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική 

αναγνώριση και επαναξιολογεί την ταξινόµηση αυτή σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης.  

 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων 
 
 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση και αυτά που ορίστηκαν σε εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται στην υποκατηγορία προς εµπορία αν αγοράστηκε 
κυρίως για σκοπούς πώλησης σε βραχυπρόθεσµη βάση.  

 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων 
αξιολογείται µε βάση την εύλογη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική 
στρατηγική της Εταιρείας. Πληροφορίες µε βάση την εύλογη αξία σχετικά µε αυτά τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά 
στελέχη της Εταιρείας. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να 
πωληθούν µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης. 
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 

 (β) ∆άνεια και εισπρακτέα 

 

 Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε ενεργή αγορά και 

για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου.  Τα δάνεια και 

εισπρακτέα περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν 

έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. Αυτά ταξινοµούνται ως µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

Τα δάνεια και εισπρακτέα της Εταιρείας αποτελούνται από εµπορικά και άλλα 

εισπρακτέα και 'ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα' στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

 

 (γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

 

 Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι µη 

παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. 

 
Αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε βάση συµβόλαιο 
κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που 
είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
περιουσιακό στοιχείο.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε 
εύλογη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και τα έξοδα συναλλαγών χρεώνονται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταφέρει 
σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε εύλογη αξία.  Τα δάνεια 
και εισπρακτέα και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 
παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
 
Κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στην εύλογη αξία της κατηγορίας 
'χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων' παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στα 'άλλα 
έσοδα' στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσµατα που εισπράττονται από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος των 
άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας να εισπράξει. 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 

Όταν τίτλοι που ταξινοµούνται ως διαθέσιµοι προς πώληση πωληθούν ή υποστούν 

αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία που 

αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια, περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων ως κέρδη και ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 

προς πώληση. 

 

Τα µερίσµατα από µετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος των άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το 

δικαίωµα της Εταιρείας να εισπράξει. 

 

Η εύλογη αξία των των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείών που διαπραγµατεύονται 

σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες 

µετοχές, η Εταιρεία προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.   

 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης κατά πόσον 

υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην 

περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική 

ή παρατεταµένη µείωση στην εύλογη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται 

υπόψη ως ένδειξη πιθανής αποµείωσης στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η 

οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας 

εύλογης αξίας, µείον ζηµιών αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως 

αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της 

κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

 

Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια 

από τις δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 

κόστους. Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων 

περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετιζόµενες µε την 

παραγωγή δαπάνες (µε βάση τη συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) εκτός των εξόδων 

δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη 

συνήθη πορεία των εργασιών, µείον έξοδα διάθεσης. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Εµπορικά εισπρακτέα 

 

Τα εµπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται 

σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον 

πρόνοια για αποµείωση της αξίας. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 

αντικειµενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά 

σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες του 

χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονοµική 

αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά µε 

πληρωµές θεωρούνται ενδείξεις ότι το εµπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί αποµείωση. Το ποσό 

της πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του 

εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών 

ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου µειώνεται µε τη χρήση ενός λογαριασµού πρόβλεψης, και το ποσό της ζηµιάς 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στα 'έξοδα πωλήσεων και 

προώθησης'.  Όταν ένα εµπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του 

λογαριασµού πρόβλεψης για εµπορικά εισπρακτέα.  Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που 

είχαν προηγουµένως διαγραφές πιστώνονται έναντι των 'εξόδων διανοµής και πωλήσεων ' 

στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 

 

Επιπλέον κόστα που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζονται στα ίδια 

κεφάλαια ως αφαίρεση από τις εισπράξεις. 

 

Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή 

υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 

περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 

έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιές. 

 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναµένεται να απαιτηθούν 

για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιµοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη φορολογία, το 

οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήµατος διαχρονικά και τους 

κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση.  Η αύξηση στην πρόβλεψη λόγω της 

παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

∆ανεισµός 

 

Ο δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε εύλογη αξία µετά την αφαίρεση του κόστους 

συναλλαγής. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα σε αποσβεσµένο κόστος. Οποιαδήποτε 

διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του 

δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 

δικαίωµα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 

µήνες µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 

Εµπορικοί πιστωτές 

 

Οι εµπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται 

σε αποσβεµένο κόστος, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις 

στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό τα τραπεζικά 

παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

Συγκριτικές πληροφορίες 

 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 

στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 

(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικός κινδύνους : 

κίνδυνο αγοράς (κινδύνου επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία, κινδύνου επιτοκίου 

που αφορά τις ταµειακές ροές και κινδύνου τιµής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο ρευστότητας 

 

Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας επικεντρώνεται στη µη 

προβλεψιµότητα των χρηµαταγορών και αποσκοπεί στη µείωση των πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων στην οικονοµική επίδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνου 

διενεργείται από τη διεύθυνση σύµφωνα µε αρχές που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Η διεύθυνση αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθµίζει τους 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες της 

Εταιρείας. 

 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 

• Κίνδυνος αγοράς 

 

Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς µετοχικών τίτλων λόγω 
επενδύσεων που κατέχονται από την Εταιρεία και ταξινοµούνται στον 
ισολογισµό είτε ως διαθέσιµα προς πώληση είτε ως χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων.  

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε µετοχικούς τίτλους άλλων εταιρειών οι οποίες 
εµπορεύονται δηµόσια περιλαµβάνονται στο Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου. 

Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο τιµής αγοράς στον οποίο εκτίθεται. 

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και την εύλογη αξία 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. 

Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν 
τόκο, τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από µακροπρόθεσµο δανεισµό. 
Ο δανεισµός που εκδόθηκε σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός που εκδόθηκε σε 
σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την 
εύλογη αξία. 

 2010
€

2009 
€ 

Σταθερού επιτοκίου - - 

Κυµαινόµενου επιτοκίου (Σηµ.23) 1.097.187 1.164.065 

 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, εάν τα επιτόκια σε δανεισµό που αποτιµάται σε Ευρώ 
ήταν κατά 100 ποσοστιαίες µονάδες ψηλότερα / χαµηλότερα, µε όλες τις άλλες 
παραµέτρους να παραµένουν σταθερές, η ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία 
θα ήταν €9.808 (2009 : €9.568) χαµηλότερη / ψηλότερη, κυρίως ως αποτέλεσµα 
των ψηλότερων / χαµηλότερων χρεωστικών τόκων σε δανεισµό σε κυµαινόµενα 
επιτόκια. Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι οι τιµές συναλλάγµατος και 
άλλοι παράγοντες παραµένουν σταθεροί. 

Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  
 

(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 

• 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.  

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα, καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις προς τους πελάτες, 

περιλαµβανοµένων εκκρεµών εισπρακτέων και δεσµευτικών συναλλαγών. 

 

Η ∆ιεύθυνση εκτιµά την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη 

την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες εµπειρίες και άλλους 

παράγοντες. Ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι ορίζονται µε βάση 

την πιστωτική ποιότητα του πελάτη σύµφωνα µε όρια που καθορίζονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

 

Η χρήση των πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε συνεχή βάση.  

 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 

αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε εγγυήσεις που έχουν ληφθεί είναι: 
 2010 

€ 
2009 
€ 

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (Σηµ.12) 1.320.317 1.463.447 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ.12) 10.739 3.840 
 __________ __________ 
 1.331.056 1.467.287 
 ========= ========= 

 

• Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας 
σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, µε βάση την εναποµένουσα περίοδο κατά την 
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του 
συµβολαίου. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συµβατικές λήξεις των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων περιλαµβανοµένων των εκτιµηµένων 
πληρωµών τόκου. Υπόλοιπα µε λήξη εντός 12 µηνών ισούνται µε τις λογιστικές 
τους αξίες. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  
 

(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 

• Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 

 
Μέχρι 6 
µήνες 

6 µήνες 
µέχρι 1 
χρόνο 

1 µέχρι 2 
χρόνια 

2 µέχρι 5 
χρόνια 

Πάνω από 
5 χρόνια 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009  
∆ανεισµός (Σηµ.12) 823.614 42.744 85.487 212.220 -
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
(Σηµ.12) 245.637

 
197.134 - - -

 __________________ __________________ _________
 1.069.251 239.878 85.487 212.220 -
 ======== ======== ======== ======== ========
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010  
∆ανεισµός (Σηµ.12) 779.937 50.407 100.814 166.028 -
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
(Σηµ.12) 422.471 167.021 - - -

 __________________ __________________ _________
 1.202.408 217.428 100.814 166.028 -
 ======== ======== ======== ======== ========

 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και εµπορεύσιµων τίτλων, τη διαθεσιµότητα 
χρηµατοδότησης µέσω ενός ικανοποιητικού ποσού εξασφαλισµένων 
πιστωτικών διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων 
στην αγορά. Η ∆ιεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηµατοδότηση διατηρώντας 
διαθεσιµότητα εντός των εξασφαλισµένων πιστωτικών ορίων. 

Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις κυµαινόµενες προβλέψεις του αποθεµατικού 
ρευστότητας της Εταιρείας στη βάση των αναµενόµενων ταµειακών ροών. 

(β) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη ∆ιεύθυνση στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 
ήταν ως εξής: 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Σύνολο δανεισµού (Σηµ.23) 1.097.186 1.164.065 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ.20) (10.739) (3.840) 
 __________ __________ 
Καθαρός δανεισµός 1.086.447 1.160.225 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.633.044 6.829.638 
 __________ __________ 
Σύνολο κεφαλαίων όπως καθορίστηκε από τη 
∆ιεύθυνση 

 
7.719.491 

 
7.989.863 

 ========= ========= 
Σχέση δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων 
κεφαλαίων 

 
14,07% 

 
14,53% 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  

(β) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου (συνέχεια) 

Η µείωηση της σχέσης δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων κατά 
το 2010 ήταν κυρίως αποτέλεσµα της αποπληρωµής µέρους του δανεισµού. 

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική µονάδα µε σκοπό την 
παροχή αποδόσεων για τους µετόχους και ωφελήµατα για άλλα πρόσωπα που έχουν 
συµφέροντα στην Εταιρεία και να διατηρήσει την καταλληλότερη κεφαλαιουχική δοµή 
για να µειώσει το κόστος κεφαλαίου.  

(γ) Εκτίµηση εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
(όπως οι τίτλοι προς εµπορία και οι διαθέσιµοι προς πώληση) βασίζεται στις 
χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  Η 
χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιµή προσφοράς. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν είναι υπό εµπορία σε 
ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών.  
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους και κάνει υποθέσεις µε βάση τις συνθήκες 
της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  

Η λογιστική αξία µείον πρόβλεψη για εµπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
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 επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιµο στην Εταιρεία για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις 
 

Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 

ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε 

µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 

 

Η Εταιρεία κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως αποτέλεσµα, οι 

λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα.  Οι υπολογισµοί 

και οι παραδοχές δεν αναµένεται να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρµογές στη λογιστική 

αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος. Οι 
υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρµογές 

παρουσιάζονται πιο κάτω. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια) 
 

• Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν είναι υπό διαπραγµάτευση σε 
ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Η Εταιρεία 
ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί 
κυρίως την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε κάθε ηµεροµηνία της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης για διάφορα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση που δεν είναι υπό διαπραγµάτευση σε ενεργή αγορά.  

• Αποµείωση αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 

Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε µια επένδυση 
έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.  Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση σηµαντικής 
κρίσης.  Στην άσκηση της κρίσης αυτής, η Εταιρεία εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, 
τη διάρκεια και την έκταση που η εύλογη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του 
κόστους, και την χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και βραχυπρόθεσµο επιχειρηµατικό 
µέλλον της επένδυσης συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η επίδοση της 
βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις 
λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές. 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης 

των οφειλόµενων ποσών από τους εµπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις 

οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωµής 

και η οικονοµική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, 

υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς 

χρεώστες. 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 χρεωστών 

εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 

 

5 Έσοδα 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Εξοπλισµός καταστηµάτων  505.251 550.498 
Εκθέσεις Κύπρου  1.894.790 1.384.831 
Εκθέσεις εξωτερικού  332.750 166.072 
  __________ __________ 
  2.732.791 2.101.401 
  ========= ========= 
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6 Άλλα έσοδα  
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Αµοιβή για διοικητικές υπηρεσίες   - 
Ενοίκια εισπρακτέα  13.930 12.302 
Μέρισµα εισπρακτέο  5.000 62.690 
Κέρδος από εκποίηση στοιχείων πάγιου 
 ενεργητικού (Σηµ. 14) 

  
600 

 
- 

Λοιπά έσοδα  4.187 2.379 
  __________ __________ 
  23.717 77.371 
  ========= ========= 
 

7 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού (Σηµ.14) 

  
301.446 

 
293.199 

Αµοιβή ελεγκτών  9.500 8.000 
Πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν  731.118 511.347 
Άµεσα έξοδα εκθέσεων  387.365 284.190 
Κόστος προσωπικού (Σηµ.8)   959.043 1.019.793 
∆απάνες διαφήµισης και προώθησης  107.924 83.991 
Επισφαλείς χρεώστες (Σηµ.18)  122.742 108.923 
Μεταφορικά  139.539 96.137 
Λοιπά έξοδα  129.695 116.924 
  __________ __________ 
Συνολικό κόστος πωλήσεων, διανοµής και 
πωλήσεων και διοικητικής λειτουργίας 

  
2.888.372 

 
2.522.504 

  ========= ========= 
 

8 Κόστος προσωπικού 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Μισθοί  859.843 910.821 
Κοινωνικές ασφαλίσεις  84.320 89.315 
Άλλες εισφορές   14.880 19.657 
  __________ __________ 
  959.043 1.019.793 
  ========= ========= 
 

Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από την Εταιρεία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2010 ήταν 39  (2009: 39). 
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9 Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Έσοδα χρηµατοδότησης  - - 
Έξοδα χρηµατοδότησης    
Έξοδα από τόκους:    
  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα  64.804 59.128 
  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  1.379 - 
  Καθυστερηµένη φορολογία  1.901 427 
Τραπεζικά έξοδα   6.468 10.666 
  _________ _________ 
  74.552 70.221 
  _________ _________ 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης  74.552 70.221 
  ======== ======== 
 

10 Φορολογία 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Τρέχουσα φορολογία:    
  Έκτακτη εισφορά για την άµυνα  313 277 
Προηγούµενα έτη:    
  Έκτακτη εισφορά για την άµυνα  - 552 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ.24)  (7.957) (27.824) 
  _________ _________ 
  (7.644) (26.995) 
  ======== ========= 

 
Ο φόρος επί των ζηµιών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό 
που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (206.416) (413.953) 
  ======== ======== 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό 
εταιρικής φορολογίας ύψους 10% 

  
(20.642) 

 
(41.395) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 

  
36.180 

 
35.742 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος 
που δεν υπόκεινται σε φορολογία 

  
(26.659) 

 
(24.952) 

Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών για τις 
οποίες έχει αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

  
 

11.121 

 
 

30.605 
Αναβαλλόµενη φορολογία  (7.957) (27.824) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα  313 829 
  __________ __________ 
Χρέωση φορολογίας  (7.644) (26.995) 
  ========= ======== 
 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
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10 Φορολογία (συνέχεια) 
 

Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 

ποσοστό 10%.  Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε 

αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 
  

11 Μερίσµατα ανά µετοχή 
 

Τα µερίσµατα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου 

υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%.  

 

Μερίσµατα που προτείνονται από µερίσµατα που εισπράχθηκαν για τα οποία έχει αποκοπεί 

φόρος παρακράτησης µε ποσοστό 20%, εξαιρούνται από την έκτακτη αµυντική εισφορά.  Η 

εξαίρεση αυτή ισχύει για µερίσµατα που προτείνονται εντός περιόδου έξι ετών από την 

ηµεροµηνία είσπραξης τους. 

 

12 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 
 

  
 
 
 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

€ 

Περιουσια-
κά στοιχεία 
σε εύλογη 
αξία µέσω 
των αποτε-
λεσµάτων 

€ 

 
 
 

∆ιαθέσι-
µα προς 
πώληση 

€ 

 
 
 
 

Σύνολο 
2010 

€ 

 
 
 
 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

€ 

Περιουσια-
κά στοιχεία 
σε εύλογη 
αξία µέσω 
των αποτε-
λεσµάτων 

€ 

 
 
 

∆ιαθέσι-
µα προς 
πώληση 

€ 

 
 
 
 

Σύνολο 
2009 

€ 
Χρηµατο-
οικονοµικά 
περιουσιακά 
στοιχεία στον 
ισολογισµό 

        

Περιουσιακά 
στοιχεία 
διαθέσιµα προς 
πώληση (Σηµ.16) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1.210.259 

 
 
 

1.210.259 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1.210.259 

 
 
 

1.210.259 
Εµπορικά και 
άλλα εισπρακτέα 
(1) 

 
 

1.320.317 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1.320.317 

 
 

1.463.447 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1.463.447 
Περιουσιακά 
στοιχεία που 
αποτιµούνται σε 
εύλογη αξία µέσω 
των αποτε-
λεσµάτων (Σηµ.19) 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

324 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

324 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

324 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

324 
Ταµειακά 
διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 
(Σηµ.20) 

 
 
 

10.739 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

10.739 

 
 
 

3.840 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

3.840 
 _______ ________ _______ ______ _______ ________ _______ ______ 
 1.331.056 324 1.210.259 2.541.639 1.467.287 324 1.210.259 2.677.870 

 ======= ======== ======= ======= ======= ======= ======= ======= 
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12   Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία (συνέχεια) 

 

 

Άλλες 
χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 
€ 

 
Σύνολο 

2010 
€ 

Άλλες 
χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 
€ 

 
Σύνολο 

2009 
€ 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό 

    

∆ανεισµός (Σηµ.23) 1.097.186 1.097.186 1.164.065 1.164.065 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (2) 589.492 589.492 442.771 442.771 
 __________ _________ __________ ________ 
 1.686.678 1.686.678 1.606.836 1.606.836 
 ========== ========= ========== ======= 

Σηµειώσεις: 

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου της κατάστασης οικονοµικής θέσης ‘εµπορικά και άλλα εισπρακτέα’ είναι 
προπληρωµές, υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες και φορολογίες επιστρεπτέες. 

(2) Το υπόλοιπο του στοιχείου της κατάστασης οικονοµικής θέσης ‘εµπορικοί και άλλοι πιστωτές’ είναι 
οφειλόµενα έξοδα, υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη, προβλέψεις και οφειλόµενες φορολογίες. 

 

13 Ζηµιά ανά µετοχή  
 

Βασική ζηµιά ανά µετοχή 

 

Η βασική ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους 

της Εταιρείας δια του µεσοσταθµικού αριθµού συνήθων µετοχών που έχουν εκδοθεί κατά τη 

διάρκεια του έτους µη περιλαµβανοµένων ιδίων µετοχών. 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους   (198.772) (386.958) 
  _________ _________ 
    
Μεσοσταθµικός αριθµός συνήθων µετοχών  13.506.460 13.506.460 
  _________ _________ 
    
Βασική ζηµιά ανά µετοχή (σέντ)  (1,47) (2,87) 
  ======== ======== 

 

Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή 

 

Η πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζετται µε την αναπροσαρµογή του 

µεσοσταθµικού αριθµού συνήθων µετοχών για τους τίτλους που είναι µετατρέψιµοι σε 

συνήθεις µετοχές. 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους για σκοπούς της 
πλήρως κατανεµηµένης ζηµιάς ανά µετοχή 

  
(198.772) 

 
(386.958) 

  _________ _________ 
Μεσοσταθµικός αριθµός συνήθων µετοχών για σκοπούς 
της πλήρως κατανεµηµένης ζηµιάς ανά µετοχή 

  
13.506.460 

 
13.506.460 

  _________ _________ 
    
Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή (σέντ)  (1,47) (2,87) 
  ======== ======== 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
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14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 

  
 
 
 

Γη και κτίρια 
€ 

 
Μηχανήµατα, 
Εγκαταστά-

σεις και 
εξοπλισµός 

€ 

 
Έπιπλα, 

και 
εξοπλισµός 
γραφείου 

€ 

 
 
 
 

Οχήµατα 
€ 

 
 
 
 

Σύνολο 
€ 

Έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2009: 

     

Κόστος ή εκτίµηση      
Την 1 Ιανουαρίου 3.994.999 2.959.065 359.512 447.424 7.761.000 
Προσθήκες - 60.281 19.293 - 79.574 

 ________ _________ _________ _______ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.994.999 3.019.346 378.805 447.424 7.840.574 
 ________ _________ _________ _______ _________ 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

     

Την 1 Ιανουαρίου 84.000 1.535.867 295.894 377.789 2.293.550 
Επιβάρυνση έτους 
(Σηµ.7)  

 
84.000 

 
166.041 

 
27.300 

 
15.858 

 
293.199 

 ________ _________ _________ _______ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 168.000 1.701.908 323.194 393.647 2.586.749 
 ________ _________ _________ _______ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία       
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.826.999 1.317.438 55.611 53.777 5.253.825 
 ======= ======== ======== ======= ======== 

Έτος που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2010: 

     

Κόστος ή εκτίµηση      

Την 1 Ιανουαρίου 3.994.999 3.019.346 378.805 447.424 7.840.574 
Προσθήκες - 181.969 10.169 54.924 247.062 

Πωλήσεις - - - (11.448) (11.448) 

 ________ _________ _________ _______ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.994.999 3.201.315 388.974 490.900 8.076.188 
 ________ _________ _________ _______ _________ 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

     

Την 1 Ιανουαρίου 168.000 1.701.908 323.194 393.647 2.586.749 
Επιβάρυνση έτους 
(Σηµ.7)  

 
84.000 

 
166.150 

 
24.452 

 
26.844 

 
301.446 

Πωλήσεις - - - (11.448) (11.448) 
 ________ _________ _________ _______ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 252.000 1.868.058 347.646 409.043 2.876.747 
 ________ _________ _________ _______ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία       
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.742.999 1.333.257 41.328 81.857 5.199.441 
 ======= ======== ======== ======= ======== 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 

Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού περιλαµβάνουν: 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Καθαρή λογιστική αξία  - - 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού (Σηµ. 6) 

  
600 

 
- 

  _______ _______ 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

          
600 

         
- 

  ====== ====== 
 
Η γη και τα κτίρια της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
από ανεξάρτητους εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία και την λειτουργική κατάσταση της 
περιουσίας στην υφιστάµενη χρήση τους.  Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση µετά την 
αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε στα αποθεµατικά 
επανεκτίµησης στα ίδια κεφάλαια.  
 

Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής: 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Κόστος  875.674 875.674 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (148.478) (120.117) 
  ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  727.196 755.557 
  ======= ======= 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα πάνω στη γη και τα κτίρια για €1.548.536 (2009: 
€1.548.536) (Σηµ.23β). 
 

15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
 Λογισµικά 

προγράµµατα 
€ 

Σύνολο 
2010 
€ 

Σύνολο 
2009 
€ 

Κόστος    
Την 1 Ιανουαρίου 29.578 29.578 29.578 
 ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 29.578 29.578 29.578 
 ________ ________ ________ 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις    
Την 1 Ιανουαρίου 29.578 29.578 29.578 
 ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 29.578 29.578 29.578 
 ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία    
Στις 31 ∆εκεµβρίου - - - 
 ======== ======= ======= 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

16 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Στην αρχή και τέλος του έτους  1.210.259 1.210.259 
  ======= ======= 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Μη εισηγµένες µετοχές   1.210.259 1.210.259 
  ======= ======= 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ανά 
νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  1.210.259 1.210.259 
  ======= ======= 
 

Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ληξιπρόθεσµο ή 
αποµειωµένο.  

Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στις θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα είναι: 
 
 Χώρα 

Σύστασης 
Κύρια 

∆ραστηριότητα 
2010 

% κατοχής 
µετοχών 

2009 
% κατοχής 
µετοχών 

     
Α. Καραµαλλάκης & 
Υιοί Λτδ 

 
Κύπρος 

 
Επιγραφοποιεία 

 
100% 

 
100% 

 
D & M Décor Systems 
Ltd 

 
 

Κύπρος 

Κατασκευή 
εκθεσιακών 
περιπτέρων 

 
 

100% 

 
 

100% 
 
P.A. Karaolis 
(Interexpo) Ltd 

 
 

Κύπρος 

Κατασκευή 
εκθεσιακών 
περιπτέρων 

 
 

100% 

 
 

100% 
 
Display Art Deutchland 
GmbH 

 
 

Γερµανία 

Κατασκευή 
εκθεσιακών 
περιπτέρων 

 
 

100% 

 
 

100% 
 
Το ποσό της επένδυσης σε θυγατρικές εταιρείες είναι €1.188.679 (2009 : €1.188.679).   
 
 

Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
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17 Αποθέµατα  
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Έτοιµα προϊόντα   962.458 982.415 
  _________ _________ 
  962.458 982.415 
  ======== ======== 
 

18 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Εµπορικά εισπρακτέα  1.229.547 1.376.834 
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ.27ε)  528.873 435.386 
Άλλα εισπρακτέα  90.770 86.613 
Προπληρωµές   15.187 36.522 
  __________ __________ 
  1.864.377 1.935.355 
  ========= ========= 
 

Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 

περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, εµπορικά εισπρακτέα ύψους €708.313 (2009 : €984.873)  δεν ήταν 
ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα. 

Εµπορικά εισπρακτέα ύψους €521.234 (2009 : €391.961)  ήταν ληξιπρόθεσµα αλλά δεν είχαν 
υποστεί αποµοίωση. Αυτά αποτελούνται από ένα αριθµό ανεξάρτητων πελατών για τους 
οποίους δεν υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Η 
χρονολογική ανάλυση αυτών των εµπορικών εισπρακτέων είναι τρεις µε έξι µήνες. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ύψους €122.742 (2009 : €108.923)  
(Σηµ.7) είχαν υποστεί αποµείωση, για την οποία δεν έγινε πρόβλεψη και συµπεριλαµβάνεται 
στα έξοδα διανοµής και πωλήσεων.  

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
είναι η λογιστική αξία κάθε οµάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν 
έχει οποιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση. 

Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας αναλύονται ανά 
νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  1.864.377 1.935.355 
  _________ _________ 
  1.864.377 1.935.355 
  ======== ======== 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

19 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Εισηγµένοι τίτλοι – προοριζόµενα για 
εµπορική εκµετάλλευση: 

   

  Μετοχικοί τίτλοι – Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου 

  
324 

 
324 

  ======== ======== 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στις ροές µετρητών από εργασίες ως µέρος των αλλαγών 

στο κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταµειακών ροών. 

 
Αλλαγές στις εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων καταχωρούνται στα ‘άλλα έσοδα’ στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και αναλύονται ως εξής: 

  

2010 
€ 

2009 
€ 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων – προοριζόµενα για εµπορική 
εκµετάλλευση:    

Ζηµιά εύλογης αξίας   - 23 

  ======== ======== 

Η εύλογη αξία όλων των µετοχικών τίτλων βασίζεται στις τρέχουσες τιµές προσφοράς τους σε 
ενεργείς αγορές. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων αναλύονται ανά νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  324 324 
  ======= ======= 
 

20 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Μετρητά στο ταµείο  10.739 3.840 
  ======= ======= 
Οι λογιστικές αξίες των ταµειακών διαθέσιµων και ισοδύναµων της Εταιρείας αναλύονται ανά 
νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  10.739 3.840 
  ======== ======== 

 
Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
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20 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (συνέχεια) 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τα τραπεζικά παρατραβήγµατα 
περιλαµβάνουν: 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  10.739 3.840 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 23)  (729.530) (780.871) 
  _________ _________ 
  (718.791) (777.031) 
  ======== ======== 

 

21 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  
 

  
 

Αριθµός 
µετοχών 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

€ 

 
 

Ολικό 
€ 

     
Την 1 Ιανουαρίου 2009   13.506.460 4.592.196 98.673 4.690.869 
 _________ ________ _______ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 / 
31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
13.506.460 

 
4.592.196 

 
98.673 

 
4.690.869 

 ======== ======= ======= ======= 

 

Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 25.000.000 µετοχές (2009: 

25.000.000 µετοχές) µε ονοµαστική αξία €0,34 ανά µετοχή.  Όλες οι εκδοµένες µετοχές έχουν 

πληρωθεί εξολοκλήρου. 

 

22 Αποθεµατικά επανεκτίµησης 
 

  
 
 

Γη και 
κτίρια 

€ 

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά 

στοιχεία 
διαθέσιµα προς 

πώληση 
€ 

 
 
 
 

Σύνολο 
€ 

Την 1 Ιανουαρίου 2009 2.294.301 (46.764) 2.247.537 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ.24)  6.534 - 6.534 
 ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009/1 Ιανουαρίου 2010 2.300.835 (46.764) 2.254.071 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ.24) 6.359 - 6.359 
 ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.307.194 (46.764) 2.260.430 
 ======= ======= ======= 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

23 ∆ανεισµός 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ.20)  729.530 780.871 
Τραπεζικός δανεισµός  85.487 85.487 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικών µισθώσεων  15.327 - 
  __________ __________ 
  830.344 866.358 
  __________ __________ 
Μη βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικός δανεισµός  235.196 297.707 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικών µισθώσεων  31.646 - 
  __________ __________ 
  266.842 297.707 
  __________ __________ 
Σύνολο δανεισµού  1.097.186 1.164.065 
  ========= ========= 
    

  2010 
€ 

2009 
€ 

Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού     
Από 1 µέχρι 2 έτη  100.814 85.487 
Από 2 µέχρι 5 έτη  166.028 212.220 
  _________ _________ 
  266.842 297.707 
  ======== ======== 
 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 
(α) Με κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ύψους 

€85.430 (2009: €85.430). 
(β) Με υποθήκες της γης και των κτιρίων της Εταιρείας (Σηµ.14) ύψους €1.548.536 (2009: 

€1.548.536). 
(γ) Με εκχώρηση ασφάλειας πυρός για το ποσό των €512.581 (2009: €512.581). 
(δ) Με προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων για €1.210.000 (2009: €1.210.000 

(Σηµ.27δ). 

 

Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής  
θέσης ήταν ως εξής: 
 

  2010 
% 

2009 
% 

    
Τραπεζικός δανεισµός  6,00 – 7,25 6,50 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  5,21 – 7,28 5,50 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα της Εταιρείας είναι διευθετηµένα σε 
σταθερά και κυµαινόµενα επιτόκια. Ο δανεισµός σε σταθερό επιτόκιο εκθέτει την Εταιρεία σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Για δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα 
επιτόκια καθορίζονται µηνιαίως εκθέτοντας την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταµειακές ροές. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

23 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών παρατραβηγµάτων και τραπεζικών 
δανείων είναι περίπου η ίδια µε την εύλογη αξία. 
 

H λογιστική αξία του δανεισµού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής: 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  1.097.186 1.164.065 
  ======== ======== 
 

24 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 
ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ιδίαν 
φορολογική αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής: 
 

 ∆ιαφορά 
µεταξύ 

αποσβέσεων 
και εκπτώσεων 

φθοράς 

 
 
 

Επανεκτίµηση 
γης και κτιρίων 

 
 
 

Φορολογικές 
ζηµιές 

 
 
 
 

Σύνολο 
 € € € € 
     
Την 1 Ιανουαρίου 2009 59.186 487.358 - 546.544 
Χρέωση:     
  Κατάσταση λογαριασµού  
  αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) 

 
2.782 

 
- 

 
(30.606) 

 
(27.824) 

  Αποθεµατικά επανεκτίµησης 
  (Σηµ. 22) 

 
- 

 
(6.534) 

 
- 

 
(6.534) 

 __________ __________ __________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 / 
1 Ιανουαρίου 2010 

 
61.968 

 
480.824 

 
(30.606) 

 
512.186 

Χρέωση / (πίστωση):     

  Κατάσταση λογαριασµού  
  αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) 

 
3.164 

 
- 

 
(11.121) 

 
(7.957) 

  Αποθεµατικά επανεκτίµησης 
  (Σηµ. 22) 

 
- 

 
(6.359) 

 
- 

 
(6.359) 

 __________ __________ __________ ________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 65.132 474.465 (41.727) 497.870 
 ========= ========= ========= ======== 
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζηµιές προς µεταφορά 

αναγνωρίζονται στο βαθµό που το σχετικό φορολογικό όφελος είναι πιθανό να προκύψει.   
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

25 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Εµπορικοί πιστωτές  589.492 442.771 
Πληρωτέο σε συγγενικά µέρη (Σηµ.27ε)  252.844 254.819 
Άλλοι πιστωτές   61.668 48.565 
Τρεχούµενος λογαριασµός συµβούλου (Σηµ.27α)  29.914 33.787 
Οφειλόµενα έξοδα  46.925 41.410 
  ________ ________ 
  980.843 821.352 
  ======= ======= 
Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 
 
Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων πιστωτών της Εταιρείας αναλύονται ανά νόµισµα 
ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  980.843 821.352 
  _________ _________ 
  980.843 821.352 
  ======== ======== 
 

26 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

(α) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 το Συγκρότηµα είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε 

τραπεζικές εγγυήσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών από τις 

οποίες αναµένεται ότι δε θα προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις. Αυτές οι εγγυήσεις  

ανέρχονται σε €0 (2009 : €30.126). 

 

(β) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, υπήρχε εκκρεµής αγωγή εναντίον της Εταιρείας στο Εργατικό 

∆ικαστήριο από τον πρώην Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Μάριο Καραµαλλάκη ο οποίος 

απεβίωσε στις 03 Ιανουαρίου 2010. Τον αποβιώσαντα αντιπροσωπεύουν οι κληρονόµοι 

του. Με βάση νοµική συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι δεν θα προκύψει 

οποιαδήποτε επιβάρυνση για την Εταιρεία.  
 

27 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 

Το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταιρεία είναι ο κ. Σάββας Νικολάου, ο οποίος κατέχει το 
61,05% (έµµεσα και άµεσα) των µετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 38,95% των µετοχών 
είναι ευρέως διεσπαρµένο.  

(α) Αµοιβή και υπόλοιπα συµβούλων  
  2010 

€ 
2009 
€ 

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες παροχές  109.063 111.240 
  ======== ======== 
Οφειλές προς τους σύµβουλους (Σηµ.25):   
   Σάββας Νικολάου   29.914 33.787 
  ======== ======== 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
27 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 

(β) Συµµετοχή Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

 

Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα άµεσα ή έµµεσα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης 

ήταν ως ακολούθως: 

31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009 

% % 

Σάββας Νικολάου (1) 53,05 53,05 

Πάµπος Παπαγεωργίου  0,39 0,39 

Παναγιώτης Νεοφύτου  0,07 0,07 

Μιχάλης Αντωνιάδης 0,41 0,41 

Μάριος Καµπανελλάς 0,03 0,03 

Παύλος Νικολάου  8,00 8,00 

 
(1) Η συµµετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του 35,15% 

και την έµµεση συµµετοχή του µέσω της θυγατέρας του Άντρης Νικολάου 11,15% και της 
συζύγου του Γιάννας Νικολάου 6,75%. 

 

Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαµβάνεται η έµµεση συµµετοχή όπως ορίζεται από τους περί 

Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους, άρθρο 60(4). 

 

(γ) Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 

∆εκεµβρίου 2010 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης ήταν ως ακολούθως: 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 % % 

Σάββας Νικολάου (1) 46,30 46,30 

Γιάννα Νικολάου  6,75 6,75 

Παύλος Νικολάου   8,00 8,00 

Μάριος Καραµαλλάκης  (2) 5,41 5,41 
 
(1)  Η συµµετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του 35,15% 

και την έµµεση συµµετοχή του µέσω της θυγατέρας του Αντρης Νικολάου 11,15%. 

 
(2) Απεβίωσε στις 03 Ιανουαρίου 2010. Η κυριότητα των µετοχών του θα περάσει στους 

κληρονόµους του. 

 

(δ) Προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων  

 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένα µε 

προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων για €1.210.000 (2009 : €1.210.000) (Σηµ. 23δ). 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
27 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 

 
 (ε) Συναλλαγές και υπόλοιπα µε εταιρείες Συγκροτήµατος 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Συναλλαγές    
A. Karamallakis & Sons Ltd    
    Πωλήσεις  7.135 4.607 
    Αγορές  169.477 125.771 
    Μερίσµατα εισπρακτέα   - 62.690 
    Ενοίκια εισπρακτέα   13.930 12.302 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Υπόλοιπα    
Ποσά που οφείλονται από :    
    A. Karamallakis & Sons Ltd   145.276 109.969 
    P. A. Karaolis (Interexpo) Ltd  20.580 19.925 
    Display Art Deutchland GMBH  363.017 305.492 
  _________ _________ 
 (Σηµ.18)  528.873 435.386 
  _________ _________ 
Ποσά που οφείλονται σε    
    D & M Décor Systems Ltd (Σηµ.25 )  252.844 254.819 
  _________ _________ 
  781.717 180.567 
  ======== ======== 

 

28 Γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
 
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

Έκθεση ελεγκτών σελίδες 4 µέχρι 5. 
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Κόστος πωλήσεων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Αποθέµατα την 1 Ιανουαρίου  982.415 1.005.115 
Αγορές  711.161 488.647 
Αποθέµατα στις 31 ∆εκεµβρίου  (962.458) (982.415) 
  __________ __________ 
Κόστος υλικών που χρησιµοποιήθηκαν  731.118 511.347 
  __________ __________ 
    
Άµεσα έξοδα     
Μισθοί και σχετικά έξοδα  681.062 699.190 
Εργασίες τρίτων  291.582 242.435 
Αποσβέσεις:    
   Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  166.150 166.040 
Ταξιδιωτικά και µεταφορικά για εκθέσεις 
εξωτερικού 

  
45.320 

 
9.092 

∆ικαιώµατα πληρωτέα  12.755 11.192 
Συντήρηση εξοπλισµού  14.358 8.025 
Ενοίκια  64.031 13.635 
Έξοδα καθαριότητας  1.110 1.999 
Συναλλαγµατική ζηµιά  1.380 1.307 
Άλλα έξοδα  2.149 5.597 
  __________ __________ 
  1.279.897 1.158.512 
  __________ __________ 
Κόστος πωλήσεων  2.011.015 1.669.859 
  ========= ========= 
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Ανάλυση εξόδων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
 2010 

€ 
2009 
€ 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας    
Απολαβές συµβούλων  109.063 111.240 
Μισθοί και σχετικά έξοδα 84.519 108.475 
Φόροι και άδειες  3.164 2.808 
Ηλεκτρισµός  15.953 13.537 
Καθαριότητα και υδατοπροµήθεια  3.923 2.076 
Ασφάλιστρα  17.503 15.710 
Επιδιορθώσεις και ανανεώσεις  19.204 10.795 
∆ιάφορα έξοδα  18.487 24.626 
Τηλέφωνο, τέλεφαξ και ταχυδροµικά 18.031 18.668 
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά  11.316 9.433 
Συνδροµές και εισφορές  4.630 3.760 
Συντήρηση εξοπλισµού  12.864 6.990 
Αµοιβή ελεγκτών  9.500 8.000 
∆ικηγορικά έξοδα  500 1.892 
Άλλα επαγγελµατικά δικαιώµατα  155 2.940 
Έξοδα χρηµατιστηρίου  3.951 3.666 
Πρόστιµα 15 - 
Ζηµιά από επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

- 

 
 

23 
Αποσβέσεις  108.452 111.300 
 _________ _________ 
 441.230 455.939 
 ======== ======== 
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων    
Μισθοί και σχετικά έξοδα 84.399 100.888 
Έξοδα οχηµάτων  86.605 78.331 
∆ιαφηµίσεις 70.010 21.410 
Προµήθειες  17.496 39.971 
Φιλοξενία  18.758 19.811 
Οδοιπορικά εσωτερικού  7.613 8.714 
Επισφαλείς χρεώστες  122.742 108.923 
Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν  1.660 2.799 
Αποσβέσεις οχηµάτων  26.844 15.859 

 __________ __________ 
 436.127 396.706 
 ========== ========== 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Σάββας Νικολάου  

Πάµπος Παπαγεωργίου 

Άντης Ναθαναήλ 

Παναγιώτης Νεοφύτου  

Παύλος Νικολάου 

Παναγιώτης Καλλής 

Μιχάλης Αντωνιάδης (παραιτήθηκε 27/04/2010 και επανεκλέγηκε 17/06/2010)  

Μάριος Καµπανελλάς  

 

Γραµµατέας Εταιρείας 

 

Χριστίνα Νικολάου 

Οδός Τεύκρου Ανθία 23 

Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου 

Λευκωσία 

Κύπρος 

 

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

 

Kyprianides, Nicolaou & Associates 

Λεωφ. Θεµιστοκλή ∆έρβη 48 

∆ιαµ.401 

1066 Λευκωσία 

 

Τραπεζίτες 

 

Τράπεζα Κύπρου Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα Λτδ 

 

Εγγεγραµµένο γραφείο 
 

Οδός Τεύκρου Ανθία 23 

Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου 

Λευκωσία 

Κύπρος 
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∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της 

Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας 

(Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις 

της Display Art Plc για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ 

όσων γνωρίζουµε: 

(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 14 µέχρι 

54. 

 

(i) Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4), και  

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιάς της Display 

Art Plc και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους 

λογαριασµούς ως σύνολο και 

 

(β) η έκθεση συµβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Display Art Plc και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως 

σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιµετωπίζουν. 

 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 
Σάββας Νικολάου  

Πάµπος Παπαγεωργίου  

Άντης Ναθαναήλ   

Παναγιώτης Νεοφύτου  

Παύλος Νικολάου  

Παναγιώτης Καλλής  

Μιχάλης Αντωνιάδης  

Μάριος Καµπανελλάς  

 

Υπεύθυνοι σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή 
Σάββας Νικολάου ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

 

21 Απριλίου 2011
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Display Art Plc (η Εταιρεία) παρουσιάζει την έκθεσή του και 

τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος 

που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

 

Κύριες δραστηριότητες 

 

2. Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 

προηγούµενο χρόνο, είναι η κατασκευή και διακόσµηση εκθεσιακών περιπτέρων στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό, ο εξοπλισµός καταστηµάτων καθώς και η επιγραφοποιία. 

 

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 

δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος 

 

3. Η εξέλιξη του Συγκροτήµατος µέχρι σήµερα, τα οικονοµικά του αποτελέσµατα και η 

οικονοµική του θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούνται 

ικανοποιητικά. 

 

Το 2010 το Συγκρότηµα παρουσιάζει ζηµιά ύψους €340.478 σε σύγκριση µε €763.959 για 

το 2009. 

 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος παρουσίασε αύξηση της τάξης του 19% σε 
σύγκριση µε τα αποτελέσµατα στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται  
κυρίως στους πιο κάτω παράγοντες : 

• 37% αύξηση του εισοδήµατος από τις εκθέσεις Κύπρου. Η αύξηση αυτή 

προήλθε από την εκδήλωση των 50 χρόνων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και άλλων 

εκθέσεων που διοργανώθηκαν στην Κύπρο 

• 100% αύξηση του εισοδήµατος από τις εκθέσεις εξωτερικού.  

 

Το ποσοστό µικτού κέρδους παρουσιάζεται αυξηµένο και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

παρουσιάζονται µειωµένα λόγω περικοπών δαπανών και κυρίως µείωσης στο κόστος 

προσωπικού. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

  

4. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα 

παρουσιάζονται στη σηµειώση 3. 

 

Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος 

 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού µελέτησε τα δεδοµένα, προβλέπει αύξηση στον κύκλο 

εργασιών και κατ’ επέκταση βελτίωση στα αποτελέσµατα της επόµενης λογιστικής 

περιόδου. 

 

Κύκλος εργασιών 

 

6. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010 

ανήλθε σε €3.334.517 (2009 : €2.808.834). 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 

Αποτελέσµατα 

 

7. Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 14. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και η καθαρή ζηµιά για το 

έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 

 

Μερίσµατα 

 

8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται µέρισµα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

2010.  

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

9. ∆εν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του έτους.   

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

10. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και την ηµεροµηνία αυτής 

της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2010 εκτός από τον κύριο Μιχάλη Αντωνιάδη ο οποίος 

παραιτήθηκε στις 27 Απριλίου 2010 και επανεκλέγηκε στις 17 Ιουνίου 2010. 

 

11. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κύριοι Σάββας Νικολάου, Πάµπος 

Παπαγεωργίου και Άντης Ναθαναήλ αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και 

προσφέρονται για επανεκλογή.   

 

12. ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 

αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης 

 

13. Τα γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης αναφέρονται και 

αναλύονται στη σηµείωση 29 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Υποκαταστήµατα 

 

14. Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιωνδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη 

διάρκεια του έτους. 

 

Συµµετοχή Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

 

15. Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα άµεσα ή έµµεσα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και κατά την ηµεροµηνία της 

έκθεσης ήταν ως ακολούθως: 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009 

% % 

Σάββας Νικολάου (1) 53,05 53,05 

Πάµπος Παπαγεωργίου  0,39 0,39 

Παναγιώτης Νεοφύτου  0,07 0,07 

Μιχάλης Αντωνιάδης 0,41 0,41 

Μάριος Καµπανελλάς 0,03 0,03 

Παύλος Νικολάου  8,00 8,00 

 
(1) Η συµµετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του 35,15% 

και την έµµεση συµµετοχή του µέσω της θυγατέρας του Άντρης Νικολάου 11,15% και 
της συζύγου του Γιάννας Νικολάου 6,75%. 

 

Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαµβάνεται η έµµεση συµµετοχή όπως ορίζεται από τους περί 

Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους, άρθρο 60(4). 

 

Κύριοι µέτοχοι  

 

16. Οι µετόχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 

∆εκεµβρίου 2010 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης ήταν ως ακολούθως: 

31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 % % 

Σάββας Νικολάου (1) 46,30 46,30 

Γιάννα Νικολάου  6,75 6,75 

Παύλος Νικολάου   8,00 8,00 

Μάριος Καραµαλλάκης (2) 5,41 5,41 

 
 
(1) Η συµµετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του 35,15% 

και τη έµµεση συµµετοχή του µέσω της θυγατέρας του Άντρης Νικολάου 11,15%. 
 
(2) Απεβίωσε στις 03 Ιανουαρίου 2010. Η κυριότητα των µετοχών του θα περάσει στους 

κληρονόµους του. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 

Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 

 

17. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής δεν υπήρχαν 

οποιεσδήποτε συµβάσεις µε τo Συγκρότηµα ή τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες 

Σύµβουλος ή συνδεδεµένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον. 

 

Εταιρική διακυβέρνηση 

 

18. Το Συγκρότηµα αποφάσισε να µην εφαρµόσει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης όπως αυτές περιλαµβάνονται στον Κώδικα που εκδόθηκε από το 

Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στη ∆ήλωση 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στις σελίδες 7 µέχρι 11. 

 

19. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, και κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της έκθεσης το 

Συγκρότηµα βρισκόταν στην εναλλακτική αγορά.  

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

 

20. Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας, Kyprianides, Nicolaou & Associates, έχουν 

εκδηλώσει επιθυµία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να 

εξουσιοδοτεί τους Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην 

Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 

Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

Χριστίνα Νικολάου        

Γραµµατέας 

         

        

        

Λευκωσία 

21 Απριλίου 2011
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ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «Ο∆ΗΓΙΑ») 

Παράγραφοι (α)-(γ) του Άρθρου 5 της Οδηγίας 

Η Εταιρεία έχει τίτλους εισηγµένους στην Εναλλακτική του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(«ΧΑΚ»). Το ΧΑΚ έχει καθιερώσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ο «Κώδικας»). Η 

εφαρµογή του Κώδικα δεν είναι υποχρεωτική αναφορικά µε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι 
είναι εισηγµένοι στην Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών του ΧΑΚ και η Εταιρεία δεν εφαρµόζει 

τον εν λόγω Κώδικα. 

Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τον Κώδικα, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα µικρά µεγέθη της 
Εταιρείας σε συνδυασµό µε την έλλειψη πολυπλοκότητας των λειτουργιών και διαδικασιών 
της, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει µεγάλο σε αριθµό εργοδοτούµενους και το ότι οι 

κύριες της εργασίες διεξάγονται µέσω συµφωνιών µε τρίτες εταιρείες, συνηγορούν υπέρ της 
µη υιοθέτησης του Κώδικα, αφού η σχετική αύξηση του κόστους Εταιρείας που αυτό 

συνεπάγεται, δεν δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις. 

 

Ειδικότερα: 

 

A. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθµό Εκτελεστικών Συµβούλων άρα επιτυγχάνεται 
ικανοποιητική ισορροπία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Λαµβάνοντας υπόψη τα µικρά της 

µεγέθη και την έλλειψη πολυπλοκότητας λειτουργιών και διαδικασιών, η Εταιρεία θεωρεί 
ότι επιτυγχάνεται αποτελεσµατική διεύθυνση, καθοδήγηση και έλεγχος από το υπάρχων 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η µίσθωση υπηρεσιών επιπρόσθετων Εκτελεστικών Συµβούλων, προς 

ικανοποίηση της διάταξης Α.2.2. του Κώδικα για την Ισορροπία του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, θα συνεπαγόταν σηµαντικότατη αύξηση του κόστους λειτουργίας της 

Εταιρείας, η οποία, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, δε θα απέφερε ανάλογο 
όφελος για την Εταιρεία. Αναφορικά µε τους διορισµούς στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

σηµειώνεται ότι, δεν κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση διατάξεων σε σχέση µε τη δηµιουργία 

Επιτροπής ∆ιορισµών για το διορισµό νέων ∆ιοικητικών Συµβούλων, λαµβάνοντας υπόψη 
ότι η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παραµένει σχεδόν αµετάβλητη από το 2002. Η 

Εναλλαγή των ∆ιοικητικών Συµβούλων (αρχή Α.5. του Κώδικα), επιτυγχάνεται επί τη βάση 
των Κανονισµών του Εταιρείας. 

Β. Αµοιβή Συµβούλων 

Οι διαδικασίες που επιζητούνται στο Μέρος Β του Κώδικα σε σχέση µε την Συµβούλων, 
στοχεύουν, κυριότερα, στην ανάπτυξη πολιτικής και διαφάνειας σε σχέση µε τις αµοιβές των 

Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, η 
αµοιβή των συµβούλων καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική 

συνέλευση. Σηµειώνεται τέλος ότι, οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας,  

παραµένουν επί σειρά ετών αµετάβλητες, και γνωστοποιούνται σαφώς στην Ετήσια Έκθεση 
της Εταιρείας. 
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Γ. Ευθύνη και Λογιστικός Έλεγχος 

Η υποβολή ισορροπηµένης, λεπτοµερούς και κατανοητής αξιολόγησης της θέσης και των 
προοπτικών της Εταιρείας επιτυγχάνεται επαρκώς, µε τη σύνταξη, υποβολή και 

δηµοσιοποίηση της προβλεπόµενης στο Μέρος Π των περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας 

(Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµων του 2007 και 2009 
περιοδικής πληροφόρησης, και των ανακοινώσεων και γενικά της πληροφόρησης που 

απαιτείται από τη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας. Η Ετήσια Έκθεση της 
Εταιρείας που συντάσσεται επί τη βάση των Νόµων περί ∆ιαφάνειας, της περί Εταιρειών 

νοµοθεσίας και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, διασφαλίζει ότι οι µέτοχοι έχουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν κρίνει αναγκαία 

τη δηµιουργία Επιτροπής Ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη πολυπλοκότητας 

λειτουργιών και διαδικασιών της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει µεγάλο σε 
αριθµό εργοδότου µένους και οι κύριες εργασίες της διεξάγονται µέσω συµφωνιών µε τρίτες 

εταιρείες, εποµένως δεν υπόκειται σε λειτουργικούς κινδύνους (operational risks), αλλά 
µόνον σε χρηµατοοικονοµικούς (financial) και κινδύνους µη συµµόρφωσης (compliance 

risks). Συνεπακόλουθα, η Εταιρεία υπόκειται σε αποτελεσµατικό εξωτερικό έλεγχο που 

εξετάζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους (τα αποτελέσµατα του οποίου 
κοινοποιούνται στους µετόχους στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας), και έχει διορίσει 

πρόσωπο που γνωρίζει καλά την χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και τις ρυθµιστικής φύσεως 
αποφάσεις του ΧΑΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως Λειτουργό Συµµόρφωσης για 

χρηµατιστηριακά θέµατα, σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς του Χ. Α. Κ. 

∆. Σχέσεις µε τους Μετόχους 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί τις Γενικές Συνελεύσεις για την επικοινωνία µε τους 

επενδυτές και την ενθάρρυνση της συµµετοχής τους σε αυτές. Νοείται ότι οι µέτοχοι της 
Εταιρείας µπορούν να επικοινωνούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους µε το 

Γραµµατέα της Εταιρείας, ο οποίος τους παρέχει οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες 
χρειάζονται. Η ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων και η διασφάλιση των δικαιωµάτων 

της µειοψηφίας, επιτυγχάνεται επί τη βάση της περί Εταιρειών νοµοθεσίας και νοµολογίας, 

που διέπει τις εταιρικές λειτουργίες και πρακτικές της Εταιρείας. 
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Άρθρο 5(δ) της Οδηγίας: 

Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης, ετοιµασίας και 

κατάρτισης της περιοδικής πληροφόρησης του Μέρους Π του Νόµου. 

Η περιοδική πληροφόρηση του Μέρους Π του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 ως τροποποιήθηκε το 

2009 (ο ΛΝόµος'), αναφέρεται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, στην εξαµηνιαία οικονοµική 
έκθεση, στις ενδιάµεσες καταστάσεις διαχείρισης του πρώτου και δευτέρου εξαµήνου και 

στην ένδειξη αποτελέσµατος, πληροφόρηση την οποία οι εκδότες τίτλων εισηγµένων σε 

οργανωµένη αγορά οφείλουν να συντάσσουν και να δηµοσιοποιούν σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες και τα χρονοδιαγράµµατα που καθορίζονται στο Μέρος Π του Νόµου. 

Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει µεγάλο σε αριθµό εργοδοτούµενους. 

Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, και οι λειτουργίες ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων επαφίενται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, που υποβοηθείται 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Σε σχέση µε την σύννοµη σύνταξη, ετοιµασία 

και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης του Μέρους Π του Νόµου, η Εταιρεία 
υποβοηθείται από τους συµβούλους και εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, Kyprianides 

Nicolaou & Associates, και το Λειτουργό Συµµόρφωσης της Εταιρείας. 

Εποµένως, τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας σύνταξης, ετοιµασίας και κατάρτισης της 
περιοδικής πληροφόρησης του Μέρους Π του Νόµου, είναι τα ακόλουθα: 

•Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, που περιλαµβάνει τους τελικούς ελεγµένους λογαριασµούς 

για το προηγούµενο έτος, προετοιµάζεται µε τη βοήθεια των συµβούλων και εξωτερικών 

ελεγκτών της Εταιρείας, Kyprianides Nicolaou & Associates,, επιφορτισµένων µε την 

παροχή βοήθειας και έλεγχο των ετησίων λογαριασµών της Εταιρείας και εγκρίνονται από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία και 

η πληροφόρηση που συµπεριλαµβάνονται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση έχουν τύχει 

αποτελεσµατικού ελέγχου σύµφωνα µε το Μέρος Π του Νόµου, και συνάδουν µε τις 

σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

•Ο Λειτουργός Συµµόρφωσης της Εταιρείας, µεριµνά ώστε η περιοδική πληροφόρηση του 

Μέρους Π του Νόµου, περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το 

Νόµο, δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα που καθορίζονται στο Νόµο, 

και µε τον τρόπο που καθορίζεται στο Νόµο και στις σχετικές Οδηγίες περί ∆ιαφάνειας. 

Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας 
Λεπτοµέρειες σε σχέση µε το συγκεκριµένο Άρθρο αναφέρονται στην Έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 6. 
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Άρθρο 5(στ) της Οδηγίας 

∆εν υπάρχουν οποιοιδήποτε τίτλοι της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

Άρθρο 5(ζ) της Οδηγίας 

∆εν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου. 

Άρθρο 5(η) της Οδηγίας 
Με βάση το άρθρο 76 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο αριθµός των ∆ιοικητικών 
Συµβούλων δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε και µεγαλύτερος των 11. Η Εταιρεία 

µπορεί µε σύνηθες ψήφισµα να αυξάνει ή µειώνει τον αριθµό των Συµβούλων. Η 
παράγραφος 93 του Καταστατικού της Εταιρείας διασφαλίζει την εναλλαγή των Συµβούλων, 

αφού προνοεί ότι σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο του τότε αριθµού των 
Συµβούλων, ή αν ο συνολικός αριθµός των Συµβούλων δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του 

τρία, τότε ο πλησιέστερος αριθµός προς το ένα τρίτο, αποχωρούν από το αξίωµα του 

Σύµβουλου. 

Σύµφωνα της παραγράφου 94 του Καταστατικού της Εταιρείας, η ετήσια αποχώρηση µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται εκ περιτροπής, µε πρώτους εκείνους που για τη 

µακρύτερη περίοδο από την προηγούµενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωµα του Συµβούλου. 

Ο οποιοσδήποτε ∆ιοικητικός Σύµβουλος αποχωρεί δικαιούται, αν ο ίδιος το επιθυµεί, να 
διεκδικήσει επανεκλογή του. 

Επίσης, το άρθρο 90 του Καταστατικού της Εταιρείας προνοεί ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
έχει εξουσία να διορίζει, σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύµβουλο- είτε για 
να συµπληρωθεί κενή θέση, είτε επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες Συµβούλους. Κάθε 

Σύµβουλος που διορίζεται µε αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του µέχρι την αµέσως 
επόµενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιµος. 

Σύµφωνα του περί Εταιρειών Νόµου η Εταιρεία µπορεί, µε ειδικό ψήφισµα, να αλλάζει το 
Καταστατικό της. Ειδικό ψήφισµα µπορεί να εγκριθεί µε πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών 

τετάρτων των παρόντων µελών, που δικαιούνται να ψηφίσουν σε γενική συνέλευση, για την 
οποία έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι µίας τουλάχιστον ηµερών που ορίζει την 

πρόθεση ότι το ψήφισµα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισµα. 

Άρθρο 5(θ) της Οδηγίας 
Οι εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθορίζονται στο 

Καταστατικό της Εταιρείας, στα σχετικά ψηφίσµατα που κατά καιρούς µπορεί να εγκρίνονται 

από τη γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, και στην περί Εταιρειών νοµοθεσία. Τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχουν οποιεσδήποτε εξουσίες όσον αφορά τη 

δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς µετοχών της Εταιρείας εκτός εάν ειδικό ψήφισµα εγκριθεί 
προς τούτο από τη γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 

Άρθρο 5(ι) της Οδηγίας 

∆εν εφαρµόζεται. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ Ο∆190-2007-04ΠΕΡΙ TOY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «Ο∆ΗΓΙΑ») (συνέχεια) 

Άρθρο 5(ια) της Οδηγίας 
Η Εταιρεία δεν έχει όργανα διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας ή επιτροπές, πέραν του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί σύµφωνα 
των σχετικών προνοιών του Καταστατικού της Εταιρείας και της περί Εταιρειών νοµοθεσίας. 
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Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών προς τα µέλη της Display Art Plc 
 
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Display Art Plc και 

των θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής 

θέσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, και τις ενοποιηµένες καταστάσεις λογαριασµού 

αποτελεσµάτων, συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 

της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών 

αρχών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 

από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος˙ επιλογή και εφαρµογή 

κατάλληλων λογιστικών πολιτικών˙ και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές 

για τις περιστάσεις. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες 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 οικονοµικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών 

των εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την 

κατάρτιση ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών προς τα µέλη της Display Art Plc 
 

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
Ευθύνη των Ελεγκτών (συνέχεια) 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 
Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονοµικής θέσης της Display Art Plc και των θυγατρικών αυτής στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, 
και της χρηµατοοικονοµικής τους επίδοσης και των ταµειακών ροών τους 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, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 

• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για 
σκοπούς του ελέγχου µας. 

• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

• Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά 
βιβλία. 

• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις 
εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι ενοποιηµένες 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 συνάδουν µε τις ενοποιηµένες 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 αρθρου 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 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 
Ετήσιων και των Ενοποιηµένων Λογαριασµών Νόµου του 2009 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. 

 
 
Νίκος Νικολάου 
Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής 
εκ µέρους και για λογαριασµό της 
KYPRIANIDES, NICOLAOU & ASSOCIATES 
Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 
21 Απριλίου 2011 

Λευκωσία
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Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
 Σηµ. 2010 

€ 
2009 
€ 

    
Έσοδα 5 3.334.517 2.808.834 
Κόστος πωλήσεων 8 (2.483.795) (2.264.024) 
  _________ _________ 
Μικτό κέρδος  850.722 544.810 
Άλλα έσοδα 7 9.787 2.379 
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων  8 (487.666) (494.844) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8 (615.191) (684.795) 
  _________ _________ 
Ζηµιά εργασιών  (242.348) (632.450) 
  _________ _________ 
Έσοδα χρηµατοδότησης  3 62 
Έξοδα χρηµατοδότησης  (145.094) (155.464) 
  _________ _________ 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 10 (145.091) (155.402) 
  _________ _________ 
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (387.439) (787.852) 
Φορολογία 11 6.961 23.893 
  _________ _________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  (380.478) (763.959) 
  ======== ======== 

 

Καθαρή ζηµιά που αναλογεί σε: 
Μετόχους της Εταιρείας  (380.478) (763.959) 
Συµφέρον µειονότητας   - - 
  _________ _________ 
  (380.478) (763.959) 
  ======== ======== 

Ζηµιά ανά µετοχή: 
    
Βασική ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) 14 (2,82) (5,66) 
  ========= ========= 
Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή 

(σεντ) 
 

14 
 

(2,82) 
 

(5,66)  
  ========= ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
 Σηµ. 2010 

€ 
2009 
€ 

Καθαρή ζηµιά για το έτος   (380.478) (763.959) 
  _________ _________ 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για το έτος    
  Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση 
γης και κτιρίων 

 
23 

 
6.359 

 
6.534 

  _________ _________ 
Συνολικά εισοδήµατα για το έτος µετά τη 
φορολογία  

  
(374.119) 

 
(757.425) 

  ======== ======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
 
Περιουσιακά στοιχεία 

Σηµ. 2010 
€ 

2009 
€ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 15 5.427.405 5.561.991 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 16 294.080 331.669 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση 

 
17 

 
21.580 

 
21.580 

  __________ __________ 
  5.743.065 5.915.240 
  __________ __________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα 18 1.090.724 1.152.254 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 19 1.670.333 1.876.636 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

20 

 
 

324 

 
 

324 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  21 11.629 6.822 
  __________ __________ 
  2.773.010 3.036.036 
  __________ __________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  8.516.075 8.951.276 
  ========= ========= 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 22 4.592.196 4.592.196 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 22 98.673 98.673 
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε 
Ευρώ 

 
 

 
23.235 

 
23.235 

Αποθεµατικά επανεκτίµησης 23 2.260.430 2.254.071 
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφόρων  491 491 
Αποθεµατικό προσόδου  (2.269.779) (1.885.120) 
  __________ __________ 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους 
της Εταιρείας 

  
4.705.246 

 
5.083.546 

  __________ __________ 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός 24 490.988 594.461 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 25 497.870 512.186 
  __________ __________ 
  988.858 1.106.647 
  __________ __________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 26 1.409.742 1.243.485 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   52.467 74.513 
∆ανεισµός 24 1.359.762 1.443.085 
  __________ __________ 
  2.821.971 2.761.083 
  __________ __________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  3.810.829 3.867.730 
  __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  8.516.075 8.951.276 
  ========= ========= 

Στις 21 Απριλίου 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Display Art Plc ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές 

καταστάσεις για έκδοση. 

....................................., Σύµβουλος ........................, Σύµβουλος 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 

 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
   

 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 
 
 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

∆ιαφορά 
από 

µετατροπή 
µετοχικού 
κεφαλαίου 
σε Ευρώ 

 
 
 

Αποθεµατικά 
επανεκτίµη-

σης  

 
 

Αποθεµατικό 
Συναλλαγµα-

τικών  
διαφορών  

 
 
 
 

Αποθεµετικό 
προσόδου (1) 

 
 
 
 
 

Σύνολο 
 Σηµ. € € € € € € € 

         
Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2009 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
23.235 

 
2.247.537 

 
               491 

 
(1.102.179) 

 
5.859.953 

  ________ _________ ________ _________ __________ __________ ________ 
Έκτακτη εισφορά στη 
λογιζόµενη διανοµή 
µερισµάτων  

  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(18.982) 

 
 

(18.982) 
Συνολικά εισοδήµατα για το 
έτος µετά τη φορολογία 

  
- 

 
- 

 
- 

 
6.534 

 
- 

 
(763.959) 

 
(757.425) 

  ________ _________ ________ _________ __________ __________ ________ 
   

- 
 

- 
 

- 
 
6.534 

 
- 

 
(782.941) 

 
(776.407) 

  ________ _________ ________ _________ __________ __________ ________ 
Υπόλοιπο την 31 
∆εκεµβρίου 2009 /              
1 Ιανουαρίου 2010 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
23.235 

 
2.254.071 

 
               491 

 
(1.885.120) 

 
5.083.546 

  ________ _________ ________ _________ __________ __________ ________ 
Έκτακτη εισφορά στη 
λογιζόµενη διανοµή 
µερισµάτων  

  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(4.181) 

 
 

(4.181) 
Συνολικά εισοδήµατα για το 
έτος µετά τη φορολογία 

  
- 

 
- 

 
- 

 
6.359 

 
- 

 
(380.478) 

 
(374.119) 

  ________ _________ ________ _________ __________ __________ ________ 
   

- 
 

- 
 

- 
 
6.359 

 
- 

 
(384.659) 

 
(378.300) 

  ________ _________ ________ _________ __________ __________ ________ 
Υπόλοιπο την 31 
∆εκεµβρίου 2010 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
23.235 

 
2.260.430 

 
491 

 
(2.269.779) 

 
4.705.246 

  ======== ======== ======== ========= ========== ========= ======== 

(1) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως 
προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, δυο χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται 
πως πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι πληρωτέα 
πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση πού οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Κύπρου.  Το ποσό τής λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος.  
Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των µετόχων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 



DISPLAY ART PLC  

  
 18 

Ενοποιηµένη κατάσταση των ταµειακών ροών 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 
 
Ροή µετρητών από εργασίες 

Σηµ. 2010 
€ 

2009 
€ 

Ζηµιά για το έτος  (380.478) (763.959) 
Αναπροσαρµογές για:    
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 15 352.283 358.233 
  Αποµείωση υπεραξίας  16 37.589 37.589 
  Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 16 - 1.917 
  Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων  και 
εξοπλισµού 

 
15 

 
(600) 

 
- 

  Ζηµία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων  και 
εξοπλισµού 

 
15 

 
28.636 

 

  Κέρδος εύλογης αξίας από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά  
στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

20 

 
 

- 

 
 

23 
  Έσοδα από τόκους 10 (3) (62) 
  Έξοδα από τόκους  10 122.368 116.773 
  Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 7 (5.000) - 
  Φορολογία 11 (6.961) (23.893) 
  _________ _________ 
Κέρδος / (ζηµιά) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 147.834 (273.379) 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Αποθέµατα  61.530 10.454 
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  206.303 560.488 
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  166.257 (303.690) 
  _________ _________ 
Μετρητά που προήλθαν από / (χρησιµοποιήθηκαν για) 
εργασίες 

  
581.924 

 
(6.127) 

Φορολογία που πληρώθηκε   (27.223) (11.572) 
  _________ _________ 
Καθαρά µετρητά από / (για) εργασίες  554.701 (17.699) 
  _________ _________ 
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 15 (247.811) (85.936) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού 

 
15 

 
2.078 

 
- 

Τόκοι που εισπράχτηκαν 10 3 62 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 7 5.000 - 
  _________ _________ 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (240.730) (85.874) 
  _________ _________ 
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από µακροπρόθεσµό δανεισµό  - 750.000 
Πληρωµές µακροπρόθεσµου δανεισµού  (88.147) (480.558) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  10 (122.368) (116.773) 
  _________ _________ 
Καθαρά µετρητά (για) / από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (210.515) 152.669 
 _________ _________ 
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα  

 
103.456 

 
49.096 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή του 
έτους 

  
(1.246.284) 

 
(1.295.380) 

  _________ _________ 
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος του 
έτους  

 
21 

 
(1.142.828) 

 
(1.246.284) 

  ======== ======== 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

1 Γενικές πληροφορίες 
 

Χώρα συστάσεως 

 

Η Εταιρεία συστάθηκε µε έδρα την Κύπρο στις 17 ∆εκεµβρίου 1992, ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Το 

εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην οδό Τεύκρου Ανθία 23, Βιοµηχανική περιοχή Ιδαλίου, 

Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Κύριες δραστηριότητες  

 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο 

χρόνο, είναι η κατασκευή και διακόσµηση εκθεσιακών περιπτέρων στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό, ο εξοπλισµός καταστηµάτων καθώς και η επιγραφοποιία. 

 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλα 

τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται 

διαφορετικά. 

  

Βάση ετοιµασίας 

 

∆ήλωση συµµόρφωσης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

 

Βάση επιµέτρησης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία της γης και των κτιρίων, των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων.  

 

Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη 

διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος.  Οι τοµείς που απαιτούν 

µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή είναι τοµείς όπου οι παραδοχές και οι 

υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 

Σηµείωση 4. 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ 

 

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΑ τα 

οποία σχετίζονται µε τις εργασίες τους και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2010. 

 

Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν τέθηκαν σε εφαρµογή 

 

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010: 

 

(i) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 

• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2010 (εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινουν την ή 

µετά την 1 Ιουλίου 2010 και 1 Ιανουαρίου 2011, ως αρµόζει). 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Περιορισµένη εξαίρεση για οικονοµικές οντότητες που 

υιοθετούν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010). 

• ∆ΛΠ 24 ‘Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών’ (αναθεώρηση) (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 

• ∆ΛΠ 32 ‘Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων’ (τροποποιήσεις) (ισχύει για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 ‘Προπληρωµές απαίτησης ελάχιστης χρηµατοδότησης’ (τροποποιήσεις) 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19 ‘Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους’ 

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

 

(ii) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Υπερ-πληθωρισµός και Απάλειψη Σταθερών Ηµεροµηνιών 

για Εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά (ισχύει για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – Μεταβιβάσεις 

Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 

• ∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους   

που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία (Τροποποίηση) – Ανάκτηση Περιουσιακών 

Στοιχείων: (ισχύει για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012) 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 

µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις το 

Συγκρότηµα. 
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 Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Βάση ενοποίησης  

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών Α. Καραµαλλάκης & Υιοί Λτδ, D&M Décor Systems 

Ltd, P.A Karaolis (Interexpo) Ltd και Display Art Deutchland GmbH που µαζί αποτελούν το 

Συγκρότηµα. Οι θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα ασκεί 

έλεγχο και στις οποίες γενικά το µερίδιο του είναι µεγαλύτερο από 50% στα δικαιώµατα ψήφου. 

Εταιρείες που αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του λογιστικού έτους, 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία απόκτησης 

ή µέχρι την ηµεροµηνία πώλησης τους. 

 

Η λογιστική µέθοδος αγοράς (acquisition method) χρησιµοποιείται για εξαγορές επιχειρήσεων. 

Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως το σύνολο της εύλογης αξίας, κατά την ηµεροµηνία 

της ανταλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που παραχωρήθηκαν, των υποχρεώσεων που 

δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν και των µετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν, πλέον κάθε έξοδο 

άµεσα αποδιδόµενο στην εξαγορά.  

 

Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις της 

θυγατρικής εταιρείας αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της 

εξαγοράς. Η υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε την εύλογη αξία των καθαρών 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται ως 

υπεραξία. Εάν το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε η διαφορά αναγνωρίζεται 

απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 

Όλες οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν 

κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Όπου χρειάζεται, οι 

λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις 

λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα. 

 

Το µερίδιο µειονότητας στο κεφάλαιο µετόχων ή στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά, παρουσιάζεται 

ξεχωριστά στον ενοποιηµένο ισολογισµό και ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων, 

αντίστοιχα.  

 

Αναγνώριση εισοδηµάτων 

 

Το εισόδηµα αποτελείται από την εύλογη αξία πώλησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά την 

αφαίρεση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων. Τα έσοδα του 

Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής:  

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας 

των αγαθών έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το Συγκρότηµα 

έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά 

και η αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 

 

(β) Πωλήσεις υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 

υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής 

υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών 

υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

 
(γ) Εισόδηµα από δικαιώµατα 

Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των 

δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών δικαιωµάτων. 

 

Ωφελήµατα υπαλλήλων 

 

Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα, το Συγκρότηµα 

συνεισφέρει σε σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών.  Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές 

από τους υπαλλήλους και το Συγκρότηµα.  Η συνεισφορά του Συγκροτήµατος αναγνωρίζεται 

στην περίοδο που σχετίζεται και περιλαµβάνεται στο κόστος προσωπικού.  Το Συγκρότηµα 

δεν έχει  επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.  

 

Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

(α) 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. 

 

(β) 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 λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
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Φορολογία 

 

Οι τρέχουσες 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 θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. 

 

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 της λογιστικής τους 

αξίας στις οικονοµικές καταστάσεις.   

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 

νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

διακανονιστούν. 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 

∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους της 

Εταιρείας. 

 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

 

Η γη και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από εργοστάσια και γραφεία παρουσιάζονται σε 

εύλογη αξία, µε βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον 

µεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια.  Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις την ηµεροµηνία της 

επανεκτίµησης διαγράφονται έναντι της µικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 

η καθαρή αξία αναπροσαρµόζεται στην επανεκτιµηµένη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Οι 

επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που εµφανίζονται 

στον ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία της 

κατάστασης οικονοµικής θέσης. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος 

περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 

 

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων 

πιστώνονται στα αποθεµατικά επανεκτίµησης στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν 

προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι των 

αποθεµατικών εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Όλες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 

Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το 

κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία µείον η υπολειµµατική αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους. Τα ετήσια 

ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 

 
 % 
Κτίρια 3-4 
Μηχανήµατα και εξοπλισµός 5-10 
Έπιπλα και εξοπλισµός προς ενοικίαση 5-10 
Εργαλεία 33 1/3 
Χαλιά 33 1/3 
Οχήµατα  10-20 
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείου 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  20 

 

Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 

ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται αµέσως 

στο ανακτήσιµο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό. 

 

∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το 

κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 

περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη στο Συγκρότηµα σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να 

υπολογιστεί αξιόπιστα. 

 

Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε 

τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών 

στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά επανεκτίµησης µεταφέρονται στο 

αποθεµατικό προσόδου.  
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Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό όπου ένα σηµαντικό µέρος των κίνδυνων 

και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν στο Συγκρότηµα ταξινοµούνται ως 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της 

µίσθωσης στην εύλογη αξία της περιουσίας που εκµισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των 

ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων όποια από τις δύο είναι η χαµηλότερη. Κάθε πληρωµή 

µίσθωσης κατανέµεται µεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηµατοδότησης έτσι που να 

επιτυγχάνεται µια σταθερή απόδοση σε σχέση µε το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης που 

εκκρεµεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση ενοικίου, µετά την αφαίρεση του κόστους χρηµατοδότησης, 

περιλαµβάνεται στο δανεισµό.  Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης που αφορά τόκο 

χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης έτσι 

που να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε 

περίοδο.  

 

Στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που αποκτώνται µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση αποσβένονται σε περίοδο που είναι η συντοµότερη της ωφέλιµης ζωής τους ή της 

περιόδου µίσθωσης. 

 

Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν 

µε τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν 

λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή) 

χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο 

στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. 

 

Υπεραξία 

 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε την 

εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που 

αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε 

ετήσια βάση και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 

Η υπεραξία καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για 

αποµείωση. 
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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 άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 

Μετέπειτα τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και µείον 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 τη συντήρηση 

λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο 

έτος που προκύπτουν. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά προγράµµατα είναι διαθέσιµα 

προς χρήση και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 

 

Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 

κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία.  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.   

 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του στις ακόλουθες 

κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία από αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων, δάνεια και εισπρακτέα και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την 

κατάλληλη ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική 

αναγνώριση και επαναξιολογεί την ταξινόµηση αυτή σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης.  

 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων 
 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση και αυτά που ορίστηκαν σε εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται στην υποκατηγορία προς εµπορία αν αγοράστηκε 
κυρίως για σκοπούς πώλησης σε βραχυπρόθεσµη βάση.  
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια) 

 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων 
αξιολογείται µε βάση την εύλογη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική 
στρατηγική του Συγκροτήµατος. Πληροφορίες µε βάση την εύλογη αξία σχετικά µε αυτά 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά 
διοικητικά στελέχη του Συγκροτήµατος. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή 
ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή 
αναµένεται να πωληθούν µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης. 

 

 (β) ∆άνεια και εισπρακτέα 

 Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε ενεργή αγορά και 

για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου.  Τα δάνεια και 

εισπρακτέα περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν 

έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. Αυτά ταξινοµούνται ως µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

Τα δάνεια και εισπρακτέα του Συγκροτήµατος αποτελούνται από εµπορικά και άλλα 

εισπρακτέα και 'ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα' στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

 

 (γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

 

 Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι µη 

παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. 

 
Αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε βάση συµβόλαιο 
κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που 
είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
περιουσιακό στοιχείο.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε 
εύλογη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 

 (γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (συνέχεια) 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και τα έξοδα συναλλαγών χρεώνονται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και το Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά 
µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε εύλογη 
αξία.  Τα δάνεια και εισπρακτέα και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα µέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στην εύλογη αξία της κατηγορίας 
'χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων' παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στα 'άλλα 
έσοδα' στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσµατα που εισπράττονται από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος των 
άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει. 

 

Όταν τίτλοι που ταξινοµούνται ως διαθέσιµοι προς πώληση πωληθούν ή υποστούν 

αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία που 

αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια, περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων ως κέρδη και ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 

προς πώληση. 

 

Τα µερίσµατα από µετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος των άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το 

δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει. 

 

Η εύλογη αξία των των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείών που διαπραγµατεύονται 

σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες 

µετοχές, το Συγκρότηµα προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους 

αποτίµησης.   

 

Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης κατά πόσον 

υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην 

περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική 

ή παρατεταµένη µείωση στην εύλογη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται 

υπόψη ως ένδειξη πιθανής αποµείωσης στην αξία.  
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 

Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 

πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους 

απόκτησης και της παρούσας εύλογης αξίας, µείον ζηµιών αποµείωσης του περιουσιακού 

στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, µεταφέρεται από τα ίδια 

κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι ζηµιές 

αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για 

µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια 

από τις δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 

κόστους. Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων 

περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετιζόµενες µε την 

παραγωγή δαπάνες (µε βάση τη συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) εκτός των εξόδων 

δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη 

συνήθη πορεία των εργασιών, µείον έξοδα διάθεσης. 

 

Εµπορικά εισπρακτέα 

 

Τα εµπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται 

σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον 

πρόνοια για αποµείωση της αξίας. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 

αντικειµενική ένδειξη πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά 

σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες του 

χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονοµική 

αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά µε 

πληρωµές θεωρούνται ενδείξεις ότι το εµπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί αποµείωση. Το ποσό 

της πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του 

εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών 

ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο.  

 

Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται µε τη χρήση ενός λογαριασµού 

πρόβλεψης, και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων, στα 'έξοδα διανοµής και πωλήσεων'.  Όταν ένα εµπορικό εισπρακτέο είναι 

επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασµού πρόβλεψης για εµπορικά εισπρακτέα.  

Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουµένως διαγραφές πιστώνονται έναντι των 

'εξόδων διανοµής και πωλήσεων' στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 

 

Επιπλέον κόστα που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζονται στα ίδια 

κεφάλαια ως αφαίρεση από τις εισπράξεις. 

 

Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή 

υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 

περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 

έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιές. 

 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναµένεται να απαιτηθούν 

για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιµοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη φορολογία, το 

οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήµατος διαχρονικά και τους 

κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση.  Η αύξηση στην πρόβλεψη λόγω της 

παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος. 

 

∆ανεισµός 

 

Ο δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε εύλογη αξία µετά την αφαίρεση του κόστους 

συναλλαγής. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα σε αποσβεσµένο κόστος. Οποιαδήποτε 

διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του 

δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει το 

δικαίωµα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 

µήνες µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 

Εµπορικοί πιστωτές 

 

Οι εµπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται 

σε αποσβεµένο κόστος, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις 

στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό τα τραπεζικά 

παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Συγκριτικές πληροφορίες 

 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 

στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 

(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικός 

κινδύνους : κίνδυνο αγοράς (κινδύνου επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία, κινδύνου 

επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και κινδύνου τιµής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο 

και κίνδυνο ρευστότητας 

 

Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήµατος επικεντρώνεται στη µη 

προβλεψιµότητα των χρηµαταγορών και αποσκοπεί στη µείωση των πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων στην οικονοµική επίδοση του Συγκροτήµατος. Η διαχείριση 

κινδύνου διενεργείται από τη διεύθυνση σύµφωνα µε αρχές που εγκρίνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η διεύθυνση αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθµίζει τους 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες του 

Συγκροτήµατος. 

 

• Κίνδυνος αγοράς 

 

Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς µετοχικών τίτλων λόγω 
επενδύσεων που κατέχονται από το Συγκρότηµα και ταξινοµούνται στον 
ισολογισµό είτε ως διαθέσιµα προς πώληση είτε ως χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων.  

Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος σε µετοχικούς τίτλους άλλων εταιρειών οι 
οποίες εµπορεύονται δηµόσια περιλαµβάνονται στο Γενικό ∆είκτη του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Το Συγκρότηµα δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο τιµής αγοράς στον οποίο εκτίθεται. 

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και την εύλογη αξία 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. 

Καθώς το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν 
τόκο, τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι 
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  
 

(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και την εύλογη αξία 
(συνέχεια) 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήµατος προέρχεται από µακροπρόθεσµο 
δανεισµό. Ο δανεισµός που εκδόθηκε σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το 
Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός 
που εκδόθηκε σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου 
που αφορά την εύλογη αξία. 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Σταθερού επιτοκίου - - 

Κυµαινόµενου επιτοκίου 1.850.750 2.037.546 

 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, εάν τα επιτόκια σε δανεισµό που αποτιµάται σε Ευρώ 
ήταν κατά 100 ποσοστιαίες µονάδες ψηλότερα / χαµηλότερα, µε όλες τις άλλες 
παραµέτρους να παραµένουν σταθερές, η ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία 
θα ήταν €16.535 (2009 : €14.463) χαµηλότερη / ψηλότερη, κυρίως ως 
αποτέλεσµα των ψηλότερων / χαµηλότερων χρεωστικών τόκων σε δανεισµό σε 
κυµαινόµενα επιτόκια. Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι οι τιµές 
συναλλάγµατος και άλλοι παράγοντες παραµένουν σταθεροί. 

Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια 
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 

• 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.  

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος του Συγκροτήµατος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα, καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις προς τους πελάτες, 

περιλαµβανοµένων εκκρεµών εισπρακτέων και δεσµευτικών συναλλαγών. 

 

Η ∆ιεύθυνση εκτιµά την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη 

την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες εµπειρίες και άλλους 

παράγοντες. Ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι ορίζονται µε βάση 

την πιστωτική ποιότητα του πελάτη σύµφωνα µε όρια που καθορίζονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

 

Η χρήση των πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε συνεχή βάση.  
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

• Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 

 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 

αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε εγγυήσεις που έχουν ληφθεί είναι: 

 
 2010 

€ 
2009 
€ 

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (Σηµ.13) 1.555.059 1.740.444 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ.13) 11.629 6.822 
 __________ __________ 
 1.566.688 1.747.266 
 ========= ========= 

• Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του 
Συγκροτήµατος σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, µε βάση την εναποµένουσα 
περίοδο κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συµβατικές 
λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων περιλαµβανοµένων των 
εκτιµηµένων πληρωµών τόκου. Υπόλοιπα µε λήξη εντός 12 µηνών ισούνται µε 
τις λογιστικές τους αξίες. 

 
Μέχρι 6 
µήνες 

6 µήνες 
µέχρι 1 
χρόνο 

1 µέχρι 2 
χρόνια 

2 µέχρι 5 
χρόνια 

Πάνω από 
5 χρόνια 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009  
∆ανεισµός (Σηµ.13) 1.348.095 94.990 189.979 404.482 -
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
(Σηµ.13) 840.176

 
197.134 - - -

 __________________ __________________ _________
 2.188.271 292.124 189.979 404.482 -
 ======== ======== ======== ======== ========
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010  
∆ανεισµός (Σηµ.13) 1.257.110 102.652 205.305 285.683 -
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
(Σηµ.13) 1.042.572 167.021 - - -

 __________________ __________________ _________
 2.299.682 269.673 205.305 285.683 -
 ======== ======== ======== ======== ========

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και εµπορεύσιµων τίτλων, τη διαθεσιµότητα 
χρηµατοδότησης µέσω ενός ικανοποιητικού ποσού εξασφαλισµένων 
πιστωτικών διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων 
στην αγορά. Η ∆ιεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηµατοδότηση διατηρώντας 
διαθεσιµότητα εντός των εξασφαλισµένων πιστωτικών ορίων. 

Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις κυµαινόµενες προβλέψεις του αποθεµατικού 
ρευστότητας του Συγκροτήµατος στη βάση των αναµενόµενων ταµειακών 
ροών. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  

(β) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη ∆ιεύθυνση στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 
ήταν ως εξής: 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Σύνολο δανεισµού (Σηµ.24) 1.850.750 2.037.546 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ.21) (11.629) (6.822) 
 __________ __________ 
Καθαρός δανεισµός 1.839.121 2.030.724 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.705.246 5.083.546 
 __________ __________ 
Σύνολο κεφαλαίων όπως καθορίστηκε από τη 
∆ιεύθυνση 

 
6.544.367 

 
7.114.270 

 ========= ========= 
Σχέση δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων 
κεφαλαίων 

 
28% 

 
29% 

 

Η µείωση της σχέσης δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων κατά το 
2010 ήταν κυρίως αποτέλεσµα της αποπληρωµής µέρους του δανεισµού. 

Οι επιδιώξεις του Συγκροτήµατος όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας του Συγκροτήµατος να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική µονάδα µε σκοπό 
την παροχή αποδόσεων για τους µετόχους και ωφελήµατα για άλλα πρόσωπα που 
έχουν συµφέροντα στο Συγκρότηµα και να διατηρήσει την καταλληλότερη 
κεφαλαιουχική δοµή για να µειώσει το κόστος κεφαλαίου.  

(γ) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
(όπως οι τίτλοι προς εµπορία και οι διαθέσιµοι προς πώληση) 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 τρέχουσα τιµή προσφοράς. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν είναι υπό εµπορία σε 
ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών.  
Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους και κάνει υποθέσεις µε βάση τις 
συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  

Η λογιστική αξία µείον πρόβλεψη για εµπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
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 επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιµο στο Συγκρότηµα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις 
 

Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 

ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε 

µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 

 

Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως αποτέλεσµα, 

οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα.  Οι υπολογισµοί 

και οι παραδοχές δεν αναµένεται να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρµογές στη λογιστική 

αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος. Οι 
υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρµογές 

παρουσιάζονται πιο κάτω. 

 

• Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν είναι υπό διαπραγµάτευση σε 
ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Το 
Συγκρότηµα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης. Το 
Συγκρότηµα χρησιµοποιεί κυρίως την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε 
κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης για διάφορα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που δεν είναι υπό διαπραγµάτευση σε 
ενεργή αγορά.  

• Αποµείωση αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 

Το Συγκρότηµα ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε µια 
επένδυση έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.  Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση 
σηµαντικής κρίσης. Στην άσκηση της κρίσης αυτής, το Συγκρότηµα εκτιµά, µαζί µε 
άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η εύλογη αξία µιας επένδυσης 
είναι χαµηλότερη του κόστους, και την χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και 
βραχυπρόθεσµο επιχειρηµατικό µέλλον της επένδυσης συµπεριλαµβανοµένων 
παραγόντων όπως η επίδοση της βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού κλάδου, οι 
αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές. 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

            Το Συγκρότηµα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά µε την πιθανότητα 

είσπραξης των οφειλόµενων ποσών από τους εµπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι 

ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό 

αποπληρωµής και η οικονοµική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες 

ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για 

επισφαλείς χρεώστες. 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 

χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 
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5 Έσοδα 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Εξοπλισµός καταστηµάτων  505.251 550.498 
Εκθέσεις Κύπρου  1.887.655 1.380.224 
Εκθέσεις εξωτερικού  332.750 166.072 
Επιγραφοποιία και άλλα  608.861 712.040 
  _________ _________ 
  3.334.517 2.808.834 
  ======== ======== 

 
6 Ανάλυση κατά τοµέα 
 

Το Συγκρότηµα διεξάγει δραστηριότητες στην κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, στον 

εξοπλισµό καταστηµάτων και στην επιγραφοποιία.  Λόγω του γεγονότος ότι τα περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος χρησιµοποιούνται συνολικά για τις κατασκευές 

εκθεσιακών περιπτέρων και τον εξοπλισµό καταστηµάτων δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη 

ανάλυση για όλους τους τοµείς δραστηριότητας.   Το ίδιο ισχύει επίσης και για αποσβέσεις, 

κεφαλαιουχικές δαπάνες και το κέρδος πριν τη φορολογία. 

 

 Κατασκευή 

εκθεσιακών 

περιπτέρων 

 

Εξοπλισµός 

Καταστηµάτων 

 

Επιγρα-

φοποιεία 

 

 

2010 

 

 

2009 

 € € € € € 

Πωλήσεις 2.220.405 505.251 608.861 3.334.517 2.808.834 

Μικτό κέρδος / (ζηµιά) 864.524 19.594 (33.396) 850.722 544.810 

      

 Κατασκευή εκθεσιακών 

περιπτέρων και εξοπλισµός 

καταστηµάτων 

 

Επιγρα-

φοποιεία 

 

 

2010 

 

 

2009 

 € € € € 

Ζηµιά πριν τη φορολογία (111.553) (275.895) (387.448) (787.852) 

Σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων 7.849.499 666.573 8.516.072 8.951.276 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.365.613 1.445.217 3.810.830 3.867.730 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες  247.062 749 247.811 85.936 
Αποσβέσεις  302.992 44.495 347.487 358.233 
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7 Άλλα έσοδα 
 

  
2010 
€ 

2009 
€ 

Λοιπά έσοδα  4.187 2.379 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού (Σηµ. 15)  600 

 
- 

Μερίσµατα εισπρακτέα  5.000 - 

  _________ _________ 

  9.787 2.379 

  ========= ========= 

 

8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού (Σηµ. 15) 

  
352.283 

 
358.233 

Αποµείωση υπεραξίας (Σηµ. 16)  37.589 37.589 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων:    
  Λογισµικά συστήµατα (Σηµ.16)    - 1.917 
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού (Σηµ. 15) 

  
28.636 

 
- 

Αµοιβή ελεγκτών  14.000 13.000 
Πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν  554.507 380.969 
Άµεσα έξοδα εκθέσεων   387.365 284.190 
Άµεσα έξοδα παροχής άλλων υπηρεσιών   440.403 537.898 
Εµπορικά εισπρακτέα – πρόνοια αποµείωσης 
για επισφαλή χρέη (Σηµ.19) 

  
22.091 

 
- 

Εµπορικά εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσης 
για επισφαλή χρέη (Σηµ.19) 

  
137.935 

 
155.161 

Κόστος προσωπικού (Σηµ.9)   1.121.390 1.237.948 
∆απάνες διαφήµισης και προώθησης  108.744 106.278 
Μεταφορικά  144.263 123.493 
Λοιπά έξοδα  237.446 206.987 
  _________ _________ 
Συνολικό κόστος πωλήσεων, διανοµής και 
πωλήσεων και διοικητικής λειτουργίας 

  
3.586.652 

 
3.443.663 

  ======== ======== 
 

9 Κόστος προσωπικού 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Μισθοί  1.005.069 1.105.149 
Κοινωνικές ασφαλίσεις  99.386 109.463 
΄Αλλες εισφορές   16.935 23.336 
  _________ _________ 
  1.121.390 1.237.948 
  ======== ======== 
Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από το Συγκρότηµα στις 31 ∆εκεµβρίου 
2010 ήταν 46 (2009 : 50). 
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10 Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 
  
  2010 

€ 
2009 
€ 

Έσοδα χρηµατοδότησης    
Έσοδα από τόκους:    
Τραπεζικά υπόλοιπα  3 62 
  ________ ________ 

  3 62 
  ________ ________ 
Έξοδα χρηµατοδότησης    
Έξοδα από τόκους:    
  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα  118.794 110.541 
  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  1.379 2.665 
  Καθυστερηµένη φορολογία  2.195 3.567 
Τραπεζικά έξοδα   22.726 38.691 
  ________ ________ 
  145.094 155.464 
  ________ ________ 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης  145.091 155.402 
  ======= ======= 
 

11 Φορολογία 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Τρέχουσα φορολογία:    
   Εταιρικός φόρος   683 1.048 
   Αµυντική εισφορά   313 283 
Φορολογία προηγούµενων ετών:    
   Εταιρικός φόρος  - 2.048 
   Αµυντική εισφορά   - 552 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 25)  (7.957) (27.824) 
  ________ ________ 
  (6.961) (23.893) 
  ======= ======= 
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11 Φορολογία (συνέχεια) 
 

Ο φόρος επί των ζηµιών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 

ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Ζηµιά πριν τη φορολογία  (387.439) (787.852) 
  ======= ======= 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό 
εταιρικής  φορολογίας ύψους 10% 

  
(38.744) 

 
(78.785) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 
  για  φορολογικούς σκοπούς 

  
36.335 

 
42.524 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος 
  που δεν  υπόκεινται σε φορολογία 

  
(16.886) 

 
(30.868) 

Αλλες φορολογικές επιδράσεις   19.978 68.177 
Φορολογίες προηγούµενων ετών   - 2.601 
Αµυντική Εισφορά  313 283 
Αναβαλλόµενη φορολογία   (7.957) (27.825) 
  ________ ________ 
Χρέωση φορολογίας  (6.961) (23.893) 
  ======= ======= 

 

Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 

ποσοστό 10%.  Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε 

αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 

 

12 Μερίσµατα ανά µετοχή 
 

Τα µερίσµατα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου 

υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%.  

 

Μερίσµατα που προτείνονται από µερίσµατα που εισπράχθηκαν για τα οποία έχει αποκοπεί 

φόρος παρακράτησης µε ποσοστό 20%, εξαιρούνται από την έκτακτη αµυντική εισφορά.  Η 

εξαίρεση αυτή ισχύει για µερίσµατα που προτείνονται εντός περιόδου έξι ετών από την 

ηµεροµηνία είσπραξης τους. 
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13 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 
 

  
 
 
 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

€ 

Περιουσια-
κά στοιχεία 
σε εύλογη 
αξία µέσω 
των αποτε-
λεσµάτων 

€ 

 
 
 

∆ιαθέσιµα 
προς 

πώληση 
€ 

 
 
 
 

Σύνολο 
2010 

€ 

 
 
 
 

∆άνεια και 
εισπρακτέα 

€ 

Περιουσια-
κά στοιχεία 
σε εύλογη 
αξία µέσω 
των αποτε-
λεσµάτων 

€ 

 
 
 

∆ιαθέσι-
µα προς 
πώληση 

€ 

 
 
 
 

Σύνολο 
2009 

€ 
Χρηµατο-
οικονοµικά 
περιουσιακά 
στοιχεία στον 
ισολογισµό 

        

Περιουσιακά 
στοιχεία 
διαθέσιµα προς 
πώληση (Σηµ.17) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 

 

21.580 

 

 

21.580 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 

 

21.580 

 

 

21.580 

Εµπορικά και 
άλλα εισπρακτέα 
(1) 

 
 

1.555.059 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1.555.059 

 
 

1.740.444 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1.740.444 
Περιουσιακά 
στοιχεία που 
αποτιµούνται σε 
εύλογη αξία µέσω 
των αποτε-
λεσµάτων (Σηµ.20) 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

324 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

324 

 
 
 
 
 

               - 

 
 
 
 
 

324 

 
 
 
 
               

- 

 
 
 
 
 

324 

Ταµειακά 
διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 
(Σηµ.21) 

 
 
 

11.629 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

11.629 

 
 
 

6.822 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

6.822 
 _______ ________ _______ ______ _______ ________ ______ ______ 

 1.566.688 324 21.580 1.588.592 1.747.266 324 21.580 1.769.170 
 ======= ======= ======= ====== ======= ======= ====== ====== 

     

 

 

Άλλες 
χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 
€ 

 
Σύνολο 

2010 
€ 

Άλλες 
χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 
€ 

 
 

Σύνολο 2009 
€ 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό 

    

∆ανεισµός (Σηµ.24) 1.850.750 1.850.750 2.037.546 2.037.546 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (2) 1.209.593 1.209.593 1.037.310 1.037.310 
 __________ ________ __________ ________ 
 3.060.343 3.060.343 3.074.856 3.074.856 
 ========== ======= ========== ======= 

 

Σηµειώσεις: 

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου της κατάστασης οικονοµικής θέσης ‘εµπορικά και άλλα εισπρακτέα’ είναι 
προπληρωµές,αναβαλλόµενα έξοδα υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη και φορολογίες επιστρεπτέες. 

(2) Το υπόλοιπο του στοιχείου της κατάστασης οικονοµικής θέσης ‘εµπορικοί και άλλοι πιστωτές’ είναι 
οφειλόµενα έξοδα, υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη, προβλέψεις και οφειλόµενες φορολογίες. 

 
 
Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
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14 Ζηµιά ανά µετοχή  
 

Βασική ζηµιά ανά µετοχή 

 

Η βασική ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους 

της Εταιρείας δια του µεσοσταθµικού αριθµού συνήθων µετοχών που έχουν εκδοθεί κατά τη 

διάρκεια του έτους µη περιλαµβανοµένων ιδίων µετοχών. 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους   (380.478) (763.959) 
  _________ _________ 
    
Μεσοσταθµικός αριθµός συνήθων µετοχών  13.506.460 13.506.460 
  _________ _________ 
    
Βασική ζηµιά ανά µετοχή (σέντ)  (2,82) (5,66) 
  ======== ======== 

 

Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή 

 

Η πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζεται µε την αναπροσαρµογή του 

µεσοσταθµικού αριθµού συνήθων µετοχών για τους τίτλους που είναι µετατρέψιµοι σε 

συνήθεις µετοχές. 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους για σκοπούς 
της πλήρως κατανεµηµένης ζηµιάς ανά µετοχή 

  
(380.478) 

 
(763.959) 

  _________ _________ 
Μεσοσταθµικός αριθµός συνήθων µετοχών για 
σκοπούς της πλήρως κατανεµηµένης ζηµιάς ανά 
µετοχή 

  
 

13.506.460 

 
 

13.506.460 
  ________ ________ 
    
Πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή (σέντ)  (2,82) (5,66) 
  ======= ======= 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 

  
 
 
 

Γη και κτίρια 
€ 

 
Μηχανήµατα, 
Εγκαταστά-

σεις και 
εξοπλισµός 

€ 

 
Έπιπλα, 

και 
εξοπλισµός 
γραφείου 

€ 

 
 
 
 

Οχήµατα 
€ 

 
 
 
 

Σύνολο 
€ 

Έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 

     

Κόστος ή εκτίµηση      
Την 1 Ιανουαρίου 3.995.000 3.517.693 517.380       581.668 8.611.741 
Προσθήκες - 64.868 21.068 - 85.936 

 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.995.000 3.582.561 538.448 581.668 8.697.677 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

     

Την 1 Ιανουαρίου 84.000 1.759.400 420.781       513.272 2.777.453 
Επιβάρυνση έτους 
(Σηµ.8)  

 
84.000 

 
216.320 

 
36.995 

 
20.918 

 
358.233 

 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 168.000 1.975.720 457.776 534.190 3.135.686 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία       
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.827.000 1.606.841 80.672 47.478 5.561.991 
 ======= ======== ======== ======= ======= 

Έτος που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2010: 

     

Κόστος ή εκτίµηση      

Την 1 Ιανουαρίου 3.995.000 3.582.561 538.448 581.668 8.697.677 
Προσθήκες - 181.969 10.918 54.924 247.811 

Πωλήσεις - (40.152) - (11.448) (51.600) 

 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.995.000 3.724.378 549.366 625.144 8.893.888 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

     

Την 1 Ιανουαρίου 168.000 1.975.720 457.776 534.190 3.135.686 
Επιβάρυνση έτους 
(Σηµ.8)  

 
84.000 

 
208.318 

 
33.121 

 
26.844 

 
352.283 

Πωλήσεις - (10.038) - (11.448) (21.486) 
 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 252.000 2.174.000 490.897 549.586 3.466.483 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία       
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.743.000 1.550.378 58.469 75.558 5.427.405 
 ======= ======== ======== ======= ======= 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)  
 

Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού περιλαµβάνουν: 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Καθαρή λογιστική αξία  30.114 - 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού (Σηµ. 7) 

  
600 

 
- 

Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού (Σηµ. 8) 

  
(28.636) 

 

  _______ _______ 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

        
2.078 

         
- 

  ====== ====== 

 

Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 

2007 από ανεξάρτητους εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία.   

  

Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής: 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Κόστος  875.674 875.674 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (148.478) (120.117) 
  ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  727.196 755.557 
  ======= ======= 

 

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα πάνω στη γη και τα κτίρια για €1.548.536 (2009 

€1.548.536) (Σηµ. 24). 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

16 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
  

Άδεια 
Χρήσης  

€ 

 
 

Υπεραξία 
€ 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 
€ 

 
 

Σύνολο 
€ 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009: 

    

Κόστος     
Την 1 Ιανουαρίου 3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ ________ _________ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ ________ ________ _______ 
     
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµείωση 

    

Την 1 Ιανουαρίου 1.919 272.574 29.578 304.071 

Χρέωση απόσβεσης (Σηµ. 8) 1.917 - - 1.917 
Χρέωση αποµείωσης (Σηµ. 8) - 37.589 - 37.589 

 _______ _______ ________ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.836 310.163 29.578 343.577 

 _______ _______ ________ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία     

Στις 31 ∆εκεµβρίου  - 331.669 - 331.669 

 ======= ======= ======= ====== 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

2010: 

    

Κόστος     

Την 1 Ιανουαρίου 3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ _______ ________ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  3.836 641.832 29.578 675.246 
 _______ ________ ________ _______ 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµείωση 

    

Την 1 Ιανουαρίου  3.836 310.163 29.578 343.577 

Χρέωση αποµείωσης (Σηµ. 8) - 37.589 - 37.589 

 _______ _______ ________ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.836 347.752 29.578 381.166 

 _______ _______ ________ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία     

Στις 31 ∆εκεµβρίου  - 294.080 - 294.080 

 ======= ======= ======= ====== 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

16 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)  
 

Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας 

 

Η υπεραξία που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος 

αντιπροσωπεύει την υπεραξία που πληρώθηκε για την εξαγορά των θυγατρικών εταιρειών,  Α. 

Καραµαλλάκης & Υιοί Λτδ και P.A. Karaolis (Interexpo) Ltd. 

 

Η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους 

µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.   

 
17 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Στην αρχή του έτους  21.580 21.580 
  _______ _______ 
Στο τέλος του έτους  21.580 21.580 

  ======= ======= 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Μη εισηγµένες µετοχές   21.580 21.580 
  _______ _______ 
  21.580 21.580 
  ====== ====== 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ανά 
νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  21.580 21.580 
  _______ _______ 
  21.580 21.580 
  ====== ====== 

 
Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ληξιπρόθεσµο ή 
αποµειωµένο.  
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

18 Αποθέµατα  
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Έτοιµα προϊόντα και ηµικατεργασµένα  1.090.724 1.152.254 
  ________ ________ 
  1.090.724 1.152.254 
  ======= ======= 

 

19 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Εµπορικά εισπρακτέα  1.486.380 1.653.501 
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες  (22.091) - 
  ________ ________ 
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά  1.464.289 1.653.501 
Άλλα εισπρακτέα  105.762 98.730 
Προπληρωµές  17.682 17.440 
Αναβαλλόµενα έξοδα   82.600 106.965 
  ________ ________ 
  1.670.333 1.876.636 
  ======= ======= 

 

Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 

περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, εµπορικά εισπρακτέα ύψους €879.741 (2009 : €1.145.551) δεν ήταν 
ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα. 

Εµπορικά εισπρακτέα ύψους €584.548 (2009 : €507.950) ήταν ληξιπρόθεσµα αλλά δεν είχαν 
υποστεί αποµοίωση. Αυτά αποτελούνται από ένα αριθµό ανεξάρτητων πελατών για τους 
οποίους δεν υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Η 
χρονολογική ανάλυση αυτών των εµπορικών εισπρακτέων είναι τρεις µε έξι µήνες. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, εµπορικά εισπρακτέα ύψους €22.091 (2009: €0) είχαν υποστεί 
αποµείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη. Το ποσό της πρόβλεψης ήταν €22.091 στις 31 
∆εκεµβρίου 2010 (2009: €0). Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εµπορικών εισπρακτέων 
είναι πάνω από έξι µήνες. 

Η κίνηση στην πρόβλεψη για αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας είναι ως 
ακολούθως: 

 

2010
€

2009
€

Την 1 Ιανουαρίου - -
Πρόβλεψη για αποµείωση εισπρακτέων (Σηµ. 8) 22.091 -
 _________ _________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 22.091 -

  ======== ========
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
19 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, εµπορικά εισπρακτέα ύψους €137.935 (2009 :€155.161) (Σηµ. 8) 
είχαν υποστεί αποµείωση, για την οποία δεν έγινε πρόβλεψη και συµπεριλαµβάνεται στα 
έξοδα διανοµής και πωλήσεων στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

Οι άλλες οµάδες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαµβάνουν περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση. 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης 

είναι η λογιστική αξία κάθε οµάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Το Συγκρότηµα 
δεν έχει οποιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση. 

Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήµατος αναλύονται 
ανά νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  1.670.333 1.876.636 
  _________ _________ 
  1.670.333 1.876.636 
  ======== ======== 

 
20 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Εισηγµένοι τίτλοι – προοριζόµενα για 
εµπορική εκµετάλλευση: 

   

  Μετοχικοί τίτλοι – Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου 

  
324 

 
324 

  ======== ======== 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στις ροές µετρητών από εργασίες ως µέρος των αλλαγών 

στο κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταµειακών ροών. 

 
Αλλαγές στις εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων καταχωρούνται στα ‘άλλα έσοδα’ στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και αναλύονται ως εξής: 

  

2010 
€ 

2009 
€ 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων – προοριζόµενα για εµπορική 
εκµετάλλευση:    

Ζηµία εύλογης αξίας   - (23) 

  ======== ======== 

 

Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
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20   Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια) 

 
Η εύλογη αξία όλων των µετοχικών τίτλων βασίζεται στις τρέχουσες τιµές προσφοράς τους σε 
ενεργείς αγορές. 

Οι λογιστικές αξίες των xρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος αναλύονται ανά νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  324 324 
  ======== ======== 

 

21 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  11.629 6.822 
  ======= ======= 
 

Οι λογιστικές αξίες των ταµειακών διαθέσιµων και ισοδύναµων του Συγκροτήµατος αναλύονται 
ανά νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  11.629 6.822 
  _________ _________ 
  11.629 6.822 
  ======== ======== 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τα τραπεζικά παρατραβήγµατα 
περιλαµβάνουν: 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  11.629 6.822 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 24)  (1.154.457) (1.253.106) 
  _________ _________ 
  (1.142.828) (1.246.284) 
  ======== ======== 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

22 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
 

  
Αριθµός 
µετοχών 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

€ 

 
 

Ολικό 
€ 

     
Την 1 Ιανουαρίου 2009   13.506.460 4.592.196 98.673 4.690.869 
 _________ ________ _______ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
/ 1 Ιανουαρίου 2010 

 
13.506.460 

 
4.592.196 

 
98.673 

 
4.690.869 

 _________ ________ _______ _______ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 13.506.460 4.592.196 98.673 4.690.869 
 ======== ======= ======= ======= 

 
Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 25.000.000 µετοχές (2009: 

25.000.000 µετοχές) µε ονοµαστική αξία €0,34 ανά µετοχή.  Όλες οι εκδοµένες µετοχές έχουν 

πληρωθεί εξολοκλήρου. 

 

23 Αποθεµατικά επανεκτίµησης 
 

   
 
 
 

Γη και 
κτίρια 

€ 

Χρηµατοοικονο-
µικά 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

διαθέσιµα προς 
πώληση 

€ 

 
 
 
 
 

Σύνολο 
€ 

    
Την 1 Ιανουαρίου 2009 2.294.301 (46.764) 2.247.537 
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 25) 6.534 - 6.534 
 ________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009/1 Ιανουαρίου 2010 2.300.835 (46.764) 2.254.071 
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 25) 6.359 - 6.359 
 ________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.307.194 (46.764) 2.260.430 
 ======= ======== ======== 

 
24 ∆ανεισµός 
 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 21)  1.154.457 1.253.106 
Τραπεζικός δανεισµός  189.978 189.979 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικών µισθώσεων  15.327 - 
  _________ _________ 
  1.359.762 1.443.085 
  _________ _________ 
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24    ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

Μη βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικός δανεισµός  459.342 594.461 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  31.646 - 
  _________ _________ 
  490.988 594.461 
  _________ _________ 
Σύνολο δανεισµού  1.850.750 2.037.546 
  ======== ======== 
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού     
Από 1 µέχρι 2 έτη  205.305 189.979 
Από 2 µέχρι 5 έτη  285.683 404.482 
  _________ _________ 
  490.988 594.461 
  ======== ======== 

 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 

 

(α) Με κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος 

ύψους €222.118 (2009 : €222.118). 

(β) Με υποθήκες της γης και των κτιρίων του Συγκροτήµατος µε χρονολογική σειρά 

προτεραιότητας  ύψους €1.548.536 (2009 : €1.548.536) (Σηµ. 15). 

(γ) Με προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων της Εταιρείας για €1.408.820 (2009 : 

€1.408.820) (Σηµ. 28δ). 

(δ)       Με εκχώρηση ασφάλεια πυρός για το ποσό των €580.926 (2009 : €580.926). 

 

Οι υποχρεώσεις µισθώσεων είναι ουσιαστικά εξασφαλισµένες επειδή τα δικαιώµατα των 

µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων επανέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας 

πληρωµής. 

 

Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 

θέσης ήταν ως εξής: 

 
  2010 

% 
2009 

% 
    
Τραπεζικός δανεισµός  3,00 – 8,25 6,40 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  5,21 – 8,50 7,00 

 

Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι διευθετηµένα 

σε σταθερά και κυµαινόµενα επιτόκια. Ο δανεισµός σε σταθερό επιτόκιο εκθέτει το 

Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Για δανεισµό σε κυµαινόµενο 

επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται µηνιαίως εκθέτοντας το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου 

που αφορά τις ταµειακές ροές. 

 

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών παρατραβηγµάτων, τραπεζικών δανείων 

και υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι περίπου η ίδια µε την εύλογη αξία. 
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24    ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 

H λογιστική αξία του δανεισµού του Συγκροτήµατος αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής:   

                                                                                                                                                                                                                                                      
  2010 

€ 
2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  1.850.750 2.037.546 
  ======== ======== 
 

25 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 

ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε τρέχουσες 

φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ιδίαν 

φορολογική αρχή. 

 

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής: 

 
 ∆ιαφορά µεταξύ 
αποσβέσεων και 

εκπτώσεων 
φθοράς 

 
Επανεκτί-
µηση γης 
και κτιρίων 

 
 

Φορολογικές 
ζηµιές 

 
 
 

Σύνολο 
 € € € € 
     
Την 1 Ιανουαρίου 2009 59.186 487.358 - 546.544 
Χρέωση:     
  Κατάσταση λογαριασµού  
  αποτελεσµάτων (Σηµ. 11) 

 
2.782 

 
- 

 
(30.606) 

 
(27.824) 

  Αποθεµατικά επανεκτίµησης 
(Σηµ. 23) 

 
- 

 
(6.534) 

 
- 

 
(6.534) 

 ________ ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 /  
  1 Ιανουαρίου 2010 

 
61.968 

 
480.824 

 
(30.606) 

 
512.186 

Χρέωση / (πίστωση):     
  Κατάσταση λογαριασµού  
  αποτελεσµάτων (Σηµ. 11) 

 
3.164 

 
- 

 
(11.121) 

 
(7.957) 

  Αποθεµατικά επανεκτίµησης 
(Σηµ. 23) 

 
- 

 
(6.359) 

 
- 

 
(6.359) 

 ________ ________ ________ ________ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 65.132 474.465 (41.727) 497.870 
 ======= ======= ======= ======= 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζηµιές προς µεταφορά 

αναγνωρίζονται στο βαθµό που το σχετικό φορολογικό όφελος είναι πιθανό να προκύψει.   
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26 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Εµπορικοί πιστωτές  1.209.593 1.037.310 
Τρεχούµενος λογαριασµός συµβούλου (Σηµ. 28α)  29.914 33.787 
Άλλοι πιστωτές   61.668 60.954 
Οφειλόµενα έξοδα  65.492 64.732 
Αναβαλλόµενα έσοδα   43.075 46.702 
  _________ _________ 
  1.409.742 1.243.485 
  ======== ======= 

 

Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 

περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 
Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων πιστωτών του Συγκροτήµατος αναλύονται ανά 
νόµισµα ως εξής: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Ευρώ – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  1.409.742 1.243.485 
  _________ _________ 
  1.409.742 1.243.485 
  ======== ======== 

 

27 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

(α)    Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 το Συγκρότηµα είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε 

τραπεζικές εγγυήσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών από τις 

οποίες αναµένεται ότι δε θα προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις (2009 : €30.126). 

 

(β)  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, υπήρχε εκκρεµής αγωγή εναντίον της Εταιρείας στο Εργατικό 

∆ικαστήριο από τον πρώην Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Μάριο Καραµαλλάκη ο οποίος 

απεβίωσε στις 03 Ιανουαρίου 2010. Τον αποβιώσαντα αντιπροσωπεύουν οι κληρονόµοι 

του. Με βάση νοµική συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι δεν θα προκύψει 

οποιαδήποτε επιβάρυνση για την Εταιρεία. 
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28 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 

Το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταιρεία είναι ο κ. Σάββας Νικολάου, ο οποίος κατέχει το 
61,05% (έµµεσα και άµεσα) των µετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 38,95% των µετοχών 
είναι ευρέως διεσπαρµένο.  

(α) Αµοιβή και υπόλοιπα συµβούλων  

 
  2010 

€ 
2009 
€ 

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες παροχές  126.443 161.072 
  ======== ======== 
Οφειλές προς τους σύµβουλους (Σηµ.26):    
   Σάββας Νικολάου   29.914 33.787 
  _________ _________ 
  29.914 33.787 
  ======== ======== 

 

(β) Συµµετοχή Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

 

Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα άµεσα ή έµµεσα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης 

ήταν ως ακολούθως: 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009 

% % 

Σάββας Νικολάου (1) 53,05 53,05 

Πάµπος Παπαγεωργίου  0,39 0,39 

Παναγιώτης Νεοφύτου  0,07 0,07 

Μιχάλης Αντωνιάδης 0,41 0,41 

Μάριος Καµπανελλάς 0,03 0,03 

Παύλος Νικολάου  8,00 8,00 

 
(1) Η συµµετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του 33,15% 

και την έµµεση συµµετοχή του µέσω της θυγατέρας του Άντρης Νικολάου 11,15% και της 
συζύγου του Γιάννας Νικολάου 6,75%. 

 

Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαµβάνεται η έµµεση συµµετοχή όπως ορίζεται από τους περί 

Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους, άρθρο 60(4). 
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28 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 

(γ) Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 

∆εκεµβρίου 2010 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης ήταν ως ακολούθως: 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 % % 

Σάββας Νικολάου (1) 46,30 46,30 

Γιάννα Νικολάου  6,75 6,75 

Παύλος Νικολάου   8,00 8,00 

Μάριος Καραµαλλάκης (2) 5,41 5,41 
 
(1) Η συµµετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του 35,15% 

και την έµµεση συµµετοχή του µέσω της θυγατέρας του Αντρης Νικολάου 11,15%. 
 
(2) Απεβίωσε στις 03 Ιανουαρίου 2010. Η κυριότητα των µετοχών του θα περάσει στους 

κληρονόµους του. 

 

 

(δ) Προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων  

 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένα µε 

προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων για €1.408.820 (Σηµ. 24γ). 

 

(ε) Μη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γερµανικής θυγατρικής εταιρείας 

 

Επειδή η Γερµανική θυγατρική εταιρεία Display Art Deutchland  GmbΗ είναι αδρανής, δεν 

υποχρεούται να ετοιµάσει ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον Γερµανικό Νόµο.   

Ως εκ τούτου έχει διενεργηθεί περιορισµένης έκτασης έλεγχος στις οικονοµικές καταστάσεις 

της Display Art Deutchland  GmbΗ που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις.   

 

29 Γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
 
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 12 µέχρι 13. 
 


	DISP.pdf
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 12 10 DISPLAY ART PLC 2010.pdf
	DISPLAY ART PLC _ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝ_ 2010.pdf

