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ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΟΙ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

 

 

 

Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην Παχινο Παχινπ – Πξφεδξνο – Παξαηηήζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008 

 Έιελα Σάλνπ – Αληηπξφεδξνο – Γηνξίζηεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008 

 Υξίζηνο Υαηδεηηνθήο – χκβνπινο 

 Γηαλλάθεο Κειεπέζηεο – Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο 

 Κσλζηαληίλνο Κάθθνπξαο – Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 Νενθιήο Αιεμάλδξνπ - Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 Ηάζσλαο Ζιηάδεο – χκβνπινο 

 Μαξία Νενπηνιέκνπ – χκβνπινο – Παξαηηήζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008 

 Αλδξέαο Υξηζηνδνπιίδεο – χκβνπινο 

– Παξαηηήζεθε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2009 

 Αλδξέαο Κνπκήο – χκβνπινο – Γηνξίζηεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008 

 Γηψξγνο Πίπεο – χκβνπινο – Γηνξίζηεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008 

  

  

  

Γξακκαηέαο Σάζνο Κχδαο 

  

  

  

Δγγεγξακκέλν γξαθείν Λεσλίδνπ 2 & Λεσθ. Αθξνπφιεσο 

 ηξφβνινο, Λεπθσζία 

  

  

  

Eιεγθηέο Deloitte Limited 

Λεκεζφο 

  

  

  

Ννκηθνί ύκβνπινη Αλδξέαο Νενθιένπο & ία 

  

  

  

Σξαπεδίηεο  Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ  

 Marfin Popular Bank Co Limited 

 Διιεληθή Σξάπεδα Λίκηηεδ  

 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ) Λίκηηεδ 

 Σξάπεδα Πεηξαηψο (Κχπξνπ) Λίκηηεδ 
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ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

 

 

Γήισζε Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζύλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 9, εδάθηα (3)(γ) ηνπ πεξί Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο 

Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν ηνπ 2007, εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Top Kinisis Travel Public Limited γηα ην 

έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 επηβεβαηψλνπκε φηη εμ’φζνλ γλσξίδνπκε: 

 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 47  
 

 (η) Καηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4), θαη 
 

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

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο Top Kinisis Public Limited θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν θαη  
 

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

επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηεο Top Kinisis Travel Public Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν καδί κε πεξηγξαθή ησλ 

θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 

Γηαλλάθεο Κειεπέζηεο (Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο) 

Έιελα Σάλνπ (Αληηπξφεδξνο) 

Κσλζηαληίλνο Κάθθνπξαο (Γηεπζχλσλ χκβνπινο) 

Νενθιήο Αιεμάλδξνπ (Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο) 

Υξίζηνο Υαηδεηηνθήο (Μέινο) 

Ηάζσλαο Ζιηάδεο (Μέινο) 

Αλδξέαο Κνπκήο (Μέινο) 

Γηψξγνο Πίπεο (Μέινο) 
 

Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
 

Λνξέληζν νξληίλη 

 

ΚΑΣ' ΔΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

Γηαλλάθεο Κειεπέζηεο                                                            Κσλζηαληίλνο Κάθθνπξαο 

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο                                                          Γηεπζχλσλ χκβνπινο  

 

Λεπθσζία, 22 Απξηιίνπ 2009 
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ηελ  έθζεζε ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008. 
 
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο παξακέλνπλ ε παξνρή ηαμηδησηηθψλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ.  
 
Απνηειέζκαηα 
Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 8 

θαη 12 αληίζηνηρα.  
 
εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο 

Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 30 ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Δπηζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο 

Ζ εμέιημε ηεο εηαηξείαο κέρξη ζήκεξα, ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα θαη ε νηθνλνκηθή ηεο ζέζε φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά.  
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο 2008 παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ζε ζρέζε κε απηά ηνπ έηνπο 

2007 θαη θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ην γεληθφ νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2008. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ κειέηεζε ηε κέρξη ζήκεξα πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, 

πηζηεχεη φηη νη πξννπηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ εξγαζίεο γηα ην έηνο 2008 ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 
 
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επεξεάδνληαη απφ έλα αξηζκφ παξαγφλησλ 

νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο εμήο: 

 

 Γηεζλείο θαη εζληθνχο νηθνλνκηθνχο θαη γεσπνιηηηθνχο παξάγνληεο 

 Δπίδξαζε πνιέκσλ, ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ αιιά θαη αζζελεηψλ θαη επηδεκηψλ, πνπ δπλαηφ λα 

επεξεάζνπλ ηελ θίλεζε ηνπξηζηψλ. 

 Απμεκέλν αληαγσληζκφ ηφζν εληφο Κχπξνπ φζν θαη απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. 

 

Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε άιισλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ πγθξνηήκαηνο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 24 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο εηαηξείαο 

Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ πξνβιέπεη νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο 

ζην άκεζν κέιινλ. 
 
Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ 

Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ ζηε Λεπθσζία, Λεκεζφ, Λάξλαθα, Παξαιίκλη θαη Πάθν. 
 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Ζ ζεκεξηλή νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο κεηαηξαπεί απφ ΛΚ £0,20 ζε Δπξψ €0,34 κεηά ηελ 

ζηξνγγπινπνίεζε.  Σν νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεηαηξαπεί απφ ΛΚ £4.979.060 δηαηξεκέλν ζε 

24.895.300 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΛΚ £0,20 ζε Δπξψ €8.464.402 δηαηξεκέλν ζε 24.895.300 κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ζε Δπξψ €0,34. 

 

Σν εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεησζεί απφ Δπξψ €4.173.092 (ΛΚ £2.442.402), δηαηξεκέλν ζε 

12.212.011 κεηνρέο, ζε Δπξψ €4.152.084 (ΛΚ £2.430.107) δηαηξεκέλν ζε 12.212.011 κεηνρέο. 
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ (ζπλέρεηα) 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 
 

Μέξηζκα 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ςήθηζκα πνπ έγηλε ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε εκεξνκελίαο 27 Ηνπλίνπ 2008, 

ελέθξηλε ηελ θαηαβνιή ηειηθνχ κεξίζκαηνο χςνπο €0,007 (£0,004) αλά κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 2,06% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρή.  Οη δηθαηνχρνη ηνπ κεξίζκαηνο ήηαλ νη θάηνρνη 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ιήμε ηελ ζπλεδξίαο ηνπ Υ.Α.Κ. ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008.  Σν κέξηζκα 

θαηαβιήζεθε ζηνπο δηθαηνχρνπο κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2008. 
 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ αγνξά 80.000 ηδίσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 

ζελη νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 0.66% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο απφ ηελ 

αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ αλέξρεηαη ζηηο €20.234. 
 

Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ Δηαηξεία, κε απφθαζε πνπ ιήθζεθε ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2 Απξηιίνπ 

2007, έρεη ηεξκαηίζεη ηελ Δθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
 

Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 1. 

   

Οη θ. Παχινο Παχινπ θαη θα. Μαξία Νενπηνιέκνπ απερψξεζαλ απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 

27 Ηνπλίνπ 2008.  Ο θ. Αλδξέαο Υξηζηνδνπιίδεο απερψξεζε απφ κέινο ην Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 18 

Μάξηηνπ 2009.  

Ζ  θα. Έιελα Σάλνπ, ν θ. Αλδξέαο Κνπκήο θαη ν θ. Γηψξγνο Πίπεο έρνπλ δηνξηζηεί σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008.   

            

Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλάζεζε επζχλεο θαη ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

πκκεηνρή πκβνύισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

Σν πνζνζηφ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηείρε θαηά θπξηφηεηα θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ή ζπλδεδεκέλα κε απηνχο πξφζσπα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ζηηο 22 Απξηιίνπ 2009 ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 Πνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

 22.4.2009 

% 

31.12.2008 

% 

Έιελα Σάλνπ - - 

Υξίζηνο Υαηδεηηνθήο  0,08 0,08 

Γηαλλάθεο Κειεπέζηεο  19,44 13,84 

Κσλζηαληίλνο Κάθθνπξαο  18,93 12,77 

Νενθιήο Αιεμάλδξνπ  7,18 7,18 

Γηψξγνο Πίπεο 9,24 9,24 

Αλδξέαο Υξηζηνδνπιίδεο (παξαηηήζεθε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2009) - - 

Ηάζσλαο Ζιηάδεο   - - 

Αλδξέαο Κνπκήο - - 
 
Σα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ν 

ζχκβνπινο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζην ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε. 
 
Κπξηόηεξνη κέηνρνη 

Οη κέηνρνη πνπ θαηείραλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ζηηο 22 Απξηιίνπ 2009 ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 Πνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

 22.4.2009 

% 

31.12.2008 

% 

Γηαλλάθεο Κειεπέζηεο  20,42 20,42 

Κσλζηαληίλνο Κάθθνπξαο  19,91 19,91 

Νενθιήο Αιεμάλδξνπ 7,18 7,18 

Γηψξγνο Πίπεο 9,24 9,24 

Παλαγηψηεο Παπαληθνιάνπ 7,18 7,18 
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ (ζπλέρεηα) 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

 

Διεγθηέο 
Ο ειεγθηηθφο νίθνο Deloitte Limited έρεη εθδειψζεη επηζπκία λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο 

ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο θαη ςήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή 

ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 
 
 
 
 
ΚΑΣ' ΔΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
 
 
 
 
Γξακκαηέαο 

Λεπθσζία, 22 Απξηιίνπ 2009 
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ΔΚΘΔΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΠΡΟ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ  

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LIMITED 

Έθζεζε επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ θαη Ξερσξηζηώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Top Kinisis Travel Public Limited (ε 

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

Δηαηξείαο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 47, πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο 

Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ηηο θαηαζηάζεηο 

αιιαγψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην 

έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη άιιεο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 
 
Εςθύνη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εηνηκαζία θαη δίθαηε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.  Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη: ζρεδηαζκφ, 

εθαξκνγή θαη ηήξεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εηνηκαζία θαη ηε δίθαηε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε ιάζε θαη παξαιείςεηο, είηε νθεηινκέλσλ ζε απάηε είηε ζε ιάζνο 

επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ππνινγηζκφ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη 

ινγηθέο ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. 
 
Εςθύνη ηυν Ελεγκηών 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε πάλσ ζ’ απηέο ηηο ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ φπσο ζπκκνξθσλφκαζηε κε δενληνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

φπσο πξνγξακκαηίδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν γηα λα πάξνπκε ινγηθέο δηαβεβαηψζεηο θαηά πφζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε θαη παξαιείςεηο. 
   
Έλαο έιεγρνο ζπλεπάγεηαη ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηε ιήςε ειεγθηηθήο καξηπξίαο  γηα πνζά θαη άιιεο 

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη δηαδηθαζίεο πνπ επηιέγνληαη εμαξηψληαη απφ ηελ θξίζε ηνπ 

ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζησδψλ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλσλ ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Κάλνληαο απηέο ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκαζία θαη ηε δίθαηε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα λα ζρεδηάζεη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη 

θαηάιιειεο ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  Έλαο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο ινγηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   
 
Πηζηεχνπκε φηη ε ειεγθηηθή καξηπξία πνπ έρνπκε ιάβεη είλαη επαξθήο θαη θαηάιιειε γηα λα παξάζρεη κηα 

βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 
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Γνώμη 

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

θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2008, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο 

γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο 

Κχπξνπ, Κεθ. 113.   

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ Απαηηήζεσλ  

 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 

 Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ  

 ειέγρνπ καο. 

 Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο  

πνπ καο δφζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, 

Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν. 

 Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 

       ζειίδεο 3 κέρξη 5 ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Άιιν Θέκα 

 

Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζψκα θαη κφλν 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 156 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ.  Γίλνληαο απηή ηε 

γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν 

πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη.   

 

 

 

 

DELOITTE LIMITED  

Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο  

 

 

Λεκεζφο, 22 Απξηιίνπ 2009 
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ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ΓΙΑ TO ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

 

 

  2008  2007  

 εκ €  €  

      

Κύθινο εξγαζηώλ 2,4 49.162.351  42.259.191  

Κφζηνο πσιήζεσλ  (44.886.120)  (38.781.268)  

Μεηθηφ θέξδνο  4.276.231  3.477.923  
 

Άιια εηζνδήκαηα 6 90.415  35.329  

      

Έμνδα δηαρείξηζεο  (2.639.208)  (2.258.875)  

Έμνδα πσιήζεσλ  (1.008.745)  (883.877)  

Κέξδνο από εξγαζίεο  718.693  370.500  

      

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 7 (86.652)  (107.396)  

Μεξίδην δεκηάο απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 16 -  -  

Απνκείσζε αμίαο εκπνξηθήο εχλνηαο 13 (20.503)  -  

Εεκηά απφ πψιεζε επελδχζεσλ  (35.579)  -  

Απνκείσζε αμίαο επελδχζεσλ  (251.462)  -  

Κέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηε θνξνινγία 9 324.497  263.104  

Φνξνινγία  10 (79.800)  (48.213)  

Κέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία  244.697  214.891  

πκθέξνλ κεηνςεθίαο  1.605  23.109  

Κέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο   

246.302 

  

238.000 

 

   

 

   

      

Κέξδνο αλά κεηνρή       
 

Βαζηθφ θέξδνο αλά κεηνρή (ζελη) 11 2,02  1,95  

Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά κεηνρή (ζελη) 11 2,02  1,95  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 
 
 
  2008  2007 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ €  € 

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     

Δκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 3.194.481  3.269.998 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13 1.667.377  1.612.311 

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 15 171  171 

Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 16 -  - 

Οιηθό κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  4.862.029  4.882.480 

     

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     

Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 18 4.592.361  3.910.320 

Δπελδχζεηο πξνο εκπνξία 15 275.925  246 

Φνξνινγία επηζηξεπηέα 10 883  - 

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν  381.060  292.843 

Οιηθό θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  5.250.229  4.203.409 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  10.112.258  9.085.889 

     

ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΜΔΣΟΥΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Κεθάιαηα κεηόρσλ     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 20 4.152.084  4.173.090 

Απνζεκαηηθά  1.220.688  1.036.930 

Οιηθφ θεθαιαίσλ κεηφρσλ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαη 

πξηλ ην ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο 

  

5.372.772 

  

5.210.020 

Ίδηεο κεηνρέο  (20.234)  - 

Οιηθό θεθαιαίσλ κεηόρσλ εηαηξείαο   5.352.538  5.210.020 

πκθέξνλ κεηνςεθίαο  (1.467)  138 

Οιηθό θεθαιαίσλ κεηόρσλ  5.351.071  5.210.158 

     

Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 17 80.353  86.467 

Οιηθό κε ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ  80.353  86.467 

     

Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 21 3.281.213  3.343.586 

Μεξίζκαηα νθεηιφκελα  3.221  - 

Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο 22 1.346.056  394.832 

Φνξνινγία 10 50.344  50.846 

Οιηθό ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ  4.680.834  3.789.264 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη θεθαιαίσλ κεηόρσλ  10.112.258  9.085.889 
 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 22 

Απξηιίνπ 2009. 
 
 
 
 

Γηαλλάθεο Κειεπέζηεο 

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο 

 Κσλζηαληίλνο Κάθθνπξαο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
   

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 
  

 

 

Μεην- 

ρηθό 

θεθάιαην 

  

 

 

Ίδηεο  

κεηνρέο 

  

Απνζεκα- 

ηηθό  

ζπλαιια-

γκαηηθώλ 

δηαθνξώλ 

 Απνζεκα-

ηηθό από 

έθδνζε 

κεηνρώλ 

ππέξ ην 

άξηην 

  

 

Απνζεκα-

ηηθό  

ζπγρώ-

λεπζεο 

  

Απνζεκα-

ηηθό επαλε-

θηίκεζεο 

κεηνρώλ 

  

 

 

Απνζεκα- 

ηηθό 

πξνζόδνπ 

  

 

Οιηθό  

θεθαιαίσλ 

κεηόρσλ 

εηαηξείαο 

  

 

πκθέ- 

ξνλ κεην-

ςεθίαο 

  

 

 

 

 

Οιηθό 

 €  €  €  €  €  €  €  €  €  € 
 

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 4.208.868  (99.145)  (2.064)  1.208.996  188.378  848.042  (1.343.658)  5.009.417  23.247  5.032.664 

Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ζεκ.20) (35.778)  73.946  -  (38.168)  -  -  -  -  -  - 

Κέξδνο έηνπο -  -  -  -  -  -  238.000  238.000  (23.109)  214.891 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ -  (7.962)  -  -  -  -  -  (7.962)  -  (7.962) 

Παξαρψξεζε ηδίσλ κεηνρψλ γηα 

 εμαγνξά εμαξηεκέλεο εηαηξείαο 

 

- 

  

33.161 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

33.161 

  

- 

  

33.161 

Άκπλα πιεξσηέα-Λνγηδφκελε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(46.358) 

  

(46.358) 

  

- 

  

(46.358) 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ 

 κεηαηξνπή ππνινίπσλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 

 

- 

  

- 

  

(22.767) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(22.767) 

  

- 

  

(22.767) 

Μεηαθνξά -  -  -  -  -  (26.880)  26.880  -  -  - 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία -  -  -  -  -  6.529  -  6.529  -  6.529 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2007 4.173.090  -  (24.831)  1.170.828  188.378  827.691  (1.125.136)  5.210.020  138  5.210.158 
 

Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ σο απνηέιεζκα 

ζπλαιιαγκαηηθήο δηαθνξάο απφ ηε κεηαηξνπή 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ζε Δπξψ 

 

 

 

(21.006) 

  

 

 

- 

  

 

 

21.006 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

Κέξδνο έηνπο -  -    -  -  -  246.302  246.302  (1.605)  244.697 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ -  (20.234)  -  -  -  -  -  (20.234)  -  (20.234) 

Μεηαθνξά -  -  -  -  -  (26.880)  26.880  -  -  - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κεηαηξνπή 

ππνινίπσλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 

 

- 

  

- 

  

(1.178) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(1.178) 

  

- 

  

(1.178) 

Μέξηζκα έηνπο -  -  -  -  -  -  (85.484)  (85.484)  -  (85.484) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία -  -  -  -  -  3.112  -  3.112  -  3.112 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 4.152.084  (20.234)  (5.003)  1.170.828  188.378  857.683  (937.438)  5.352.538  (1.467)  5.351.071 
 
Σα πην πάλσ απνζεκαηηθά είλαη δηαλεκεηέα κφλν κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ απνηειεί ην ππφινηπν ηνπ απνζεκαηηθνχ πξνζφδνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ην νπνίν φκσο παξνπζηάδεη δεκηέο θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη ππφινηπν 

δηαζέζηκν γηα δηαλνκή. Σν απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή κε δσξεάλ έθδνζε κεηνρψλ. Σα ππφινηπα απνζεκαηηθά δελ είλαη δηαλεκεηέα. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ν αξηζκφο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαλ απφ ηελ εηαηξεία ήηαλ 80.000 νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ ην 0,66% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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EΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΡΟΗ  

ΓΙΑ TO ΔΣΟ  ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

 εκ. 2008  2007 

  €  € 

Σακεηαθέο ξνέο από εξγαζίεο     

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  324.497  263.104 

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:     

   Απνζβέζεηο εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 197.500  197.002 

   Υξεφιπζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ          30.156  15.433 

   Κέξδνο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ   (1.709) 

   Απνκείσζε αμίαο εκπνξηθήο εχλνηαο  20.503  - 

   Σφθνη εηζπξαθηένη  (51.565)  (818) 

   Σφθνη πιεξσηένη  136.685  114.241 

   Σφθνη θφξσλ -  1.432 

   πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κεηαηξνπή ππνινίπσλ  

   εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 

 

(5.846) 

  

(20.428) 

Κέξδνο από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο 651.930  568.257 

(Αχμεζε)/κείσζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο (682.041)  275.379 

(Μείσζε)/αχμεζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο  (59.153)  429.037 

Σακεηαθέο (εθξνέο)/ξνέο από εξγαζίεο  (89.264)  1.272.673 

Δίζπξαμε θφξσλ                     -  625 

Πιεξσκή θφξσλ  (82.493)  (5.112) 

Πιεξσκή ηφθσλ  (136.685)  (114.241) 

Σφθνη θνξνινγηψλ πνπ πιεξψζεθαλ                   -  (1.431) 

Καζαξέο ηακεηαθέο (εθξνέο)/ξνέο από εξγαζίεο  (308.442)  1.152.513 
     
Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ  (120.992)  (590.547) 

Αγνξά κε εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ  (103.162)  (6.172) 

Μεηαθνξά ππεξαμίαο εμαγνξάο ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο 

ρξεψζηεο 
    

- 

Πψιεζε/(αγνξά) επελδχζεσλ πξνο εκπνξία (275.681)  3.938 

Αγνξά εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ  (577)  - 

Μέξηζκα εηζπξαθηέν  (85.484)  - 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ  51.565  818 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ  -  1.709 

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (534.331)  (590.254) 
     
Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Απνπιεξσκή καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ  -  (274.227) 

Απνπιεξσκή πηζησηψλ ελνηθηαγνξάο  -  (20.956) 

Πιεξσκή γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ  (20.234)  (7.962) 

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (20.234)  (303.145) 
     
Καζαξή κείσζε ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ  (863.007)  259.115 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  (101.989)  (361.105) 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 24 (964.996)  (101.990) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 47  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

      

   2008  2007 

  εκ. €  € 

      

      

Κύθινο εξγαζηώλ   2,4 19.411.442  16.600.934 

Κφζηνο πσιήζεσλ    (16.488.294)  (14.148.733) 

Μεηθηφ θέξδνο    2.923.148  2.452.201 
 

Άιια εηζνδήκαηα   6 853.991  811.375 
 

Έμνδα δηαρείξηζεο    (2.238.172)  (2.054.500) 

Έμνδα πσιήζεσλ   (879.182)  (843.215) 

Κέξδνο από εξγαζίεο   659.785  365.861 
 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  7 (38.858)  (102.313) 

Απνκείσζε αμίαο επελδχζεσλ   (251.462)  - 

Απνκείσζε αμίαο εκπνξηθήο εχλνηαο  (20.503)  - 

Εεκηά απφ πψιεζε επελδχζεσλ   (35.579)  - 

Κέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηε θνξνινγία  9 313.383  263.548 

Φνξνινγία  10 (79.800)  (47.896) 

Κέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία   233.583  215.652 

 

 

Κέξδνο αλά κεηνρή       
 

Βαζηθφ θέξδνο αλά κεηνρή (ζέλη)  11 1,91  1,76 

Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά κεηνρή (ζελη)                        11 1,91  1,76 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 47  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

  2008  2007 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ. €  € 

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     

Δκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 2.680.049  2.760.656 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13 1.353.559  1.351.054 

Δπελδχζεηο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο 14 206.121  205.545 

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 15 171  171 

Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία  16 -  - 

Οιηθό κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  4.239.900  4.317.426 

     

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     

Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 18 3.969.590  2.603.361 

Δπελδχζεηο πξνο εκπνξία 15 275.925  244 

Φνξνινγία επηζηξεπηέα 10 -  - 

Πνζφ πνπ νθείιεηαη απφ εμαξηεκέλεο εηαηξείεο θαη 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  

 

19 

 

1.179.671 

  

730.088 

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν  158.483  211.377 

Οιηθό θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  5.583.669  3.545.070 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  9.823.569  7.862.497 
     
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Κεθάιαηα κεηόρσλ     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 20 4.152.084  4.173.090 

Απνζεκαηηθά  1.164.476  990.565 

Οιηθφ θεθαιαίσλ κεηφρσλ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηδίσλ 

κεηνρψλ 

  

5.316.560 

  

5.163.655 

Ίδηεο κεηνρέο  (20.234)  - 

Οιηθό θεθαιαίσλ κεηόρσλ  5.296.326  5.163.655 
     
Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 17 80.353  86.467 

Οιηθό κε ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ  80.353  86.467 
     
Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 21 2.800.544  2.157.400 

Πνζά πνπ νθείινληαη ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο 19 281.675  10.122 

Σξέρνπζεο δφζεηο πηζησηψλ ελνηθηαγνξάο 22 -  - 

Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο 24 1.315.898  394.831 

Φνξνινγία 10 48.773  50.022 

Οιηθό ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ  4.446.890  2.612.375 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη θεθαιαίσλ κεηόρσλ  9.823.569  7.862.497 
 
 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 22 

Απξηιίνπ 2009. 
 
 
 
 
Γηαλλάθεο Κειεπέζεο 

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο 

 Κσλζηαληίλνο Κάθθνπξαο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

   

   

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 
  

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

 Απνζεκαηηθό 

πλαιια-

γκαηηθώλ 

Γηαθνξώλ 

  

 

  Αγνξά ηδίσλ 

κεηνρώλ 

 Απνζεκαηηθό 

από έθδνζε 

κεηνρώλ ππέξ ην  

άξηην 

 Απνζεκα-

ηηθό 

επαλεθηί- 

κεζεο 

 Απνζεκα-

ηηθό  

ζπγρώ-

λεπζεο 

  

Απνζεκα- 

ηηθό 

πξνζόδνπ 

  

 

        

Οιηθό 

 € 
 

€ 
 

€  €  €  €  €  € 
                

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2006 4.208.868  -  (99.145)  1.092.413  848.043  307.632  (1.395.173)  4.962.638 

Κέξδνο έηνπο             215.652  215.652 

Μείσζε κεηνρηθνχ  θεθαιαίνπ (35.778)  -      73.945  (38.167)  -  -  -  - 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ -  -  (7.962)  -  -  -  -  (7.962) 

Παξαρψξεζε  ηδίσλ κεηνρψλ γηα ηελ εμαγνξά 

εμαξηεκέλεο  εηαηξείαο 

   

- 

 33.162          33.162 

Έμνδα κείσζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -  -  -  -  -  -  -  - 

Μεηαθνξά -  -  -  -  (26.880)  -  26.880  - 

Αλαβαιιφκελε  θνξνινγία -  -  -  -  6.530  -  -  6.530 

Άκπλα πιεξσηέα – ινγηδφκελε  Γηαλνκή  

κεξίζκαηνο 

-  -  -  -  -  -  (46.365)  (46.365) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2007 4.173.090  -  -  1.054.246  827.693  307.632  (1.199.006)  5.163.655 
                

Κέξδνο έηνπο -    -  -  -  -  233.583  233.583 

Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ σο απνηέιεζκα 

ζπλαιιαγκαηηθήο δηαθνξάο απφ ηε κεηαηξνπή 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ 

 

 

(21.006) 

  

 

21.006 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ  -    (20.234)  -  -  -  -  (20.234) 

Μεηαθνξά  -    -  -  (26.880)  -  26.880  - 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  -  -  -  -  4.806  -  -  4.806 

Μέξηζκα έηνπο  -    -  -  -  -  (85.484)  (85.484) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 4.152.084  21.006  (20.234)  1.054.246  805.619  307.632  (1.024.027)  5.296.326 
 
Σα πην πάλσ απνζεκαηηθά είλαη δηαλεκεηέα κφλν κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ απνηειεί ην ππφινηπν ηνπ απνζεκαηηθνχ πξνζφδνπ ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν φκσο παξνπζηάδεη δεκηέο θαη 

ζπλεπψο δελ ππάξρεη ππφινηπν δηαζέζηκν γηα δηαλνκή. Σν απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή κε δσξεάλ έθδνζε κεηνρψλ. Σα ππφινηπα 

απνζεκαηηθά δελ είλαη δηαλεκεηέα. 
 
Σν απνζεκαηηθφ ζπγρψλεπζεο πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία Top Ten Tours Limited. 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ν αξηζκφο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαλ απφ ηελ εηαηξεία ήηαλ  80.000 νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ ην 0,66% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  



 

  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΡΟΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΓΙΑ TO ΔΣΟ  ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 

 

 εκ. 2008  2007 

Σακεηαθέο ξνέο από εξγαζίεο  €  € 

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  313.383  263.548 

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:     

   Απνζβέζεηο εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 187.518  192.722 

   Υξεφιπζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  30.155  15.437 

   Κέξδνο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ -  (1.709) 

   Απνκείσζε αμίαο εκπνξηθήο εχλνηαο  20.503  - 

   Σφθνη εηζπξαθηένη  (50.946)  (120) 

   Δλνίθηα εηζπξαθηέα  -  - 

   Σφθνη πιεξσηένη  88.686  112.441 

Κέξδνο από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο 589.299  582.320 

Μείσζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο (1.366.229)  449.087 

Αχμεζε ζην πνζφ πνπ νθείιεηαη απφ εμαξηεκέλεο εηαηξείεο  (449.583)  (378.571) 

Αχμεζε/(κείσζε) ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο  643.144  320.011 

Μείσζε ζηα πνζά πνπ νθείινληαη ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο 271.553  (17.462) 

Σακεηαθέο ξνέο από εξγαζίεο  (311.816)  955.385 

Πιεξσκή θφξσλ  (82.358)  (4.808) 

Πιεξσκή ηφθσλ  (88.686)  (112.441) 

Καζαξέο ηακεηαθέο (εθξνέο)/εηζξνέο από εξγαζίεο  (482.860)  838.136 
     
Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ  (106.910)  (98.868) 

Αγνξά κε εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ  (53.162)  (6.171) 

Μεηαθνξά ππεξαμίαο εμαγνξάο ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο 

ρξεψζηεο 
    

Πψιεζε/(αγνξά) επελδχζεσλ πξνο εκπνξία  (275.681)  3.940 

Αγνξά εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ  -  50.001 

Αγνξά κεξηδίνπ ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία  (577)  - 

Δλνίθηα εηζπξαθηέα  -  - 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ  50.946  120 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ  -  - 

Μέξηζκα πιεξσηέν   (85.484)  - 

Καζαξέο ηακεηαθέο (εθξνέο)/εηζξνέο από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

  

(470.868) 
  

(149.272) 
 

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  -  (274.227) 

Απνπιεξσκή καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ  (20.234)  (7.962) 

Πιεξσκή γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ  -  (20.956) 

Απνπιεξσκή πηζησηψλ ελνηθηαγνξάο  -  (815) 

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (20.234)  303.960 
 

Καζαξή αύμεζε ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ  973.962  384.904 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  (183.454)  (568.358) 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 24 (1.157.416)  (183.454) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 47  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 
 
 

1. ύζηαζε θαη θύξηα δξαζηεξηόηεηα 

Ζ εηαηξεία Top Kinisis Travel Limited (ε “Δηαηξεία”) ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 24 επηεκβξίνπ 

1987 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ην φλνκα Kinisis Travel & Tours Limited. 

ηηο 20 Μαξηίνπ 2000 κεηνλνκάζζεθε ζε Top Kinisis Travel Limited. ηηο 22 Μαξηίνπ 2000, ε 

εηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113. ηηο 3 

Φεβξνπαξίνπ 2005 κε εηδηθφ ςήθηζκα ε εηαηξεία κεηνλνκάζζεθε ζε Top Kinisis Travel Public 

Limited.  
To εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Λεσλίδνπ 2 & Λεσθ. Αθξνπφιεσο, 

Λεπθσζία. 

 Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ ε 

παξνρή ηνπξηζηηθψλ θαη ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε εμαξηεκέλε εηαηξεία Kinisis Congress Limited κεηνλνκάζζεθε ζε Top Kinisis 

UK Limited.  
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ απφθηεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

Kinisis Travel and Tours Inc. θαη Top Kinisis Catering Limited. Δπίζεο, απέθηεζε κεξίδην 

ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία E & E Travel Providers Limited. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2007, ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηεο Top Kinisis Hellas M.E.Π.E. 

  
2. Κύξηεο ινγηζηηθέο αξρέο 

 

Βάζε εηνηκαζίαο 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ).  Δπηπξφζζεηα, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ θαζψο επίζεο κε ηηο πξφλνηεο 

ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε αλαθνξηθά κε ηελ επαλεθηίκεζε ησλ εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ επελδχζεσλ πξνο εκπνξία. 

 

Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) θαη ηίηισλ δηεξκελεηώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηώλ Γηεζλώλ 

Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΔΓΓΠΥΠ) 

 

 Καηά ην ηξέρνλ έηνο ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη είλαη 

εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ 

είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ εθδόζεθαλ αιιά δελ έρνπλ ηεζεί αθόκα ζε ηζρύ: 

 

Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ ινγηζηηθά 

πξφηππα είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί 

αθφκε ζε εθαξκνγή: 

 

Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΠ – 2008, ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 1 θαη Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 2 «Κόζηορ Επένδςζηρ ζε 

Θςγαηπική, Από Κοινού Ελεγσόμενη Οικονομική Ονηόηηηα ή Σςγγενή Επισείπηζη» ηζρχεη γηα 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε  Ηνπιίνπ  2009. 

 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 2 «Παποσέρ πος Εξαπηώνηαι από ηην Αξία ηυν Μεηοσών: Πποϋποθέζειρ 

Καηοσύπυζηρ και Ακςπώζειρ» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2009. 
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2. Κύξηεο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ εθδόζεθαλ αιιά δελ έρνπλ ηεζεί αθόκα ζε ηζρύ: 
 
ΓΠΥΠ 8 «Λειηοςπγικοί Τομείρ» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2009 

 

ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Παποςζίαζη ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 

 

ΓΛΠ 23 (Αλαζεσξεκέλν) «Κόζηορ Δανειζμού» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΛΠ 32 θαη ΓΛΠ 1 «Φπημαηοοικονομικά Μέζα Υποκείμενα ζε Δικαίυμα 

Πποαίπεζηρ Πώληζηρ και Υποσπεώζειρ πος πποκύπηοςν καηά ηην Εκκαθάπιζη» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 

 

Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΔΓΓΠΥΠ) 13 

«Πξνγξάκκαηα Πηζηψλ Πειαηψλ» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηνπιίνπ 

2008 

 

ΓΠΥΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 

 

ΓΠΥΠ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ απφ 1ε Ηνπιίνπ 2009 

   

ΓΛΠ 27 (Αλαζεσξεκέλν) «Δλνπνηήζεηο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» ηζρχεη γηα 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηνπιίνπ 2009 
 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 39 «Γηαζέζηκα Αληηζηαζκηζκέλα ηνηρεία» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηνπιίνπ 2009 

 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 39 «Δπαλαθαηεγνξηνπνίεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ: Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο θαη Μεηάβαζε» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ απφ 1ε Ηνπιίνπ 2008 

 

ΔΓΓΠΥΠ 15 «πκθσλίεο γηα Καηαζθεπή Αθηλήησλ» ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 

απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 

 

ΔΓΓΠΥΠ  16 «Αληηζηαζκίζεηο κηα Καζαξήο Θέζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθφ» ηζρχεη γηα 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Οθησβξίνπ 2008 

 

ΔΓΓΠΥΠ 17 «Γηαλνκέο Με Υξεκαηηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηνπο Ηδηνθηήηεο» ηζρχεη γηα 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηνπιίνπ 2009 

 

ΔΓΓΠΥΠ 18* «Μεηαθνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο», ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009 

 

* Γελ έρνπλ αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη πσο ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ή 

δηεξκελεηψλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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2.       εκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 

Βάζε ελνπνίεζεο 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Top 

Kinisis Travel Public Limited  θαη ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ Top Kinisis Tours Limited, Top 

Kinisis UK Limited, Kinisis Aviation Limited, Top Kinisis Catering Limited, Kinisis Travel & 

Tours Inc. θαη Top Kinisis Hellas M.E.Π.E.   
Δμαξηεκέλεο εηαηξείεο ζεσξνχληαη απηέο ζηηο νπνίεο ε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ζην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξεηψλ μεπεξλά ην 50%.  Σν 
ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο ζην θεθάιαην κεηφρσλ ή ζην θαζαξφ θέξδνο ή δεκηά παξνπζηάδεηαη 
μερσξηζηά ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ θαη ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, αληίζηνηρα. 

 
Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο εμαγνξάο (Acquisition method) ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμαγνξέο εηαηξεηψλ.  
Δηαηξείεο πνπ εμαγνξάζηεθαλ ή πσιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο, 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπο 
ή κέρξη ηελ εκεξνκελία πψιεζεο ηνπο.  Όια ηα ππφινηπα θαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο απαιείθνληαη πιήξσο θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 
Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο εμαγνξάο (Acquisition method) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ Top Kinisis Tours 
Limited, Top Kinisis UK Limited, Kinisis Aviation Limited, Top Kinisis Catering Limited, Kinisis 
Travel & Tours Inc θαη Top Kinisis Hellas Ltd 

 
Κύθινο εξγαζηώλ 
Ο θχθινο εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη ηα δεδνπιεπκέλα εηζνδήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηα 
νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ θαη ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. Σα εηζνδήκαηα 
παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε εκπνξηθψλ εθπηψζεσλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ρξεψζεηο γηα 
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

 
Αλαγλώξηζε εζόδσλ 
Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ. 

 
πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα 
πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ ηηκή 
ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο. Σα ππφινηπα ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε 
βάζε ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Οη ζπλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο. 

 
Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο 
Σα θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο δηαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ φπσο 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 

  
ρέδηα αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνύ 
Σν πγθξφηεκα δελ ιεηηνπξγεί θαλέλα ζρέδην αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ ή ηακείν πξνλνίαο. 

  
Φνξνινγία 
Ζ πξφβιεςε γηα ηξέρνπζα θνξνινγία ππνινγίδεηαη πάλσ ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηνπ έηνπο κε 
βάζε ηε Ννκνζεζία θαη ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κχπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 
Γίλεηαη πιήξεο πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ 
ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη 
ηεο θνξνινγηθήο ηνπο αμίαο. 

 
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ δεκηνπξγνχλ ρξεσζηηθά ππφινηπα εθεί 
φπνπ είλαη πηζαλφλ φηη ζην κέιινλ ζα ππάξρνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε. 

 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ 
ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Ζ αλαπξνζαξκνγή ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ιφγσ αιιαγψλ ζηνπο 
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ή ζην απνζεκαηηθφ 
επαλεθηίκεζεο αλάινγα κε ην πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζρεηηθή αξρηθή ρξέσζε ή πίζησζε γηα 
αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 
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2.       εκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Φνξνινγία (ζπλέρεηα) 
 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 
κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο, θαη αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε έηνο αλάινγα κε ηνπο 
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ην πνζφ ηεο επαλεθηίκεζεο. 

 

Δκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζε εθηηκεκέλε αμία κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Σα 

ππφινηπα ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο.  Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη έηζη πνπ λα δηαγξάθεηαη ην θφζηνο ή ε εθηηκεκέλε αμία 

κείνλ ε ππνινγηδφκελε ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο 

ηνπο. 

 
Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη ηα αθφινπζα:  
 % 
Κηίξηα 3 
Έπηπια, ζθεχε θαη εγθαηαζηάζεηο  10 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20 
Ορήκαηα 15 - 20 

 
Γελ ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζηε γε. 
 
ε πεξίπησζε εθπνίεζεο ζηνηρείνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ε δηαθνξά ηνπ πξντφληνο δηάζεζεο θαη ηεο 

θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ έγηλε ε πψιεζε. 
 
Δάλ ε εθπνίεζε αθνξά ζηνηρείν πνπ ινγίδεηαη ζε εθηηκεκέλε αμία, ηπρφλ ππφινηπν απφ πιεφλαζκα 

επαλεθηίκεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο θαη αληηζηνηρεί ζην ζηνηρείν απηφ, 

κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 

 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 Η αλαγλψξηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γίλεηαη φηαλ είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζην πγθξφηεκα απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη φηαλ ην θφζηνο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε αμηνπηζηία.  Καη ηα δχν απηά θξηηήξηα 

ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη γηα φια ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κέζσ ζπλέλσζεο 

επηρεηξήζεσλ.  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε δσή δελ ρξενιχνληαη αιιά ειέγρνληαη 

γηα απνκείσζε ηνπιάρηζην κία θνξά αλά έηνο θαη φπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

απνκείσζεο. 
 
 Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο κείνλ ηε 

ζπζζσξεπκέλε ρξεψιπζε θαη κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα ειάηησζε ζηελ ηξέρνπζα 

ηνπο αμία.  Ζ ρξεψιπζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο ρξεψιπζεο, ψζηε λα κεησζεί 

ε ηηκή θηήζεο ζηελ ππνινγηδφκελε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο, ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο 

σθέιηκεο ρξήζεο ηνπο.  Σα εηήζηα πνζνζηά ρξεψιπζεο είλαη σο εμήο: 

 

 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα 33% 
 
 Υξεψιπζε ινγίδεηαη απφ ηελ εκέξα πνπ ηα ζηνηρεία άπινπ ελεξγεηηθνχ αξρίδνπλ λα θέξνπλ 

εκπνξηθφ εηζφδεκα ζην πγθξφηεκα. 
 
 Σν ππφινηπν ηνπ άπινπ ελεξγεηηθνχ εμεηάδεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε 

πηζαλφηεηα ζπλερνχο χπαξμεο κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ.  Αλαγλσξίδεηαη δεκηά 

απνκείσζεο φπνηε ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ άπινπ ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλεη ηελ αμία 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ.  Ζ δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ. 
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2.       εκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 

 

Δπελδύζεηο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο 

Οη επελδχζεηο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο κε βάζε 

ηελ ηηκή θηήζεο.  Γίλεηαη πξφλνηα, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα αλαγλσξηζηεί ηπρφλ κφληκε κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ επελδχζεσλ. Οπνηαδήπνηε κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ρξεψλεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 
 
Τπεξαμία εμαγνξάο 

Ζ ππεξαμία εμαγνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθηεζε εηαηξεηψλ θαη εμαγνξά δξαζηεξηνηήησλ 

εηαηξεηψλ αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ πνπ εμαγνξάζηεθε θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε ηηκή θφζηνπο κείνλ ηηο 

ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. Με βάζε ην ΓΠΥΠ 3 ε ππεξαμία εμαγνξάο δελ ρξενιχηαη αιιά 

θαηακεξίδεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζε ρξνληαία 

βάζε. Οπνηαδήπνηε δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ. 
 
Γηα ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ ηεο απνκείσζεο, ε ππεξαμία εμαγνξάο θαηαλέκεηαη ζε θάζε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ πξνζδνθάηαη λα επσθειεζεί απφ ηηο 

ζπλέξγηεο ηεο ζπλέλσζεο. Οη κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί 

ππεξαμία εμαγνξάο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε εηεζίσο ή πην ζπρλά φηαλ ππάξρεη έλδεημε φηη ε 

κνλάδα κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλε. Δάλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ 

ξνψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κνλάδαο, ε δεκία απνκείσζεο επηκεξίδεηαη 

κεηψλνληαο πξψηα ηε ινγηζηηθή αμία θάζε ππεξαμίαο εμαγνξάο πνπ έρεη θαηαλεκεζεί ζηε κνλάδα 

θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο, ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο κνλάδαο. Ζ αλαγλσξηζζείζα δεκία απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο εμαγνξάο δελ 

αλαζηξέθεηαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο 
 
Σν κε δηαγξακκέλν κέξνο ηεο ππεξαμίαο εμαγνξάο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θέξδνπο ή ηεο δεκηάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο εηαηξείαο. 
 

Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  

Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (γεληθά επελδχζεηο φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ πγθξνηήκαηνο 

είλαη κεηαμχ 20% θαη 50% ζην θεθάιαην κεηφρσλ) φπνπ ην πγθξφηεκα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, 

ινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο (equity method). Ζ ζεκαληηθή επηξξνή είλαη ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο ρσξίο φκσο λα αζθείηαη έιεγρνο ή απφ θνηλνχ έιεγρνο πάλσ ζε απηέο ηηο 

πνιηηηθέο. Σα απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ ελζσκαηψλνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

θαζαξνχ ζπκθέξνληνο εθηφο θαη αλ νη επελδχζεηο ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηέο ινγηζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 5 “Με θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο”. χκθσλα κε ηε 

κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο, νη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά 

ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζε ηηκή θφζηνπο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηελ 

αλαινγία ηνπ πγθξνηήκαηνο επί ηεο, κεηά ηελ απφθηεζε, κεηαβνιήο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. 

Δπίζεο ην θφζηνο κεηψλεηαη κε θάζε απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ επηκέξνπο επελδχζεσλ. Οη δεκηέο 

κηαο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε απηή (ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θάζε καθξνπξφζεζκε ζπκκεηνρή πνπ, ζηελ νπζία, απνηειεί κέξνο ηεο θαζαξήο 

επέλδπζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία) δελ αλαγλσξίδνληαη, εθηφο εάλ ην 

πγθξφηεκα έρεη αλαιάβεη ππνρξεψζεηο ή παξέρεη εγγπήζεηο ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία. 
 
 Κάζε ππέξβαζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηεο αλαινγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο πάλσ ζηελ 

θαζαξή δίθαηε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

ελδερνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, 

αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία εμαγνξάο. Ζ ππεξαμία εμαγνξάο πεξηιακβάλεηαη εληφο ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ηεο επέλδπζεο θαη εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε σο κέξνο ηεο επέλδπζεο.  
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2.       εκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 

 
Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (ζπλέρεηα) 
 
Μεηά απφ επαλεμέηαζε, θάζε ππέξβαζε κεηαμχ ηεο αλαινγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ θαζαξή 

δίθαηε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ, θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο, αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ. 
 
Όηαλ κηα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο ζπλαιιάζζεηαη ζε κηα ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηνπ 

πγθξνηήκαηνο, ηα θέξδε θαη νη δεκηέο απαιείθνληαη ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ πγθξνηήκαηνο 

ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία.   

 

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εμαηξνπκέλεο ηεο ππεξαμίαο εμαγνξάο) 

 ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ην ππφινηπν ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμεηάδεηαη 

γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην θαηά πφζν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηειεί ππφ θαζεζηψο κφληκεο 

απνκείσζεο.  Αλ ππάξρεη κηα ηέηνηα έλδεημε ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πάγηνπ εθηηκάηαη γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο.  Όπνπ δελ δεκηνπξγνχληαη ηακεηαθέο ξνέο απφ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλεμάξηεηεο απφ άιια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ην πγθξφηεκα ππνινγίδεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. 
 

Ωο αμία αλάθηεζεο αλαγλσξίδεηαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο θαζαξήο αμίαο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο 

ελ ρξήζεη.  Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κίαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ 

πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ 

θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή 

ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ελ ρξήζεη, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο κε ζπληειεζηή πξηλ ηε θνξνινγία.  Ο ζπληειεζηήο απηφο 

ιακβάλεη ππφςε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, φπσο θαη ηελ 

αγνξά επηηνθίσλ γεληθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο ζηηο 

ππνινγηδφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 
 

Όηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) 

είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ αλαπφζβεζηε αμία, ηφηε ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ (ή ηεο 

κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) κεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία.  Ζ δεκηά απνκείσζεο 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ εθηφο ζε πεξίπησζε 

επαλεθηηκεκέλσλ ζηνηρείσλ φπνπ ε δεκηά απνκείσζεο ζεσξείηαη ζαλ κείσζε ηνπ πνζνχ 

επαλεθηίκεζεο. 
 

Έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ 

Οη δαπάλεο γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηδηφθηεησλ ή ελνηθηαδνκέλσλ θηηξίσλ θαζψο θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ρξεψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ζην ρξφλν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ  
Οη ίδηεο κεηνρέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο κείσζε ζην ζπκθέξνλ κεηφρσλ. Γελ 

αλαγλσξίδεηαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκηά ζην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο απφ ηελ 

πψιεζε, έθδνζε ή αθχξσζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ εηαηξεία. 
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2.       εκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 

Έμνδα  αύμεζεο θεθαιαίνπ 

Σα έμνδα πνπ πιεξψλνληαη ζε ηξίηνπο θαη πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έθδνζε θεθαιαίνπ πνπ 

δηαθνξεηηθά ζα απνθεχγνληαλ, δηαγξάθνληαη έλαληη ηνπ απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην. Σα έμνδα 

απηά αληηπξνζσπεχνπλ ακνηβέο επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ γηα ηελ εηνηκαζία ελεκεξσηηθνχ 

δειηίνπ, αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη δηαθεκηζηηθά έμνδα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά κεηνρψλ ζην θνηλφ. Σα έμνδα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην απνζεκαηηθφ απηφ ρξεψλνληαη 

ζε νπνηνδήπνηε άιιν δηαζέζηκν απνζεκαηηθφ.  Όια ηα άιια έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε 

θεθαιαίνπ δηαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 
 

Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο 

Πιενλάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ πηζηψλνληαη ζην 

απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ην νπνίν δελ είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή.  Διιείκκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ρξεψλνληαη ζην απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο.  Δάλ πξνθχςεη έιιεηκκα ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη απφ ηα ζπζζσξεπκέλα 

πιενλάζκαηα ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, 

απηφ δηαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 
 

Ζ επηπξφζζεηε επηβάξπλζε γηα απφζβεζε πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο επαλεθηίκεζεο ησλ θηηξίσλ δελ 

κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ζην απνζεκαηηθφ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
 
          Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
           

Δπελδύζεηο 

Ζ εηαηξεία ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ηεο είηε σο επελδχζεηο πξνο εκπνξία είηε σο επελδχζεηο 

δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. 
 
Επενδύζειρ ππορ εμποπία 

Οη επελδχζεηο ζε κεηνρέο δεκνζίσλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ 

ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ πξνο εκπνξία θαη απνηηκνχληαη ζηελ εθηηκεκέλε 

δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ δίθαηε αμία πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. 
 
 Οη επελδχζεηο απηέο απνθηνχληαη κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θέξδνπο απφ κεζνπξφζεζκεο 

δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ηνπο.  Οη αλαπξνζαξκνγέο ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ γηα εκπνξία θαη ην 

θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηελ πψιεζε ηνπο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ 

έηνπο. 
 
Επενδύζειρ διαθέζιμερ ππορ πώληζη 

Οη επελδχζεηο ζε κεηνρέο κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη αθνξνχλ επελδχζεηο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θξαηεζνχλ γηα κηα 

αφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν θαη κπνξεί λα δηαηεζνχλ γηα πψιεζε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο, απμνκείσζεο επηηνθίσλ, ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο ή αιιαγέο ζηηο ηηκέο αμηψλ. Απηέο 

νη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε ηηκή θηήζεο θαη επαλεθηηκνχληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

Ζ δίθαηε αμία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Απμνκεηψζεηο ζηελ δίθαηε αμία 

ηνπο πηζηψλνληαη ή ρξεψλνληαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

επελδχζεσλ. Οπνηαδήπνηε κφληκε κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ρξεψλεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 
 
Καηά ηελ πψιεζε ησλ επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαζαξψλ 

εηζπξάμεσλ θαη ηεο αμίαο ηνπο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο κεηαθέξεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ καδί κε νπνηνδήπνηε απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ζρεηηθφ κε ηελ 

επέλδπζε πνπ πσιήζεθε. 
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2.       εκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Επιζθαλείρ σπεώζηερ 

Οη ρξεψζηεο νη νπνίνη ζεσξνχληαη φηη δελ κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ δηαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ. Γίλεηαη εηδηθή πξφβιεςε γηα ππφινηπα ρξεσζηψλ πνπ ε είζπξαμε ηνπο ζεσξείηαη 

ακθίβνιε. 
 

Μεηπηηά και ανηίζηοισα μεηπηηών 
Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη ζηηο ηξάπεδεο 

θαζψο επίζεο θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαηά ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

3. Άζθεζε θξίζεο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο  

 Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε 

θξίζεο απφ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
 Κξίζεηο 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 2, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνέβε ζηηο αθφινπζεο θξίζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
 Ταξινόμηζη επενδύζευν ζε σπημαηοοικονομικά ζηοισεία ενεπγηηικού πος αποηιμούνηαι ζηη 

δίκαιη αξία μέζυ ηηρ καηάζηαζηρ λογαπιαζμού αποηελεζμάηυν 

 Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα ηελ ηαμηλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηελ θαηεγνξία δίθαηε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ.   
 
 Σν πγθξφηεκα πξνβαίλεη ζε θξίζεηο θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπ ζε δηαθνξεηηθά 

ραξηνθπιάθηα κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ.  ε απηά ηα πιαίζηα, ην 

ζπγθξφηεκα έρεη ηαμηλνκήζεη ην ραξηνθπιάθην επελδχζεψλ ηνπ γηα εκπνξία ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κε ζηφρν ην θέξδνο απφ ηε ζπλνιηθή 

ηνπο απφδνζε κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ θαη κεηαβνιψλ ζηε δίθαηε αμία.  Άιιεο επελδχζεηο πνπ 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία αθνξνχλ επελδχζεηο ζε κεηνρέο, νη επηδφζεηο ησλ νπνίσλ 

εθηηκψληαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηνπο απφδνζε θαη ηηο νπνίεο ην ζπγθξφηεκα έρεη ηελ πξφζεζε λα 

ξεπζηνπνηήζεη. 

 Δθηηκήζεηο 

 Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη νη πην θάησ: 
 
 Πποβλέτειρ για επιζθαλείρ απαιηήζειρ 

 Σν ζπγθξφηεκα εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο  αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα είζπξαμεο ησλ 

νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ ηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο. Οη ελδείμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη 

ε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο είλαη ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ρξεψζηε. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη δεκηνπξγείηαη 

αλάινγε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηε 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζπλερήο 

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

εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα.  

 

Φοπολογία 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο θνξνινγίαο πνπ έγηλε κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία απαηηεί δηάθνξεο 

εθηηκήζεηο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θνξνινγίαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζπκθσλείηαη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην.  Πηζαλή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο θαη ηεο πξφλνηαο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα επεξεάζεη ην έμνδν θνξνινγίαο κειινληηθψλ πεξηφδσλ. 
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3. Άζθεζε θξίζεο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα) 
 

Απομείυζη ςπεπαξίαρ εξαγοπάρ 

 Καηά ηελ εμέηαζε ηεο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο εμαγνξάο απαηηείηαη κία εθηίκεζε ηεο αμίαο 

ρξήζεσο ησλ ζρεηηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, 

εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εηαηξεηψλ πνπ εμαγνξάζζεθαλ ζηηο νπνίεο ε ππεξαμία 

εμαγνξάο έρεη θαηαλεκεζεί. Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεσο απαηηεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα λα 

εθηηκήζεη ηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο κνλάδεο 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηηο ζπλδεδεκέλεο θαη εμαξηεκέλεο εηαηξείεο θαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ πνπ εμαγνξάζζεθαλ θαη έλα θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην γηα λα 

ππνινγηζηεί ε παξνχζα αμία. Λεπηνκέξεηεο ηεο θίλεζεο ηεο δεκίαο απνκείσζεο παξέρνληαη ζηε 

ζεκείσζε 13. 

 Αξία επενδύζευν ζε εηαιπείερ μη ειζηγμένερ ζηο σπημαηιζηήπιο  

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κε εηζεγκέλσλ επελδχζεσλ ην ζπγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο.  Οη κέζνδνη απηνί ζηεξίδνληαη πάλσ ζε θάπνηεο ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
  
 
4.        Κύθινο εξγαζηώλ   

Ζ εηαηξεία εθαξκφδνληαο ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηεζλέο Λνγηζηηθνχ Πξφηππνπ Αξ.18 

“Δηζνδήκαηα”, παξνπζηάδεη αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 
  

            Σν ζπγθξόηεκα 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:    
 

 2008  2007 

 €  € 
    
Πσιήζεηο εηζηηεξίσλ θαη πξνκήζεηεο 29.773.455  26.690.765 

Πσιήζεηο ηαμηδησηηθψλ παθέησλ θαη ζπλέδξηα 19.388.896  15.568.426 

 49.162.351  42.259.101 
 
            Η εηαηξεία 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
 

 2008  2007 

 €  € 
    
Πσιήζεηο ηαμηδησηηθψλ παθέησλ θαη ζπλέδξηα 19.441.442  16.600.934 

 19.441.442  16.600.934 
    
 
 

5.      Αλάιπζε θαηά ηνκέα  

          Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία 

Σν πγθξφηεκα εθαξκφδνληαο ην αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο Αξ. 14 «Αλάιπζε θαηά Σνκέα», παξνπζηάδεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο πην 

θάησ: 
 

Πξσηνγελήο ηνκέαο 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο ρσξίδνληαη θπξίσο ζηνπο πην θάησ ηνκείο: 

 

(α) Πψιεζε εηζηηεξίσλ θαη πξνκήζεηεο 

(β) Πψιεζε ηαμηδησηηθψλ παθέησλ 

(γ) Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο 

(δ) Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ  
  

Ζ βάζε θαηαλνκήο ησλ θφζησλ είλαη πξαγκαηηθή.  
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5.     Αλάιπζε θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα)  

         Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία (ζπλέρεηα) 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

Σν πγθξφηεκα δηεμάγεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηελ Κχπξν. Απφ ηελ 31 Απγνχζηνπ 2006 

θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Kinisis Travel and Tours Inc, ην ζπγθξφηεκα 

δηεμάγεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ζηελ Ακεξηθή. 
 

Σν ζπγθξόηεκα 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 
 

  2008 

   Κόζηνο  Μεηθηό 

 Πσιήζεηο  πσιήζεσλ  θέξδνο 

Αλάιπζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο £  £  £ 

Πσιήζεηο εηζηηεξίσλ 29.821.109  (27.609.993)  2.211.116 

Πσιήζεηο ηαμηδησηηθψλ παθέησλ 17.540.383  (15.789.398)  1.750.985 

Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο 1.166.671  (1.023.310)  143.361 

Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 634.188  (463.419)  170.769 

 49.162.351  (44.886.120)  4.276.231 

Άιια εηζνδήκαηα     90.415 

Έμνδα Γηαρείξηζεο     (2.634.243) 

Έμνδα Πσιήζεσλ     (1.008.745) 
 

Κέξδνο από εξγαζίεο    723.658 
 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  (86.652) 

Απνκείσζε αμίαο επελδχζεσλ  (251.462) 

Απνκείσζε αμίαο εκπνξηθήο εχλνηαο  (20.503) 

Εεκηά απφ πψιεζε επελδχζεσλ  (35.579) 

Κέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηε θνξνινγία  329.462 

Φνξνινγία     (76.146) 

Κέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία  253.316 

πκθέξνλ κεηνςεθίαο    1.605 

Κέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 254.921 
  

  2007 

   Κόζηνο  Μεηθηό 

 Πσιήζεηο  πσιήζεσλ  Κέξδνο 

Αλάιπζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο €  €  € 

Πσιήζεηο εηζηηεξίσλ 26.690.767  (24.608.349)  2.082.418 

Πσιήζεηο ηαμηδησηηθψλ 

  παθέησλ 14.203.277  (13.065.168) 

 

1.138.109 

Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο 1.150.350  (939.112)  211.238 

Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 214.799  (168.639)  46.160 

 42.259.193  (38.781.268)  3.477.925 

Άιια εηζνδήκαηα     35.327 

Έμνδα Γηαρείξηζεο     (2.258.874) 

Έμνδα Πσιήζεσλ     (883.877) 

Κέξδνο από εξγαζίεο    370.501 
 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  (107.396) 

Μεξίδην δεκηάο απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία  - 

Απνκείσζε αμίαο ππεξαμίαο εμαγνξάο  - 

Κέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηε θνξνινγία  263.105 

Φνξνινγία     (48.213) 

Κέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία  214.892 

πκθέξνλ κεηνςεθίαο  23.109 

Κέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 238.001 
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5.      Αλάιπζε θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα)  

 
         Σν ζπγθξόηεκα (ζπλέρεηα)  

 
Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο 
αθνξνχλ φια ηα εηζνδήκαηα ηνπ ρσξίο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο δηαρσξηζκφο ηνπο, ζεσξήζεθε φηη 
ε αλάιπζε ηνπ κεηθηνχ θέξδνπο αληί ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο δίλεη δηθαηφηεξε παξνπζίαζε ησλ 
απνηειεζκάησλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη εθηθηφ λα δνζεί αλάιπζε αλά 
ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 

 
         Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 
Γεσγξαθηθόο ηνκέαο Δξγαζίεο 

Κύπξνπ 

 Δξγαζίεο 

εμσηεξηθνύ 

 Οιηθό 

31/12/2008 

 Οιηθό 

31/12/2007 

 €  €  €  € 

Πσιήζεηο 44.828.052  4.334.299  49.162.351  42.259.193 

Μεηθηφ θέξδνο 3.743.664  532.567  4.276.231  3.477.925 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 9.467.107  650.116  10.117.223  9.085.889 

χλνιν παζεηηθνχ 4.071.838  685.693  4.757.531  3.875.731 

Πξνζζήθεο ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 112.210  8.762  120.992  590.547 

Πξνζζήθεο άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 153.162  50.000  103.162  6.172 

Απνζβέζεηο ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 187.518  9.982  197.500  196.975 

Υξεφιπζε άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 30.156  -  30.156  15.432 

Απνκείσζε αμίαο άπισλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ 

 

20.503 

  

- 

  

20.503 

  

- 
 
         Η εηαηξεία  

         Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο  έρνπλ σο αθνινχζσο: 
 

 2008 

   Κόζηνο   Μεηθηό 

 Πσιήζεηο  πσιήζεσλ  θέξδνο 

Αλάιπζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο €  €  € 

Πξνκήζεηεο εηζηηεξίσλ 1.152.333  (10.959)  1.141.374 

Πσιήζεηο ηαμηδησηηθψλ παθέησλ 16.458.251  (14.990.606)  1.467.645 

Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο 1.166.670  (1.023.310)  143.361 

Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 634.188  (463.419)  170.769 

 19.411.442  (16.488.294)  2.923.148 
 

Άιια εηζνδήκαηα     853.991 

Έμνδα Γηαρείξηζεο     (2.238.172) 

Έμνδα Πσιήζεσλ     (879.182) 

Κέξδνο από εξγαζίεο    659.785 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  (38.858) 

Απνκείσζε αμίαο επελδχζεσλ  (251.462) 

Εεκηά απφ πψιεζε επελδχζεσλ  (35.579) 

Κέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηε θνξνινγία  333.886 

Φνξνινγία     (76.146) 

Κέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία  257.740 
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5.      Αλάιπζε θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα)  
 

         Η εηαηξεία (ζπλέρεηα)  

 

 2007 

   Κόζηνο   Μεηθηό 

 Πσιήζεηο  πσιήζεσλ  θέξδνο 

Αλάιπζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο €  €  € 

Πξνκήζεηεο εηζηηεξίσλ 1.094.334  -  1.094.334 

Πσιήζεηο ηαμηδησηηθψλ παθέησλ 14.141.453  (13.040.982)  1.100.471 

Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο 1.150.350  (939.112)  211.238 

Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 214.797  (168.639)  46.158 

 16.600.934  (14.148.732)  2.452.201 
 

Άιια εηζνδήκαηα     811.375 

Έμνδα Γηαρείξηζεο     (2.054.500) 

Έμνδα Πσιήζεσλ     (843.215) 

Κέξδνο από εξγαζίεο    365.861 
 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  (102.313) 

Κέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηε θνξνινγία  263.548 

Φνξνινγία     (47.896) 

Κέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία  215.652 
 

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ 

φια ηα εηζνδήκαηα ηεο ρσξίο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο δηαρσξηζκφο ηνπο, ζεσξήζεθε φηη ε 

αλάιπζε ηνπ κεηθηνχ θέξδνπο αληί ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο δίλεη δηθαηφηεξε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη εθηθηφ λα δνζεί αλάιπζε αλά 

ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Ζ εηαηξεία δηεμάγεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηελ Κχπξν θαη γη’ απηφ ην ιφγν δελ 

παξνπζηάδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα. 
    

6.         Άιια εηζνδήκαηα 

Σν ζπγθξόηεκα  2008  2007 

  €  € 

Κέξδνο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ -  1.709 

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο -  6.151 

Έζνδα απφ θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο  4.979  - 

Δηζφδεκα απφ δηαθεκίζεηο 50.232  22.622 

Άιια εηζνδήκαηα 35.204  4.847 

  90.415  35.329 
 
 

Η εηαηξεία  2008  2007 

  €  € 

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο  796.105  773.313 

Κέξδνο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ -  1.709 

Μέξηζκα εηζπξαθηέν απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία -  8.885 

Μεξίζκαηα απφ επελδχζεηο πξνο εκπνξία  7.385  - 

Δηζφδεκα απφ δηαθεκίζεηο 50.231  22.622 

Άιια εηζνδήκαηα 270  4.847 

  853.991  811.376 

 



 

  

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LIMITED                    28 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΓΙΑ  ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2007 

     
7.       Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο 

Σν ζπγθξόηεκα  2008  2007 

  €  € 

Σφθνη εηζπξαθηένη  51.565  818 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  77  10.009 

  51.642  10.827 

Σφθνη θαη δηθαηψκαηα ηξαπεδψλ 136.685  114.240 

Σφθνη εηαηξηθνχ θφξνπ -  1.432 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.609  2.551 

  (138.294)  (118.223) 
     
Καζαξά  (86.652)  (107.396) 

  
Η εηαηξεία  2008  2007 

  €  € 

Σφθνη εηζπξαθηένη  50.946  120 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  -  10.009 

  50.946  10.129 

Σφθνη θαη δηθαηψκαηα ηξαπεδψλ 88.686  112.442 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.118  - 

  (89.804)  (112.442) 

Καζαξά  (38.858)  (102.313) 
 
 
 
8.       Κόζηνο πξνζσπηθνύ θαη ζπκβνύισλ  

Σν ζπγθξόηεκα  2008  2007 
  €  € 
Ακνηβή ζπκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα  142.740  141.783 
Ακνηβή κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ   7.200  9.910 
Μηζζνί πξνζσπηθνχ  -  1.200.870 
Δηζθνξέο εξγνδφηε θαη σθειήκαηα πξνζσπηθνχ  192.262  161.420 
  342.202  1.513.983 

 
Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηνχληαλ απφ ην ζπγθξφηεκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ήηαλ 
88  (2007: 86). 

 
Η εηαηξεία  2008  2007 
  €  € 
Ακνηβή ζπκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα  142.740  141.783 
Ακνηβή κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ   7.200  9.910 
Μηζζνί πξνζσπηθνχ  1.237.887  1.128.046 
Δηζθνξέο εξγνδφηε θαη σθειήκαηα πξνζσπηθνχ  157.573  151.433 
  1.545.400  1.431.172 

 
Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηνχληαλ απφ ηελ εηαηξεία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 
ήηαλ 79 (2007: 77). 
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  9.       Κέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηε θνξνινγία 

Σν ζπγθξόηεκα    
Σν θέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηελ θνξνινγία αλαθέξεηαη κεηά ηε 
πίζησζε ησλ αθνινχζσλ: 

2008 

€ 

 2007 

€ 
Δπηζθαιψλ ρξεσζηψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ  103  4.683 
Κέξδνο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ  -  1.709 
θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πην θάησ:     
  Ακνηβήο ειεγθηψλ  52.350  47.549 
  Ακνηβήο ειεγθηψλ πξνεγνχκελνπ έηνπο  10.344  5.519 
  Πξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο 181.325  178.655 

 
Η εηαηξεία    
Σν θέξδνο γηα ην έηνο πξηλ ηελ θνξνινγία αλαθέξεηαη κεηά ηε 
πίζησζε ησλ αθνινχζσλ: 

2008 

€ 

 2007 

€ 
Δπηζθαιψλ ρξεσζηψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ  103  4.683 
Κέξδνο απφ πψιεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ  -  1.709 
θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πην θάησ:     
Ακνηβή ειεγθηψλ  40.000  32.463 
Ακνηβή ειεγθηψλ πξνεγνχκελνπ έηνπο  9.837  5.126 
Πξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο 181.325  178.655 

 
 
10. Φνξνινγία   Έθηαθηε      

 Σν ζπγθξόηεκα    εηζθνξά      

  Δηαηξηθόο   γηα ηελ  Οιηθό   Οιηθό  

  θόξνο   άκπλα   2008  2007 

  €  €  €  € 
 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ  9.653  41.193  50.846  (5.345) 
 Πξφλνηα γηα ην έηνο 71.529  3.654  75.183  9.631 
 Λνγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο -  -  -  46.358 
 Πξφλνηα γηα πξνεγνχκελα έηε -  5.925  5.925  4.688 
  81.182  50.772  131.954  55.332 
 Πνζφ πνπ πιεξψζεθε (36.135)  (46.358)  (82.493)  (5.511) 
 Πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε -  -  -  625 
  Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  45.047  4.414  49.461  50.846 

 
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ην έηνο απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ: 

  2008  2007 

  €  € 

Δηαηξηθφο θφξνο έηνπο  71.529  9.632 

Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ εηψλ  -  22 

Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά έηνπο  3.654  - 

Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνεγνχκελσλ εηψλ 5.925  4.666 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (1.308)  33.893 

 79.800  48.213 
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ΓΙΑ  ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2007        
10. Φνξνινγία (ζπλέρεηα) 

 Σν ζπγθξόηεκα (ζπλέρεηα)    
πκθηιίσζε κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο θαη ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο: 

 
  2008  2007 

  €  € 

Λνγηζηηθφ θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία 324.497  263.104 
 
Δηαηξηθφο θφξνο κε βάζε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (10%) 32.450  26.310 

Φνξνινγηθή επίπησζε:    

- εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ 57.118  16.262 

- εζφδσλ πνπ δελ θνξνινγνχληαη (18.596)  - 

- δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε άιιεο ρψξεο  -  2.512 

- δεκηψλ ζε κεηαθνξά  -  4.208 

- ινηπά (691)  (6.640) 

 70.281  42.652 

Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ εηψλ -  22 

Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνεγνχκελσλ εηψλ 5.925  4.666 

Πξφζζεηνο θφξνο  3.594  872 

 79.800  48.212 

 

 Η εηαηξεία   Έθηαθηε      

    εηζθνξά      

  Δηαηξηθόο   γηα ηελ  Οιηθό   Οιηθό  

  θόξνο   άκπλα   2008  2007 

  €  €  €  € 
 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ  9.590  40.433  50.023  (5.529) 
 Πξφλνηα γηα ην έηνο 71.529  3.654  75.183  9.590 
 Λνγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο -  -  -  46.358 
 Πξφλνηα γηα πξνεγνχκελα έηε -  5.925  5.925  4.412 
  81.119  50.012  131.131  54.831 
 Πνζφ πνπ πιεξψζεθε (36.000)  (46.358)  (82.358)  (4.808) 
 Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  45.119  3.654  48.773  50.023 

 
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ην έηνο απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ: 
 
  2008  2007 

  €  € 

 Δηαηξηθφο θφξνο έηνπο 71.529  9.590 

 Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά έηνπο 3.654  - 

 Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνεγνχκελσλ εηψλ 5.925  4.412 

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (1.308)  33.894 

  79.800  47.896 
 

 

Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε εηαηξηθφ θφξν πάλσ ζηα θέξδε ηεο, φπσο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, κε βάζε ηνπο ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο πνπ ήηαλ 10%. 
 
Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζηνπο ηφθνπο εηζπξαθηένπο πξνο 

10% θαη ζε ελνίθηα εηζπξαθηέα πξνο 3%. 
 
Ζ εηαηξεία έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη θαη λα ζπκςεθίζεη δεκηέο πξνεγνχκελσλ 

εηψλ κε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ηνπ έηνπο. 
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10. Φνξνινγία (ζπλέρεηα)        

 Η εηαηξεία (ζπλέρεηα)        
 
πκθηιίσζε κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο θαη ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο: 

  2008  2007 

  €  € 

Λνγηζηηθφ θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία 313.383  263.548 
 

Δηαηξηθφο θφξνο κε βάζε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (10%) 31.338  26.355 

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα -  - 

Φνξνινγηθή επίπησζε:    

- εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ 57.118  16.256 

- εζφδσλ πνπ δελ θνξνινγνχληαη (18.596)  (895) 

- ινηπά 421  897 

 70.281  42.613 

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πξνεγνχκελσλ εηψλ 5.925  4.412 

Πξφζζεηνο θφξνο  3.594  871 

 79.800  47.896 

  

 

11. Κέξδνο αλά κεηνρή 2008  2007 

 Σν ζπγθξόηεκα €  € 

 Βαζηθό θέξδνο αλά κεηνρή / Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο 

αλά κεηνρή 

 

 

  

 

 Κέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηελ θνξνινγία  246.302  238.000 

 Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

 

12.198.896 

  

12.236.394 

 Βαζηθφ θέξδνο αλά κεηνρή / Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά 

κεηνρή (ζελη) 

 

2,02 

  

1,95 

     
 

 Η εηαηξεία    

 Βαζηθό θέξδνο αλά κεηνρή / Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο 

αλά κεηνρή 

   

 Κέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηελ θνξνινγία  233.583  215.652 

 Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

 

12.198.896 

  

12.236.394 
 
 Βαζηθφ θέξδνο αλά κεηνρή / Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά  

κεηνρή (ζελη) 

 

1,91 

  

1,76 

 
 Ο ππνινγηζκφο ηνπ θέξδνπο αλά κεηνρή έγηλε κε βάζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Αξ.33 “Κέξδνο αλά κεηνρή”. 
 
Σν βαζηθφ θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά κεηνρή έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ην κεζνζηαζκηθφ 
αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
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12.       Δκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   
 

Σν ζπγθξόηεκα  Ιδηόθηεηα   Δπηπια, ζθεύε  Ηιεθηξν-     

 

 

   γήπεδα        

θαη θηίξηα 

θαη 

εγθαηαζηάζεηο 

 ληθνί 

ππνινγηζηέο  

 

Ορήκαηα 

  

Οιηθό 

 €  €  €  €         € 

Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο         

1 Ηαλνπαξίνπ 2007 2.508.740  830.432  238.710  233.019  3.810.901 

πλαιιαγκαηηθή δηαθνξά 

θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  

 

 

- 

  

 

(2.339) 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

(2.339) 

Πξνζζήθεο  462.645  80.813  35.913  11.176  590.547 

Δθπνηήζεηο -  -  -  (13.471)  (13.471) 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 2.971.385  908.906  274.623  230.724  4.385.638 

πλαιιαγκαηηθή δηαθνξά 

θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

 

 

- 

  

 

991 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

991 

Πξνζζήθεο 5.300  28.422  32.670  54.600  120.992 

Δθπνηήζεηο  -  -  -  (78.095)  (78.095) 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 2.976.685  938.321  307.293  207.229  4.429.526 
 

Απνζβέζεηο           

1 Ηαλνπαξίνπ 2007 117.719  445.813  204.434  164.142  932.108 

ηηο εθπνηήζεηο  -  -  -  (13.471)  (13.471) 

πλαιιαγκαηηθή δηαθνξά 

θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

 

 

- 

  

 

28 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

28 

Δπηβάξπλζε έηνπο  58.860  78.705  20.040  39.370  196.975 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 176.579  524.546  224.474  190.041  1.115.640 

ηηο εθπνηήζεηο  -  -  -  (78.095)  (78.095) 

Δπηβάξπλζε έηνπο  64.108  75.902  23.042  34.448  197.500 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 240.687  600.448  247.516  146.394  1.235.045 
 

Καζαξή αμία           

31Γεθεκβξίνπ 2008 2.735.998  337.873  59.777  60.835  3.194.481 

31Γεθεκβξίνπ 2007 2.794.806  384.388  50.149  40.656  3.269.998 

 
Η εηαηξεία  

Ιδηόθηεηα  

  

Δπηπια, ζθεύε 

  

Ηιεθηξν- 

    

 

 

   γήπεδα θαη 

      θηίξηα 

θαη 

εγθαηαζηάζεηο 

 ληθνί 

ππνινγηζηέο  

 

Ορήκαηα 

  

Οιηθό 

 €  €  €  €  € 
Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο         

1 Ηαλνπαξίνπ 2007 2.508.739  756.173  238.710  233.019  3.736.641 

Πξνζζήθεο  -  59.830  27.861  11.176  98.867 

Δθπνηήζεηο -  -  -  (13.740)  (13.470) 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 2.508.739  816.003  266.571  230.726  3.822.038 

Πξνζζήθεο -  28.225  24.085  54.600  106.910 

Δθπνηήζεηο -  -  -  (78.095)  (78.095) 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 2.508.739  844.228  290.656  207.230  3.850.853 

Απνζβέζεηο           

1 Ηαλνπαξίνπ 2007 117.719  397.545  204.434  164.143  883.841 

Δπηβάξπλζε έηνπο  58.860  73.133  19.620  39.397  191.010 

Δθπνηήζεηο -  -  -  (13.470)  (13.740) 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 176.579  470.678  224.054  190.072  1.061.381 

Δπηβάξπλζε έηνπο 58.860  75.120  19.090  34.448  187.518 

ηηο εθπνηήζεηο    -  -  (78.095)  (78.095) 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 235.439  545.798  243.144  146.423  1.170.804 

Καζαξή αμία           

31Γεθεκβξίνπ 2008 2.273.300  298.430  47.512  60.807  2.680.049 

31Γεθεκβξίνπ 2007 2.332.160  345.325  42.517  40.654  2.760.656 
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12.       Δκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  (ζπλέρεηα) 
 

Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία 

Σα ηδηφθηεηα γήπεδα θαη θηίξηα έρνπλ εθηηκεζεί ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1999 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2004 κε 

βάζε ηελ αγνξαία αμία ηνπο απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο. Σν ζπζζσξεπκέλν 

πιεφλαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο επαλεθηηκήζεηο χςνπο €1.107.953 (£648.456) γηα ην πγθξφηεκα 

θαη ηελ Δηαηξεία πηζηψζεθε ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. Απφ ηηο επαλεθηηκήζεηο πξνέθπςε 

ζπζζσξεπκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγία χςνπο €115.172 (£67.047) ε νπνία ρξεψζεθε ζην 

απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. Απφ ην πιεφλαζκα απηφ, πνζφ €46.209 (£27.045) έρεη κεηαθεξζεί ζην 

απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ θαη ην αλάινγν πνζφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πηζηψζεθε ζην 

απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. Σν πιεφλαζκα ηνπ έηνπο 1999 χςνπο €68.585 (£40.141) είρε κεηέπεηηα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην έηνο 2000 γηα δσξεά έθδνζε κεηνρψλ. 
 

ηα ηδηφθηεηα γήπεδα θαη θηίξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο  πεξηιακβάλεηαη γε αμίαο €1.009.397 

(2007:€1.009.397) πάλσ ζηελ νπνία δελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο. ηα ηδηφθηεηα γήπεδα θαη θηίξηα ηεο 

εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη γε αμίαο €546.752 (2007: €546.752) πάλσ ζηελ νπνία δελ ινγίδνληαη 

απνζβέζεηο. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ε θαζαξή αμία ησλ ηδηφθηεησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ κε βάζε ηελ ηηκή 

θηήζεο κε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επαλεθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο 

εθηηκεηέο ζα ήηαλ €1.860.108 (2007: €1.854.808). 
 
Ζ Δηαηξεία έρεη ππνζεθεχζεη γήπεδα θαη θηίξηα ηα νπνία έρνπλ ινγηζηηθή αμία πνπ πιεζηάδεη ηηο 

€1.964.892 (2007: €1.964.892) γηα λα εμαζθαιίζεη ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί. 
 

 

13.       Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

           Σν ζπγθξόηεκα 

 

 

Λνγηζκηθά  

πξνγξάκκαηα 

 Δκπνξηθή  

Δύλνηα 

  

Οιηθό 

Σηκή θηήζεο  €  €  € 
1 Ηαλνπαξίνπ 2007 146.914  1.727.328  1.874.242 

Πξνζζήθεο  6.172  -  6.172 

Απφ εμαγνξέο εηαηξεηψλ -  -  - 

Μεηαθνξά ζην ινγαξηαζκφ ρξεψζηε -  -  - 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 153.086  1.727.328  1.880.414 

Πξνζζήθεο 103.162  -  103.162 

πλαιιαγκαηηθή δηαθνξά θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ  

  ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

 

- 

  

2.561 

  

2.561 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 256.248  1.729.329  1.986.137 

Υξενιύζεηο      

1 Ηαλνπαξίνπ 2007 123.158  129.512  252.670 

Δπηβάξπλζε έηνπο 15.432  -  15.432 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 138.590  129.512  268.102 

Δπηβάξπλζε έηνπο  30.155  -  30.155 

Απνκείσζε αμίαο -  20.503  20.503 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 168,745  150.015  318.760 

Καζαξή αμία       

31 Γεθεκβξίνπ 2008 87.503  1.579.874  1.667.377 

31 Γεθεκβξίνπ 2007 14.496  1.597.815  1.612.311 
 

Ζ ππεξαμία εμαγνξάο αθνξά πνζά πνπ πιεξψζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε δξαζηεξηνηήησλ εηαηξεηψλ θαη 
εμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ.  
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13.       Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 
 

Η εηαηξεία 

 

Λνγηζκηθά  

πξνγξάκκαηα 

 Δκπνξηθή  

Δύλνηα 

  

Οιηθό 

Σηκή θηήζεο  €  €  € 
1 Ηαλνπαξίνπ 2007 146,914  1.463.090  1.593.430 

Πξνζζήθεο  6.172  -  6.172 

Μεηαθνξά ζην ινγαξηαζκφ ρξεψζηε -  -  - 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 153.086  1.463.090  1.599.602 

Πξνζζήθεο 53.162  -  53.162 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 206.248  1.463.090  1.652.764 

Υξενιύζεηο      

1 Ηαλνπαξίνπ 2007 123.158  126.531  233.114 

Δπηβάξπλζε έηνπο 15.432  -  15.432 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 138.590  126.531  248.546 

Δπηβάξπλζε έηνπο  30.155  -  30.155 

Απνκείσζε αμίαο -  20.503  20.503 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 168.745  147.034  299.205 

Καζαξή αμία       

31 Γεθεκβξίνπ 2008 37.503  1.316.056  1.353.559 

31 Γεθεκβξίνπ 2007 14.496  1.336.558  1.351.054 
 
 

Ζ ππεξαμία εμαγνξάο αθνξά πνζά πνπ πιεξψζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε δξαζηεξηνηήησλ εηαηξεηψλ. 
 
 
 Ζ θαζαξή αμία ηεο Τπεξαμίαο εμαγνξάο θαηαλέκεηαη ζηηο πην θάησ κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ: 

  2008  2007 

 Σν πγθξόηεκα €  € 

 Σνπξηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο    

   Lavar Tourist & Travel Ltd – Λεκεζφο 785.210  785.210 

   Zourides Travel & Tours Ltd – Λάξλαθα 530.845  530.845 

   Top Kinisis Travel – Τπνθαηάζηεκα Πάθνπ -  20.503 

   Kinisis Aviation Limited 8.075  8.075 

   Kinisis Travel and Tours Inc.- Ακεξηθή 255.743  253.182 

  1.579.873  1.597.815 
 
 
  2008  2007 

 Η Δηαηξεία €  € 

 Σνπξηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο    

   Lavar Tourist & Travel Ltd – Λεκεζφο 785.210  785.210 

   Zourides Travel & Tours Ltd – Λάξλαθα 530.845  530.845 

   Top Kinisis Travel – Τπνθαηάζηεκα Πάθνπ -  20.504 

  1.316.056  1.336.559 
 
 

  Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία    
 

Σν ζπγθξφηεκα πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ηεο απνκείσζεο ππεξαμίαο εμαγνξάο εηεζίσο ή φηαλ 

ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο, εηνηκάδνληαο εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο ησλ ζρεηηθψλ 

κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  
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13.        Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 

 Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία (ζπλέρεηα)    

Ζ αλαθηήζηκε αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζνξίδεηαη βάζε ππνινγηζκψλ ηεο 

αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Απηνί νη ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιέςεηο ξνήο κεηξεηψλ βαζηζκέλεο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ππνινγηζκνχο πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν πέληε εηψλ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη ξνέο κεηξεηψλ πέξαλ ησλ πέληε εηψλ πξνεθηείλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ πην 

θάησ ππνινγηδφκελνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο δελ μεπεξλά ην καθξνπξφζεζκν κέζν 

ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Οη θχξηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο είλαη νη εμήο: 

 Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο εηζηηεξίσλ                           5.50% 

 Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηαμηδησηηθψλ παθέησλ        8.15% 

 Ρπζκφο αλάπηπμεο                                                         3.00% - 5.00% 

 Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην                                               14.09% 
 

Σν πξνυπνινγηδφκελν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο θαζνξίδεηαη βάζε πξνεγνχκελσλ επηδφζεσλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Ο κέζνο ζηαζκηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλάδεη κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη δελ 

ππεξβαίλεη ηνλ κέζν καθξνπξφζεζκν ξπζκφ αλάπηπμεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο. Σν πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ πεξηιακβάλεη ηελ επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο θαη αληηθαηνπηξίδεη 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.  
  Γηεζλείο κεηαθνξέο – Paraship Freight Services Ltd 

χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ζπκθσλίαο πψιεζεο ηνπ ηκήκαηνο δηεζλψλ κεηαθνξψλ εκεξνκελίαο 1ε 
Μαΐνπ 2004 αιιά θαη πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε εηαηξεία 
πξνρψξεζε ζηελ αλαθαηάηαμε ηνπ απαξάγξαθνπ ππνινίπνπ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππεξαμίαο 
εμαγνξάο θαηά ηελ 1

ε
 Μαΐνπ 2006 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο σο απαίηεζε εηζπξαθηέα απφ 

ηνλ αγνξαζηή.    
 
14. Δπελδύζεηο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο  

    Πνζνζηό 

 Η εηαηξεία Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Υώξα ειέγρνπ 

   εγγξαθήο 31.12.2008 31.12.2007 

 Top Kinisis Tours Ltd Αληηπξνζψπεπζε 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

 

Κχπξνο 

 

100% 

 

100% 

 Kinisis Aviation Limited Αληηπξνζψπεπζε 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

 

Κχπξνο 

 

60% 

 

60% 

 Top Kinisis UK Limited Παξνρή ηνπξηζηηθψλ 

θαη ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ 

 

Κχπξνο 

 

60% 

 

60% 

 Kinisis Travel & Tours Inc. Αληηπξνζψπεπζε 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

 

Ζ.Π.Α. 

 

100% 

 

100% 

 Top Kinisis Catering Limited Αδξαλήο Κχπξνο 100% 100% 

  

Top Kinisis Hellas M.E.Π.E. 

Παξνρή ηνπξηζηηθψλ 

θαη ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ  

 

Διιάδα 

 

100% 

 

100% 

 

 Όιεο νη πην πάλσ εμαξηεκέλεο εηαηξείεο εθηφο απφ ηηο Kinisis Travel & Tours Inc. θαη Top Kinisis 

Hellas M.E.Π.E., δηεμάγνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ Κχπξν. Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία Kinisis Travel & 

Tours Inc. δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ε Top Kinisis Hellas 

M.E.Π.E. ζηελ Διιάδα. 
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14. Δπελδύζεηο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)  

 Η εηαηξεία (ζπλέρεηα)  2008  2007 

   €  € 

 Top Kinisis Tours Ltd    17.086  17.086 

 Kinisis Aviation Limited  1.709  1.709 

 Top Kinisis UK Limited   51.258  51.258 

 Kinisis Travel & Tours Inc.  77.525  76.949 

 Top Kinisis Catering Limited  8.543  8.543 

 Top Kinisis Hellas M.E.Π.E  50.000  50.000 

    206.121  205.545 
 
15. Δπελδύζεηο     

 Δπελδύζεηο πξνο εκπνξία     

 Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία  2008  2007 

  €  € 

 Κφζηνο     

 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 246  4.184 

 Πξνζζήθεο  527.141  - 

 Πσιήζεηο  -  (3.940) 

 Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  527.387  244 

 Κέξδνο/δεκηά απφ επαλεθηίκεζε  (251.462)  - 

 Σξέρνπζα αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  275.925  244 

      

 Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε  2008  2007 

 Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία  €  € 

 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ  171  171 

 Πσιήζεηο  -  - 

 Απνκείσζε αμίαο  -  - 

 Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 171  171 
 
 Οη επελδχζεηο πξνο εκπνξία απνηεινχληαη απφ κεηνρέο δεκνζίσλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη νη επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε απφ κεηνρέο ζε κε 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο.  
 
16. Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία     

 Σν πγθξόηεκα θαη ε Δηαηξεία  2008  2007 

   €  € 

 Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία – θφζηνο  -  - 

 Μεξίδην ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο     

   - δεκηά έηνπο  -  - 

 Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  -  - 
   
 Ζ επέλδπζε ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία E & Δ Travel Providers Limited αληηπξνζσπεχεη ην 49% ηνπ 

εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 

είλαη ε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ ζην δηαδίθηπν.  
 Ζ επέλδπζε ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο (equity 

method). πλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία παξνπζηάδνληαη πην θάησ:   
   2008  2007 

   €  € 

 Οιηθφ ελεξγεηηθφ  111.279  117.212 

 Οιηθφ παζεηηθφ  (250.213)  (204.792) 

 Καζαξφ παζεηηθφ  (138.934)  (87.080) 
 

 Οιηθά εηζνδήκαηα  79.068  63.971 
 

 Εεκηά έηνπο  (51.854)  (62.181) 
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17.   Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  

 

    Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία 

  Ζ εηαηξεία εθαξκφδνληαο ην Αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο Αξ.12 “Φφξνη Δηζνδήκαηνο” πξνέβε ζε πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ε 

νπνία πξνέθπςε απφ ηελ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ θαζψο θαη απφ πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ 

θνξνινγηθνχ θαη ινγηζηηθνχ θέξδνπο ηεο εηαηξείαο. 
  

  Σν ζπγθξόηεκα Δπηηαρπλόκελεο   Φνξνιν-  Δπαλεθηίκεζε    

    θνξνινγηθέο  γηθέο  αθίλεηεο    

    απνζβέζεηο  δεκηέο  ηδηνθηεζίαο  ύλνιν 

    €  €  €  € 
  Τπφινηπν 1.1.2007 (673)  (33.612)  93.388  59.103 

 Πίζησζε ζην απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο 

 

- 

  

- 

  

(6.530) 

  

(6.530) 

  Υξέσζε/(πίζησζε) ζηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ 

 

 

282 

  

 

33.612 

  

 

- 

  

 

33.894 

  Τπφινηπν 1.1.2008 (391)  -  86.858  86.467 

 Πίζησζε ζην απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο 

 

- 

  

- 

  

(4.806) 

  

(4.806) 

 Υξέσζε ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

 

 

(1.308) 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

(1.308) 

 Τπφινηπν 31.12.2008 (1.699)  -  82.052  80.353 

 

 πγθεθξηκέλεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ζπκςεθηζζεί 

ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο.  Ζ αθφινπζε αλάιπζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνινίπσλ (κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ) γηα ζθνπνχο ηζνινγηζκνχ 

έρεη σο εμήο: 
 
    €  € 

  Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 50.836  54.657 

  Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (229)  (20.066) 

    50.607  34.591 

 
 Η εηαηξεία        

    Δπηηαρπλόκελεο   Φνξνιν-  Δπαλεθηίκεζε    

    θνξνινγηθέο  γηθέο  αθίλεηεο    

    απνζβέζεηο  δεκηέο  ηδηνθηεζίαο  ύλνιν 

    €  €  €  € 
  Τπφινηπν 1.1.2007 (673)  (33.612)  93.388  59.103 

 Πίζησζε ζην απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο 

 

- 

  

- 

  

(6.530) 

  

(6.530) 

  Υξέσζε/(πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

 

 

282 

  

 

33.612 

  

 

- 

  

 

33.894 

  Τπφινηπν 1.1.2008 (391)  -  86.858  86.467 

  Πίζησζε ζην απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο  

 

- 

  

- 

  

(4.806) 

  

(4.806) 

  Υξέσζε ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

 

 

(1.308) 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

(1.308) 

  Τπφινηπν 31.12.2008 (1.699)  -  82.052  80.353 
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17. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (ζπλέρεηα) 
 

 πγθεθξηκέλεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ζπκςεθηζζεί 

ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο.  Ζ αθφινπζε αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνινίπσλ (κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ) γηα ζθνπνχο ηζνινγηζκνχ έρεη σο εμήο: 

 

    2008 

€ 

 2007 

€ 

  Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 82.052  86.858 

  Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (1.699)  (391) 

    80.353  86.467 
 
 
 
 
18. Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεώζηεο   

  2008  2007 

 Σν ζπγθξόηεκα  €  € 

 Υξεψζηεο εκπνξίνπ (κεηά ηελ αθαίξεζε πξφλνηαο γηα    

 επηζθαιείο ρξεψζηεο) 4.258.285  3.358.215 

 Γηάθνξνη ρξεψζηεο θαη πξνθαηαβνιέο  207.907  495.915 

 Λνγαξηαζκνί ζπκβνχισλ 126.169  56.190 

  4.592.361  3.910.320 

 Η εηαηξεία     

 Υξεψζηεο εκπνξίνπ (κεηά ηελ αθαίξεζε πξφλνηαο γηα    

 επηζθαιείο ρξεψζηεο) 3.607.554  2.093.601 

 Γηάθνξνη ρξεψζηεο θαη πξνθαηαβνιέο  235.867  453.570 

 Λνγαξηαζκνί ζπκβνχισλ 126.169  56.190 

  3.969.590  2.603.361 
 
 Όινη νη ρξεψζηεο είλαη εηζπξαθηένη εληφο ελφο έηνπο. 

 

 

19.       πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα   

  2008  2007 

 Η εηαηξεία €  € 

 Τπόινηπα κε εμαξηεκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο    

 Οθεηιέο απφ εμαξηεκέλεο εηαηξείεο: 

Top Kinisis UK Limited  

 

3.810 
  

7.554 

 Kinisis Travel and Tours Inc 96.070  249.480 

 Top Kinisis Catering Ltd 513.620  436.467 

 Top Kinisis Tours Limited 55.425  - 

 Top Kinisis Hellas M.E.Π.E. 301.398  31.860 

 Kinisis Aviation Ltd -  4.727 

  970.323  730.088 
 

 Οθεηιέο πξνο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο:    

 Kinisis Aviation Limited 24.858  - 

 Top Kinisis Tours Ltd  -  10.122 

 Top Kinisis Hellas M.E.Π.E. 256.817  - 

  (281.675)  (10.122) 

 

 Οθεηιέο απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία :    

 E & E Travel Providers Limited 209.348  165.429 
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19.       πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα (ζπλέρεηα) 
  
 

 

 

Οη πην πάλσ νθεηιέο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο κεηαμχ ηεο Ηζχλνπζαο 

Δηαηξείαο ησλ εμαξηεκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο δελ θέξνπλ ηφθν θαη δελ έρνπλ 

θαζνξηζκέλνπο φξνπο απνπιεξσκήο. Σα ππφινηπα έρνπλ πξνθχςεη απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.  

  2008  2007 

 Δηζόδεκα από εμαξηεκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο   €  € 

 Ακνηβή γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο:    

  - Top Kinisis Tours Ltd 780.000  751.785 

  - Kinisis Aviation Ltd 12.000  15.377 

  - E & E Travel Providers Limited 4.104  6.151 

  796.104  773.313 

 Πξνκήζεηα απφ πσιήζεηο εηζηηεξίσλ:    

  - Top Kinisis Tours Ltd 980.000  956.817 
 
 

 Γελ αθνινπζήζεθε νπνηαδήπνηε ηαθηηθή πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο γηα φιεο ηηο πην πάλσ ζπλαιιαγέο.   
  
   Σν πγθξόηεκα θαη ε Δηαηξεία    

   πλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα πξόζσπα    
     
 πλαιιαγέο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο 

εηαηξείαο έρνπλ απαιεηθζεί ζηελ ελνπνίεζε θαη δελ έρνπλ παξνπζηαζζεί ζ’απηή ηε ζεκείσζε. 

Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη άιισλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ 

παξνπζηάδνληαη πην θάησ: 
 
       
  2008  2007 

 Πνζά νθεηιόκελα από άιια ζπλδεδεκέλα κέξε €  € 

 Δηαηξείεο θαη θπζηθά πξφζσπα ζπλδεδεκέλα κε κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

289.872 
  

257.047 
 

 Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 17.542  68.836 
 

 Τπάιιεινη θαη εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε απηνχο 191.689  132.493 

 

 Σα πην πάλσ πνζά πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο. 
 
 
 
20. Μεηνρηθό θεθάιαην  

  2008  2007 

 Δγθεθξηκέλν €  € 
     
 24.895.300 κεηνρέο ησλ €0.34 ζελη  8.464.402  8.507.229 

 Δθδνζέλ θαη πιήξσο εμνθιεκέλν     

 12.212.011 κεηνρέο ησλ €0.34 ζελη 4.152.084  4.173.090 
 
 
 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πνπ δηεμήρζε ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2007, εγθξίζεθε 

νκφθσλα ςήθηζκα γηα κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ 25.000.000 κεηνρέο ησλ Λ.Κ.0,34 

έθαζηε ζε 24.895.300 κεηνρέο ησλ Λ.Κ. 0,34 έθαζηε. Ζ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο επηθπξψζεθε απφ ην Γηθαζηήξην κε δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ζηηο 26 Μαξηίνπ 2007. 
 
Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πνπ δηεμήρζε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2007 ελέθξηλε 

νκφθσλα ςήθηζκα γηα κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην απφ £617.022 

ζε £0.  Σν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ δχλαηαη λα 

ζπκςεθηζηεί κε ην απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ ηεο Δηαηξείαο.  Σν ςήθηζκα  δελ έρεη επηθπξσζεί αθφκε 

απφ ην Γηθαζηήξην. 
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21.     Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 

  2008  2007 

Σν ζπγθξόηεκα  €  € 

Δκπνξηθνί πηζησηέο  3.159.593  3.114.879 

Γηάθνξνη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα 121.620  228.707 

  3.281.213  3.343.586 

Η εηαηξεία     

Δκπνξηθνί πηζησηέο  2.699.930  2.001.055 

Γηάθνξνη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα 100.614  156.345 

 2.800.544  2.157.400 

Όινη νη πηζησηέο είλαη πιεξσηένη εληφο ελφο έηνπο. 
 
 
 
22. Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο    

 Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία 

 Οη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο θέξνπλ ηφθν πξνο βαζηθφ επηηφθην πιένλ 1,25% εηεζίσο, είλαη 

πιεξσηέεο ζε πξψηε δήηεζε θαη είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε (1) ππνζήθεο πάλσ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία 

ηεο εηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ £650.000, (2) επηβάξπλζε πάλσ ζην ππφινηπν ελεξγεηηθφ ηεο 

εηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ £500.000, θαη (3) πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο. 
 
 

25  23.  Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ    

  2008  2007 

Σν πγθξόηεκα €  € 

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 381.060  292.843 

Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο (1.346.056)  (394.832) 

 (964.996)  (101.989) 

 

Η Δηαηξεία €  € 

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 158.482  211.377 

Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο (1.315.898)  (394.831) 

 1.157.416  (183.454) 
  

24.  Γηαρείξηζε  Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ 

      Παξάγνληεο νηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

 Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο, θίλδπλν επηηνθίνπ, 

πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ζπκκφξθσζεο, λνκηθφ θίλδπλν, θίλδπλν απψιεηαο 

θήκεο, θίλδπλν απφ ηελ θπξηφηεηα κεηνρηθψλ ηίηισλ, θίλδπλν δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ θαη άιινπο 

θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη. Οη θίλδπλνη πνπ 

εθηίζεηαη ην πγθξφηεκα αθνξνχλ θπξίσο ηελ εηαηξεία, σο εθ ηνχηνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη πην θάησ αθνξνχλ ην πγθξφηεκα ζην ζχλνιν ρσξίο μερσξηζηή αλάιπζε γηα 

ηελ Δηαηξεία. Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα 

ηνπο ειέγρεη, αλαιχεηαη πην θάησ: 
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24.  Γηαρείξηζε  Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο   

 Ο πηζησηηθφο  θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σν πγθξφηεκα 

δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο 

πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε 

θαηάιιειε ηζηνξία αμηνπηζηίαο θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηε ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

εηζπξαθηέσλ. Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή 

πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ην πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζε ηνπ 

ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 
 
 Έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν 
 
 Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε 

έθζεζε ζην πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία 

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ: 
 
  2008  2007 

 €  € 
 

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 381.060  292.842 

Δκπνξηθνί ρξεψζηεο 4.258.285  3.358.215 

πλνιηθή έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν 4.639.345  3.651.057 
 
       Αλλαγή ζηην ππόβλετη για επιζθαλείρ σπεώζειρ 
 
  2008  2007 

 €  € 
 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 530.890  356.918 

Αλαγλσξηζκέλε δεκηά απνκείσζεο 181.325  178.655 

Δηζπξάμεηο δηαγξαθέλησλ ρξεσζηψλ (103)  (4.683) 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 712.112  530.890 
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24.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

  
 Έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν (ζπλέρεηα) 
  

Ο κέζνο φξνο πίζησζεο γηα πσιήζεηο είλαη 90 εκέξεο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007, εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

χςνπο £516.403 (2006: £699.802) είραλ ιήμεη αιιά δελ είραλ ππνζηεί απνκείσζε (ιεμηπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο). Απηά ζρεηίδνληαη κε έλα αξηζκφ αλεμάξηεησλ πειαηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 

πξφζθαηε ηζηνξία αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ. Ζ ρξνλνινγηθή αλάιπζε απηψλ ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ έρεη σο εμήο:  
 
  2008  2007 

 €  € 
 

  91-180 εκέξεο 696.696  297.683 

181-360 εκέξεο 137.930  83.704 

Πάλσ απφ 360 εκέξεο 765.301  500.940 

 1.599.927  882.327 
 

Ο ινγαξηαζκφο γηα πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε εκπνξηθέο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θαηαγξαθή 

δεκηψλ απνκείσζεο εθηφο θη αλ ην πγθξφηεκα είλαη πεπεηζκέλν φηη δελ ζα κπνξέζεη λα αλαθηήζεη ην 

νθεηιφκελν πνζφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πνζφ ζεσξείηαη κε αλαθηήζηκν θαη δηαγξάθεηαη θαη’ 

επζείαλ έλαληη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. 
 

Γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλαθηεζηκφηεηα κηαο εκπνξηθήο απαίηεζεο, ην πγθξφηεκα εμεηάδεη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε  πηζησηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ρξεψζηε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δφζεθε κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κεηψλεηαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ πειαηψλ πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 
 

Βαζηζκέλν ζηα πην πάλσ θαη ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ, ην πγθξφηεκα πηζηεχεη φηη δελ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ πξφβιεςε γηα δεκηά απνκείσζεο γηα ρξεψζηεο νη νπνίνη έρνπλ ππεξβεί θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ηελ πεξίνδν παξνρήο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο. 
 

 
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ δελ ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά 

ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη κε ην λα δηαηεξεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ ζε 

δεζκεπκέλεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο. 
 
Σν πγθξφηεκα εμαζθαιίδεη φηη έρεη αξθεηά κεηξεηά ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη βξαρππξφζεζκεο 

αλακελφκελεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Γελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αληίθηππνο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ εχινγα λα πξνβιεθζνχλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα θπζηθέο θαηαζηξνθέο.  
 
Οη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ αλακελφκελε ρξνλνινγηθή ιήμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη πίλαθεο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο κε-

πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη βάζε ηεο λσξίηεξεο 

εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη. 
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24.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (ζπλέρεηα) 

Σα πνζά ζηνλ πην θάησ πίλαθα κπνξεί λα κελ ηζνχληαη κε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, 

επεηδή ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη φιεο ηηο ηακεηαθέο ξνέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηφθσλ) ζε κε-

πξνεμνθιεκέλε βάζε. 
 

 

   πκβαηηθέο    Πέξαλ 

 Λνγηζηηθή  ηακεηαθέο  Δληόο  ησλ 6  

 αμία  ξνέο  6 κελώλ  κελώλ 

 €  €  €  € 

 31 Γεθεκβξίνπ 2008        

 Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο 1.346.056  (1.346.056)  (1.346.056)  - 

 Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 3.281.213  (3.281.213)  (3.281.213)  - 

 4.627.269  (4.627.269)  (4.627.269)  - 

 
 

   πκβαηηθέο    Πέξαλ 

 Λνγηζηηθή  ηακεηαθέο  Δληόο 6   ησλ 6  

 αμία  ξνέο  κελώλ  κελώλ 

 €  €  €  €         

 31 Γεθεκβξίνπ 2007        

 Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο 394.832  (394.832)  (394.832)  - 

 Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 3.343.586  (3.343.586)  (3.343.586)  - 

 3.738.418  (3.738.418)  (3.738.418)  - 

 

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

 

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

εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Σα έζνδα θαη ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο ηνπ 

πγθξνηήκαηνο είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηα απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο, εθφζνλ ην 

πγθξφηεκα δελ έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα θέξνπλ ηφθν. Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη 

ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ην δαλεηζκφ ηνπ. Ο δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ην 

πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ζηηο ηακεηαθέο ξνέο. Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
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24.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ (ζπλέρεηα) 
 
 Ανάλςζη εςαιζθηζίαρ 
 
 Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα απφ ινγηθέο πηζαλέο αιιαγέο ζηα επηηφθηα. Ζ αλάιπζε απηή πξνυπνζέηεη φηη άιινη παξάγνληεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Ζ αλάιπζε επαλαιακβάλεηαη κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη γηα ην 2007. 
 

 Απνηειέζκαηα Ίδηα θεθάιαηα 
 

 50κ.β.  50κ.β.  50κ.β.  50κ.β. 

 αύμεζε  κείσζε  αύμεζε  κείσζε 

 €  €  €  €         

 31 Γεθεκβξίνπ 2008        

 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

  θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

 

(3.799) 

  

3.779 

  

(3.799) 

  

3.799 

 

 31 Γεθεκβξίνπ 2007        

 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

  θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

 

(5.358) 

  

5.358 

  

(5.358) 

  

5.358 

 
 

 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη ιφγσ 

αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα 

δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκνινγήζεηο ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α. θαη Αγγιηθέο 

ιίξεο απφ πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ. Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα.  
 
 Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 

ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη σο αθνινχζσο: 
 

   Γνιάξηα  Αγγιηθέο    Γνιάξηα  Αγγιηθέο 

 Δπξώ  Η.Π.Α.  ιίξεο  Δπξώ  Η.Π.Α.  ιίξεο 

 2008  2008  2008  2007  2007  2007 

 €  €  €  €  €  €             

 Δκπνξηθνί 

πηζησηέο 

 

1.973.189 

  

36.379 

  

49.583 

  

1.052.669 

  

97.903 

  

71.490 

  1.973.189  36.379  49.583  1.052.669  97.903  71.490 
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24.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (ζπλέρεηα) 
 
 Ανάλςζη εςαιζθηζίαρ 
 
 Ζ ελδπλάκσζε/(απνδπλάκσζε) ηνπ επξψ θαηά 2% έλαληη ησλ πην πάλσ μέλσλ λνκηζκάησλ ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 δελ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε/(κείσζε) 

ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο.  
 
  

 Κίλδπλνη ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 
 
 Σν πνιηηηθφ ζθεληθφ ζηελ Κχπξν, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 
 
 Οη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, ιφγσ ηνπ φηη ην 

πγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, απφ Απξίιην κέρξη Οθηψβξην 

θαη παξνπζηάδεη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην κέρξη Μάξηην 
 
 Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά θαζψο θαη ν 

απμαλφκελνο αληαγσληζκφο εληφο ηεο Κππξηαθήο θαη Διιεληθήο αγνξάο επεξεάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο, ιφγσ ηνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπληειείηαη θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 
 
 Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε (θαηά θχξην ιφγν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην) θαη ζηε Ρσζία 

απ’ φπνπ πξνέξρεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

 

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

θαη ειέγρσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν ιάζνο θαη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Σα ζπζηήκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ειέγρνληαη, ζπληεξνχληαη θαη 

αλαβαζκίδνληαη επί ζπλερνχο βάζεσο. 

 

 Κίλδπλνο ζπκκόξθσζεο 
 
 Ο θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

απψιεηαο απφ πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο, πνπ απνξξέεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, αιιά θαη κέζσ άιισλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα. 

 

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

πγθξνηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε 

εθαξκνγήο ή παξάβαζεο λνκηθψλ ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λνκηθψλ αγσγψλ. Ο θίλδπλνο απηφο 

πεξηνξίδεηαη κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πγθξφηεκα γηα λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ. 
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24.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

 Κίλδπλνο απώιεηαο θήκεο 
 
 Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο εξγαζίεο ην πγθξφηεκα, πνπ είηε 

αιεζηλή είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

θαη λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 

 

 Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 
 
 Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί 

σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηαπηφρξνλα ζα έρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε γηα ηνπο κεηφρνπο 

κέζσ ηεο βέιηηζηεο αλαινγίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνχ. Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο 

δελ έρεη αιιάμεη απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

 Άιινη θίλδπλνη 
 
 Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν θαη δηεζλψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Έλλνηεο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη 

εμέιημε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (GDP) είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία 

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

δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο επεξεάδνληαο αλάινγα ην 

πγθξφηεκα. 

 
 
 Γίθαηεο αμίεο 
 
 Οη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 

είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο φπσο θαη ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 

 

25. εκαληηθέο πκβάζεηο κε Όξγαλα Γηνίθεζεο 

 Σελ 1 Απξηιίνπ 2000 ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζπκβφιαηα θαη ζπκθσλίεο νη νπνίεο αλαλεψζεθαλ ζηηο 21 

Μαξηίνπ 2005 γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Απξηιίνπ 2005 κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 θαη πνπ αθνξνχλ 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θ. Γηαλλάθε Κειεπέζηε σο Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαη ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Κάθθνπξα σο Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ πγθξνηήκαηνο κε κηζζφ €51.258 (£30.000) πιένλ έμνδα 

παξαζηάζεσλ €11.106 (£6.500) ην ρξφλν ν θαζέλαο. Σα πην πάλσ ζπκβφιαηα θαη ζπκθσλίεο 

πξνλννχλ ηα πην θάησ: 
 

 (1) ε πεξίπησζε πνπ νη πην πάλσ ζχκβνπινη ηεξκαηίζνπλ κνλνκεξψο θαη εμ’ππαηηηφηεηαο ηνπο ηηο πην 

πάλσ ζπκβάζεηο πξηλ ηελ 31 Μαξηίνπ 2010, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ζηελ εηαηξεία απνδεκηψζεηο 

ηζάμηεο κε ην δηπιάζην ησλ εηήζησλ απνιαβψλ ηνπο. 
 

 (2) ε πεξίπησζε πνπ νη πην πάλσ ζχκβνπινη ηεξκαηίζνπλ νηθεηνζειψο ηηο πην πάλσ ζπκβάζεηο 

δεζκεχνληαη φηη γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ δελ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη/ή 

εκπνξεχνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε εξγαζίεο ηεο ίδηαο θχζεο θαη/ή ζε αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 
 

 (3) Οη πην πάλσ ζχκβνπινη ππνρξενχληαη λα δψζνπλ γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ηξηψλ κελψλ πξνο ηελ 

εηαηξεία ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ. 
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28. πλαιιαγέο κε ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο 

 Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο εθηφο 

απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 18 θαη 27 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 

29. Αλεηιεκκέλεο / ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 Σν ζπγθξόηεκα θαη ε εηαηξεία 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ππήξραλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνο ηξίηνπο χςνπο     (2007: €898.003) γηα ηελ εηαηξεία θαη £591.643 (2007: €1.010.882) γηα ην 

ζπγθξφηεκα πνπ ιήγνπλ ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ππήξραλ αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο 

εηαηξείαο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη γίλεη πξφλνηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ελνηθίαζε γξαθείσλ σο αθνινχζσο: 
 

 Σν ζπγθξόηεκα  Η εηαηξεία 
 2008  2007  2008  2007 
 €  €  €  € 
Δληφο ελφο έηνπο 805.500  63.536  718.362  33.352 
Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ 345.547  189.665  331.358  66.430 
Πέξαλ ησλ πέληε εηψλ -  155.621  -  2.102 
 1.151.047  408.822  1.049.720  101.884 

 
 
30. Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ    
  

 
 
 
 

 
 
31. Οπζηώδε πκβόιαηα θαη πκθσλίεο    

 Ζ εηαηξεία ζχλαςε ηα πην θάησ νπζηψδε ζπκβφιαηα θαη ζπκθσλίεο ζε εκεξνκελίεο 

πξνγελέζηεξεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.  
 
 ύκβαζε αληηπξνζσπείαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη ε Euro Disney S.C.A. θαη Euro 

Disney Vacances S.A. 

 Ζ εηαηξεία έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε αληηπξνζψπεπζεο ζηελ Κχπξν ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο Euro Disney S.C.A. (Euro Disney) θαη Euro Disney Vacances S.A. 

(EDV) ε νπνία αλαλεψλεηαη εηεζίσο γηα πεξίνδν ελφο έηνπο. Σν πην πάλσ ζπκβφιαην είλαη 

εμαζθαιηζκέλν κε ηξαπεδηθή εγγχεζε χςνπο κέρξη Δπξψ 160.000.  
 

 πκθσλία αληηπξνζώπεπζεο ηεο Continental Airlines Inc. 

 Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Kinisis Aviation Ltd έρεη ππνγξάςεη απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ 1997 ζπκθσλία 

γεληθήο αληηπξνζψπεπζεο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Continental Airlines Inc.  ζηελ Κχπξν. Σν 

πην πάλσ ζπκβφιαην είλαη εμαζθαιηζκέλν κε ηξαπεδηθή εγγχεζε χςνπο Γνι. ΖΠΑ 20.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


