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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ  

 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3) (γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες 
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (“Νόμος”), εμείς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της L.P. Transbeton 
Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων 
γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στις σελίδες 11 μέχρι 54: 
 

(i) καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113., και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόμου, και 
 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 
οικονομικής κατάστασης και της ζημίας της Εταιρείας, και 

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

καθώς και της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα Υπογραφή 
   
Ανδρέας Παναγίδης Πρόεδρος …………………………. 
   
Μάριος Πέτρου Μέλος και Γενικός Διευθυντής …………………………. 
   
Γεώργιος Παναγή Μέλος  …………………………. 
   
Θεόδωρος Παναγιώτου Μέλος …………………………. 
   
Παναγιώτης Παναγή Μέλος …………………………. 
 
   
Οικονομικός Διευθυντής  Ιδιότητα Υπογραφή 
   
Ιφιγένεια Παναγίδου  Οικονομικός διευθυντής …………………………. 
   
 
Λευκωσία, 25 Απριλίου 2014 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της L.P. Transbeton Public Limited (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την 
Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, όπως 
επίσης και η κατασκευή διαμερισμάτων με σκοπό τη μεταπώλησή τους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα οποία 
παρουσιάζονται στη σελίδα 11 των οικονομικών καταστάσεων έχουν ως ακολούθως: 
 
  2013 2012 

 
 € € 

    
Ζημία πριν από την φορολογία  (552.194) (602.430) 
Φορολογία   27.287   (2.450)  
    
Ζημία για το έτος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας        (524.907)       (604.880) 
 
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προτείνουν όπως η ζημία για το έτος 2013 μεταφερθεί στο αποθεματικό 
προσόδου. 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάστηκαν από τις αυξημένες τιμές αγοράς πετρελαίου κατά την 
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
 
Ο τομέας της κατασκευαστικής βιομηχανίας συνεχίζει να επηρεάζεται από την παγκόσμια 
μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το τρέχον έτος 
έχει μειωθεί κατά 52% σε σχέση με το έτος 2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια για 
περιορισμό των ζημιών. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  
 
Τα εισοδήματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε €968.795 
(2012: €2.000.114). 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ   
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για 
διαχείρισή τους, αναφέρονται στη Σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων. 

ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος 2013. (2012: €Μηδέν) 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας για το 
προβλεπτό μέλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εντείνει τις προσπάθειες του, έτσι ώστε υψηλότερα 
πρότυπα ποιότητας να επιτευχθούν και ο επαγγελματισμός σε όλες τις πτυχές των καθημερινών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας θα τεθεί ως πρωτεύον στόχος. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
Πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζονται στη Σημείωση 19 των 
οικονομικών καταστάσεων. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν υπάρχουν μετοχές οι 
οποίες να έχουν οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία δε λειτουργούσε 
υποκαταστήματα. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και κατά την ημερομηνία της παρούσας 
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές 
αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μάριος Πέτρου και Θεόδωρος Παναγιώτου 
αποχωρούν είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις οικονομικές 
καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που παρατίθεται πιο κάτω είναι σύμφωνα με τις παραγράφους (α) 
–(ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 περί του περιεχομένου της ετήσιας οικονομικής 
έκθεσης («Οδηγία»).    
 
Άρθρο 5 (α) – (γ) του της Οδηγίας 
 
• Η Εταιρεία έχει εισηγμένους τίτλους στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου («ΧΑΚ»). Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΧΑΚ, η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο «Κώδικας») δεν καθίσταται υποχρεωτική για τις Εταιρείες που 
κατατάσσονται στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας.  

 
• Η Εταιρεία δεν υιοθετεί τον Κώδικα στο παρόν στάδιο για το λόγο ότι το κόστος πιθανής εφαρμογής 

των προνοιών του Κώδικα θα ήταν δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη από την 
εφαρμογή του.   
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Άρθρο 5 (α) – (γ) του της Οδηγίας (συνέχεια) 
 
• Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου κατέχουν σημαντική εμπειρία 

και γνώσεις στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εποπτεία της Εταιρείας, τη διαμόρφωση στρατηγικής και σχεδίου 
ανάπτυξής της, τον καθορισμό της πολιτικής της, την έγκριση προϋπολογισμών, συγχωνεύσεων, 
εξαγορών, ασυνήθεις και ουσιαστικές συναλλαγές και άλλων σημαντικών θεμάτων που αφορούν την 
Εταιρεία. 

 
• Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και την έλλειψη πολυπλοκότητας των λειτουργιών και διαδικασιών 

της, η Εταιρεία θεωρεί ότι επιτυγχάνεται αποτελεσματική διεύθυνση, καθοδήγηση και έλεγχος από το 
Διοικητικό της Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της και την 
Περί Εταιρειών νομοθεσία.  
 

Άρθρο 5 (δ) της Οδηγίας 
 
• Οι λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης, 

ετοιμασίας και κατάρτισης της περιοδικής πληροφόρησης που προνοεί το Μέρος ΙΙ του περί των 
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 
2007 ως τροποποιήθηκε το 2009, είναι υπό την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το 
οποίο λαμβάνει υπόψη τυχόν παρατηρήσεις που γίνονται κατά την διάρκεια του εκάστοτε ελέγχου 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο υποβοηθείται από 
την ΚΚLaw Secretarial Limited μέσω των γραμματειακών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που 
παρέχει στην Εταιρεία. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τους τελικούς ελεγμένους 
λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος καθώς επίσης και οι άλλες περιοδικές πληροφορήσεις που δεν 
περιέχουν ελεγμένα αποτελέσματα, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.   

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

Συμβουλίου στις σελίδες 4 μέχρι 7. 
 
Άρθρο 5 (στ) της Οδηγίας 
 
• Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε τίτλοι της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 
Άρθρο 5 (ζ) της Οδηγίας 
 
• Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Άρθρο 5 (η) της Οδηγίας 
 
• Με βάση  το Καταστατικό της Εταιρείας, ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των τριών και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον ανώτατο αριθμό. Η Εταιρεία μπορεί 
με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει ή μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων. Σε κάθε Ετήσια Γενική 
Συνέλευση το ένα τρίτο του τότε αριθμού των Συμβούλων, ή αν ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων 
δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του τρία, τότε ο πλησιέστερος αριθμός προς το ένα τρίτο, αποχωρούν 
από το αξίωμα του Σύμβουλου.  
 

• Η ετήσια αποχώρηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εκ περιτροπής, με πρώτους εκείνους 
που για τη μακρύτερη περίοδο από την προηγούμενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωμα του 
Συμβούλου. Ο οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος αποχωρεί δικαιούται, αν ο ίδιος το επιθυμεί, να 
διεκδικήσει επανεκλογή του.  

 
• Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει, σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως 

Σύμβουλο είτε για να συμπληρωθεί κενή θέση, είτε επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες 
Συμβούλους.  Κάθε Σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την 
αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιμος. 

 
• Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμου η Εταιρεία μπορεί, με ειδικό ψήφισμα, να αλλάζει το 

Καταστατικό της. Ειδικό ψήφισμα μπορεί να εγκριθεί με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών 
τετάρτων των παρόντων μελών, που δικαιούνται να ψηφίσουν σε γενική συνέλευση, για την οποία 
έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι μίας τουλάχιστον ημερών που ορίζει την πρόθεση ότι το 
ψήφισμα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα. 

 
Άρθρο 5 (θ) της Οδηγίας 
 
• Οι εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίζονται στο Καταστατικό 

της Εταιρείας, στα σχετικά ψηφίσματα που κατά καιρούς μπορεί να εγκρίνονται από τη γενική 
συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και στην περί Εταιρειών νομοθεσία.  Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχουν εξουσίες όσον αφορά την δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών της 
Εταιρείας και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας. 

 
Άρθρο 5 (ι) της Οδηγίας 
 
• Δεν εφαρμόζεται. 
 
Άρθρο 5 (ια) της Οδηγίας 
 
• Η Εταιρεία δεν έχει όργανα διοίκησης και εποπτείας ή επιτροπές, πέραν του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί σύμφωνα των σχετικών προνοιών 
του Καταστατικού της Εταιρείας και της περί Εταιρειών νομοθεσίας. 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  
 
Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη γνωστοποιούνται στη Σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόμων και Κανονισμών στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 30 μέρες πριν την ημερομηνία της ειδοποίησης 
προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ως ακολούθως: 
  

24 Μαΐου 2014 
% 

 
31 Δεκεμβρίου 2013 

% 
   
Ανδρέας Παναγίδης 10,41 10,41 
Γεώργιος Παναγή 12,25 12,25 
Μάριος Πέτρου 11,26 11,26 
Θεόδωρος Παναγιώτου 10,91 10,91 
Παναγιώτης Παναγή 11,50 11,50 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 
 
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, στις 
31_Δεκεμβρίου_2013 και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης ήταν ως εξής: 
  

24 Μαΐου 2014 
% 

 
31 Δεκεμβρίου 2013 

% 
   
Ανδρέας Παναγίδης 10,41 10,41 
Γεώργιος Παναγή 12,25 12,25 
Μάριος Πέτρου 11,26 11,26 
Θεόδωρος Παναγιώτου 10,91 10,91 
Παναγιώτης Παναγή 11,50 11,50 
Skyra Lima Holdings Limited 10,03 10,03 
Γεώργιος Πίπης 6,76 6,76 
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων που αναφέρονται στη Σημείωση 25 των οικονομικών 
καταστάσεων, δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με την Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 
2013 στην οποία οι Σύμβουλοι ή συνδεδεμένα πρόσωπα τους είχαν ουσιώδες συμφέρον. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει 
την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
 
KKLaw Secretarial Limited 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία, 25 Απριλίου 2014 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
 
  2013 2012 

 
Σημ. € € 

Εισοδήματα 4 968.795 2.000.114 
Κόστος πωλήσεων     (1.126.451)    (2.105.191) 
Μεικτή ζημία  (157.656) (105.077) 
Άλλα εισοδήματα 5 127.735 131.115 
Έξοδα διανομής και πωλήσεων  (39.098) (12.238) 
Έξοδα διοίκησης   (306.863) (418.476) 
Άλλα έξοδα 6         (21.000)         (31.995) 
Ζημία από εργασίες        (396.882)       (436.671) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  9.482 35.168 
Έξοδα χρηματοδότησης        (164.794)       (200.927) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 9       (155.312)       (165.759) 

Ζημία πριν από τη φορολογία  (552.194) (602.430) 
Φορολογία 10          27.287           (2.450) 

Ζημία έτους        (524.907)       (604.880) 
 
Λοιπά συνολικά έσοδα    
Αλλαγή στην εύλογη αξία της γης 12 (333.670) - 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση- 
(Ζημία)/κέρδη εύλογης αξίας 14         (40.833)             1.992 
Αναβαλλόμενη φορολογία για επανεκτίμηση αξίας γης – φόρος 20           66.734                     - 
    
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος        (307.769)             1.992 

Συνολικά έξοδα για το έτος         (832.676)       (602.888) 

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά μετοχή 11             (6,12)             (7,06) 
 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 54 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

  2013 2012 

 
Σημ. € € 

Περιουσιακά στοιχεία    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 12 2.893.945 3.384.645 
Ακίνητα για επένδυση 13 170.000 170.000 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 14           47.792           88.625 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων       3.111.737      3.643.270 
    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 15 428.421 790.901 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16 955.318 1.007.651 
Φορολογία επιστρεπτέα 24           -           11.885 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 17 159.784 371.512 
Περιουσιακά στοιχεία ταξινομηθέντα ως κατεχόμενα προς πώληση 18                      -           61.154 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων       1.543.523      2.243.103 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων       4.655.260      5.886.373 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 2.914.286 2.914.286 
Αποθεματικά 20 975.946 1.283.715 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών από τη μετατροπή 
μετοχικού κεφαλαίου  14.746 14.746 
Αποθεματικό προσόδου    (2.196.087)   (1.671.180) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       1.708.891      2.541.567 
    
Υποχρεώσεις    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 21 42.399 162.957 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 22         160.920         227.654 
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων          203.319         390.611 
    
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 17 1.454.807 1.284.306 
Λογαριασμός προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων 21 397.418 380.007 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 21 585.211 535.248 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23 301.043 707.496 
Φορολογία πληρωτέα 24             4.571           47.138 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων       2.743.050      2.954.195 
    
Σύνολο υποχρεώσεων       2.946.369      3.344.806 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων       4.655.260      5.886.373 
 
Στις 25 Απριλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της L.P. Transbeton Public Limited εξουσιοδότησε 
την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων.  
 
 
 
 

…………………………..                              …….……………………. 
Ανδρέας Παναγίδης       Μάριος Πέτρου 
Πρόεδρος             Σύμβουλος 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 54 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
 

 

 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 
διαφορών από τη 

μετατροπή 
μετοχικού 
κεφαλαίου 

Άλλα  
αποθεματικά 

Αποθεματικό 
 προσόδου Σύνολο 

  € € € € € 
  Σημ.     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012      2.914.286             14.746      1.281.723     (1.066.300)         3.144.455 
Συνολικά έσοδα       
Ζημία για το έτος                     -                       -                     -         (604.880)         (604.880) 
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Αποθεματικό εύλογης αξίας – Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 20                    -                       -             1.992                       -               1.992 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους                     -                       -             1.992                       -               1.992 
Συνολικά έσοδα έτους                     -                       -             1.992        (604.880)         (602.888) 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012      2.914.286             14.746      1.283.715          (1.671.180)         2.541.567        
       
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013      2.914.286             14.746      1.283.715     (1.671.180)         2.541.567 
Συνολικά έσοδα       
Ζημία για το έτος                     -                       -                     -         (524.907)         (524.907) 
Λοιπά συνολικά έσοδα       
Αποθεματικό εύλογης αξίας – Γη 20                    -                    -    (333.670)                    -    (333.670) 
Αναβαλλόμενη φορολογία για επανεκτίμηση αξίας 
γης – φόρος 20                    -                    -    66.734                    -    66.734 
Αποθεματικό εύλογης αξίας – Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 20                    -                       -         (40.833)                       -           (40.833) 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους                     -                       -       (307.769)                       -         (307.769) 
Συνολικά έσοδα έτους                     -                       -       (307.769)         (524.907)         (832.676) 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013      2.914.286             14.746         975.946          (2.196.087)         1.708.891        
       
       
(1) Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί 

Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά θα είναι 
πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι ιδιοκτήτες (άτομα και εταιρείες), 
κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με 
οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η 
έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των ιδιοκτητών.   

 
(2) Τα “Άλλα αποθεματικά” αποτελούνται από επανεκτιμήσεις γης και κτιρίων και χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση. Τα άλλα αποθεματικά δεν είναι διαθέσιμα για διανομή. 
 
(3) Το “Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου” προέκυψε από την 

μετατροπή του νομίσματος λειτουργίας από Λίρες σε Ευρώ μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Ευρώ το 2008.  Το αποθεματικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο προς διανομή. 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 54 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

  2013 2012 

 
Σημ. € € 

Ροή μετρητών από εργασίες    
Ζημία έτους  (524.907) (604.880) 
Αναπροσαρμογές για:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 157.030 221.307 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 5 (98.846) (56.302) 
Ζημίες εύλογων αξιών σε αποθέματα 6 21.000 31.995 
Πιστωτικοί τόκοι 9 (9.482) (14.731) 
Χρεωστικοί τόκοι  3.208 192.654 
Απομείωση στην αξία των εμπορικών εισπρακτέων  37.306 8.280 
Φορολογία 10  (27.287)   2.450  
Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  (441.978)   (219.227)  
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
Aποθέματα  341.480 72.930 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  175.027 430.135 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις        (406.453)       (241.470) 

Ροή μετρητών (για)/από εργασίες  (331.924) 42.368 
Φορολογία που πληρώθηκε   (3.395)   (2.450)  
Καθαρή ροή μετρητών (για)/από εργασίες   (335.319)   39.918  
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πώληση περιουσιακών στοιχείων που ταξινομούνται ως 
κατεχόμενα προς πώληση 

 
- (36.711) 

Εισπράξεις από πώληση περιουσιακών στοιχείων που 
ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση 

 
- 150.000 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 9             9.482           14.731 
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες              9.482  128.020  
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωμή δανείων  (53.184) - 
Αποπληρωμές υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  - (102.323) 
Τόκοι που πληρώθηκαν            (3.208)       (192.654) 
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (56.392)   (294.977)  

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 

(382.229) (127.039) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους   (912.794)   (785.755)  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 
 

17  (1.295.023)   (912.794)  
 
 
 
 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 54 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

   
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
(α) Σύσταση 
Η L.P. Transbeton Public Limited (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 16 Μαρτίου 1992 ως 
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στις 19 Μαρτίου 2002 η Εταιρεία εισήγαγε τους τίτλους της 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η Εταιρεία μετονομάστηκε σε L.P. Transbeton Public Limited στις 
29 Ιουλίου 2005 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Στις 30 
Μαΐου 2000 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου 
Κεφ. 113. 
 
Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας είναι στην Κουρίου 9Β, Γραφείο 102, 2220 Λατσιά, Λευκωσία, 
Κύπρος. 
 
(β) Κύριες Δραστηριότητες 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, οι οποίες παρέμειναν οι ίδιες με το προηγούμενο έτος, είναι η 
παραγωγη και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, όπως επίσης και η κατασκευή διαμερισμάτων με σκοπό 
την μεταπώληση τους. Όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται στην Κύπρο. 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

(α) Δήλωση συμμόρφωσης 
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 

(β) Βάση επιμέτρησης 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τις μισθώσεις, τις επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους κατά τη λήξη 
του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
Από την 1 Ιανουαρίου 2013, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που σχετίζονται με τις εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτή δεν 
έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε 
ισχύ για ετήσιες χρήσεις/περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2013. Αυτά που σχετίζονται με τις 
εργασίες της παρουσιάζονται πιο κάτω. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την 
ημερομηνία ισχύος τους.
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχεια) 
 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ  
• ΔΠΧΑ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει το αργότερο από την αρχική ημερομηνία 

έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).  
• ΔΠΧΑ 11 'Κοινές Διευθετήσεις' (ισχύει το αργότερο από την αρχική ημερομηνία έναρξης του πρώτου 

οικονομικού έτους την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.  
• ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις για Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες' (ισχύει το αργότερο από την αρχική 

ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014)  
• Μεταβατικές οδηγίες για ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2014).  
• Επενδυτικές Οντότητες - Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, 12 και ΔΛΠ 27 (ισχύει για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).  
• ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) 'Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει το αργότερο από την 

αρχική ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).  
• ΔΛΠ 28 (Αναθεωρημένο) 'Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες' (ισχύει το 

αργότερο από την αρχική ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014).  

• ΔΛΠ 32 (Τροποποιήσεις) 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014).  

• ΔΛΠ 36 (Τροποποιήσεις) 'Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμων ποσών για μη χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).  

• ΔΛΠ 39 (Τροποποιήσεις) 'Ανανέωση οφειλής επί παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής 
αντιστάθμισης' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).  

 
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις' 'Γνωστοποιήσεις κατά την 

μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2015).  

• ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2015).  

• ΔΠΧΑ 14 'Αναβαλλόμενοι κανονιστικοί λογαριασμοί' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  

• ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) 'Σχέδια καθορισμένων ωφελημάτων: Συνεισφορές εργαζομένων' (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014).  

• Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2010-2012 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιουλίου 2014).  

• Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2011-2013 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιουλίου 2014).  

• ΕΔΔΠΧΑ 21 'Τραπεζικές εισφορές' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014).  
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση, την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών οι 
οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και 
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις 
περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
 

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε 
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η 
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές 
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. 
 

Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις στην 
εφαρμογη των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που 
αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 

• Αναγνώριση εισοδημάτων 
Η Εταιρεία εφαρμόζει τις πρόνοιες του ΔΛΠ 18 για εισοδήματα από ανάπτυξη ακινήτων όπου τα 
εισοδήματα και το κόστος πωλήσεων αναγνωρίζονται όταν γίνει η παράδοση και ολοκληρωθεί η 
μεταβίβαση κινδύνων στον αγοραστή. 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των 
οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του 
χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η 
αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό 
της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 

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

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

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 
• Εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση 
Η εύλογη αξία των ακινήτων για επένδυση προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Η 
Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες 
βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η εύλογη αξία των 
ακινήτων για επένδυση έχει υπολογιστεί με βάση τη εύλογη αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών 
στοιχείων που κατέχονται. 

• Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, 
προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Η Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή 
διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της 
αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση έχει υπολογιστεί με βάση τη εύλογη αξία των συγκεκριμένων 
περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται. 

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

(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της 
Εταιρείας. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 
Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη που παρουσιάζονται σε 
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

Αναγνώριση εισοδημάτων 
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για προϊόντα μετά την αφαίρεση του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα εισοδήματα της Εταιρείας 
αναγνωρίζονται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις προϊόντων 
Οι πωλήσεις προϊόντων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των προϊόντων 
έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα 
προϊόντα στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα και η αποπληρωμή των σχετικών 
εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
(β) Πωλήσεις διαμερισμάτων 
Οι πωλήσεις διαμερισμάτων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας έχουν 
μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία έχει παραδώσει στον πελάτη και ο 
πελάτης έχει αποδεχθεί την πώληση του διαμερίσματος και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων 
ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

(γ) Εισόδημα από ενοίκια 
Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με 
την ουσία των σχετικών συμφωνιών. 

(δ) Πιστωτικοί τόκοι 
Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. Όταν ένα εισπρακτέο έχει απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει την λογιστική του αξία στο 
ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι οι εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το 
αρχικό πραγματικό επιτόκιο του μέσου και συνεχίζει την αναγνώριση της έκπτωσης ως πιστωτικούς 
τόκους. Οι πιστωτικοί τόκοι από απομειωμένα δάνεια και εισπρακτέα αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας 
το αρχικό πραγματικό επίσης. 

(ε) Πιστωτικά μερίσματα 
Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει. 
Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
Ωφελήματα υπαλλήλων 
Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 
βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο ταμείο 
προνοίας εργατοϋπαλλήλων οικονομικής βιομηχανίας και άλλων δομικών έργων Κύπρου. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
Μετατροπή ξένου νομίσματος 

(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται 

χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η 
Εταιρεία ('το νόμισμα λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το 
οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές 

συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες 
που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Συναλλαγματικές 
διαφορές που προκύπτουν από μη χρηματικά στοιχεία, όπως μετοχικοί τίτλοι που ταξινομήθηκαν 
ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, καταχωρούνται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνονται στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια 
κεφάλαια. 
 

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 

Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος 
διαφέρει από το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν 
συμπεριλαμβάνει εισοδήματα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες περιόδους και 
επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση 
της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών τους 
βάσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με 
τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στην κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές 
διαφορές και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι 
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινές 
διαφορές. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές 
προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα 
ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
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Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια) 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές 
διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε ακίνητα με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία 
μπορεί να ελέγξει την αναστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν 
θα αναστραφούν στο ορατό μέλλον. 
 
Η λογιστική αξία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 
και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι 
διαθέσιμα έτσι ώστε να επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ' ολοκλήρου ή εν 
μέρει. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται 
να βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η 
υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή επωφελή τα αποτελέσματα της χρήσης, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν κονδύλια που επιβαρύνουν ή επωφελούν απευθείας τα 
λοιπά συνολικά έσοδα ή την καθαρή θέση, περίπτωση κατά την οποία οι αναβαλλόμενες φορολογίες 
επίσης καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια. 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά 
εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια 
φορολογική αρχή και επί πλέον η Εταιρεία προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει 
από τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του. 
 

Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας. Πιο 
συγκεκριμένα, τα ενδιάμεσα μερίσματα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος που εγκρίνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στην περίπτωση τελικών μερισμάτων, αυτά αναγνωρίζονται στο 
έτος που εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας. 
 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους 
εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις την ημερομηνία 
της επανεκτίμησης διαγράφονται έναντι της μικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και η 
καθαρή αξία αναπροσαρμόζεται στην επανεκτιμημένη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Οι 
επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που εμφανίζονται στην 
κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων να μην διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά 
την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις. 
 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται καταχωρούνται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα και στη συνέχεια στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που 
αντισταθμίζουν προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι των άλλων 
αποθεματικών στα ίδια κεφάλαια. Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο η 
διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων με βάση την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν στα αποτελέσματα) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό 
κόστος του περιουσιακού στοιχείου μεταφέρεται από το αποθεματικό εύλογης αξίας στο αποθεματικό 
προσόδου. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η 
επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της 
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική 
περίοδο είναι τα ακόλουθα: 
 
 2013 

% 
2012 

% 
Κτίρια 3 3 
Μηχανήματα και εξοπλισμός 10 10 
Οχήματα 10 10 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα 20 - 33 1/3 20 - 33 1/3 
Περιουσιακά στοιχεία κάτω από χρηματοδοτική μίσθωση Κατά τη διάρκεια της 

χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

Κατά τη διάρκεια της 
χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 
 
Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
 
Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται στην 
ημερομηνία αναφοράς.  
 
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό 
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
 
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα 
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες 
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως 
θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά 
αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις 
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.  
 
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν 
αναμένονται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου. Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των 
πωλήσεων και τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα 
αποθεματικά εύλογης αξίας μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούνται από γη και δεν χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία. Τα ακίνητα 
για επένδυση παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία 
καθοριζόμενη ετησίως από εξωτερικούς εκτιμητές ή από τους Συμβούλους. Αλλαγές στις εύλογες αξίες 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα και ακολούθως μεταφέρονται από τα συσσωρευμένα κέρδη στα 
αποθεματικά εύλογης αξίας. 
 
Ένα στοιχείο ακινήτων για επένδυση διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται μόνιμα από τη 
χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του 
περιουσιακού στοιχείου. Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει κατά την διαγραφή του ακινήτου 
(υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο 
διαγράφεται. 

Μισθώσεις  
Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό όπου ένα σημαντικό μέρος των κίνδυνων και 
ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στην Εταιρεία ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 
χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της μίσθωσης στην εύλογη αξία της περιουσίας 
που εκμισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων όποια από τις δύο είναι 
η χαμηλότερη. Κάθε πληρωμή μίσθωσης κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων 
χρηματοδότησης έτσι που να επιτυγχάνεται μια σταθερή απόδοση σε σχέση με το υπόλοιπο της 
χρηματοδότησης που εκκρεμεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση ενοικίου, μετά την αφαίρεση του κόστους 
χρηματοδότησης, περιλαμβάνεται στο δανεισμό. Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης που αφορά 
τόκο χρεώνεται στις κερδοζημιές κατά τη διάρκεια της μίσθωσης έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό 
επιτόκιο πάνω στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται σε περίοδο που είναι η 
συντομότερη της ωφέλιμης ζωής τους ή της περιόδου μίσθωσης. 
 
Σε περιπτώσεις που περιουσιακά στοιχεία αποκτούνται με συμφωνίες ενοικιαγοράς, οι οποίες στην ουσία 
παρέχουν στο μισθωτή δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία παρουσιάζονται ως να 
είχαν αγοραστεί εξ' αρχής. Το ποσό που κεφαλαιοποιείται είναι το καθαρό ποσό χρηματοδότησης πλέον 
το ποσό της προκαταβολής. Τα αντίστοιχα πληρωτέα ποσά παρουσιάζονται ως οφειλόμενα υπόλοιπα 
ενοικιαγοράς. Οι αποσβέσεις των σχετικών περιουσιακών στοιχείων χρεώνονται στα αποτελέσματα. 
 
Οι πληρωμές έναντι των συμφωνιών ενοικιαγοράς κατανέμονται μεταξύ κεφαλαίου και τόκου έτσι ώστε 
το μέρος που αποτελεί τον τόκο να χρεωθεί στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ενοικιαγοράς και να 
αντιπροσωπεύει ένα ανάλογο σταθερό μέρος του υπολοίπου των κεφαλαιουχικών δόσεων που 
παραμένουν απλήρωτες. 
 
Μισθώσεις όπου ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στον 
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές 
μισθώσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της περιόδου 
μίσθωσης. 
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Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο 
για απομείωση στην αξία. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην 
αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του 
ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς 
προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα 
οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).  
 
Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας, τα οποία έχουν υποστεί απομείωση 
ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων προς πώληση 
ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν η λογιστική τους αξία θα ανακτηθεί μέσω μιας 
συναλλαγής πώλησης παρά μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης τους. Αυτή η προϋπόθεση θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζεται μόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για 
άμεση πώληση στην παρούσα κατάσταση του. Η διοίκηση πρέπει να έχει δεσμευτεί για την πώληση, η 
οποία θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως ολοκληρωμένη πώληση εντός ενός έτους 
από την ημερομηνία της ταξινόμησης. 
 
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς 
πώληση, επιμετρούνται στη χαμηλότερη μεταξύ της προηγούμενης λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και της εύλογης αξίας του μειωμένης κατά το κόστος διάθεσης. 

Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού 
μέσου. 

(i)  Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες  
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν 
υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Σημαντικές οικονομικές 
δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονομική 
αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές 
(περισσότερες από 120 μέρες καθυστέρηση) θεωρούνται ενδείξεις ότι το εμπορικό εισπρακτέο έχει 
υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου, η οποία είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται 
στις κερδοζημιές, στα 'έξοδα διανομής και πωλήσεων'. Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, 
διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα. Επακόλουθες ανακτήσεις 
ποσών που είχαν προηγουμένως διαγραφές πιστώνονται έναντι των 'εξόδων διανομής και πωλήσεων' στις 
κερδοζημιές. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(ii)  Δάνεια που παραχωρήθηκαν 
Τα δάνεια που δημιουργούνται από την Εταιρεία με την παροχή χρημάτων απευθείας στο δανειζόμενο 
ταξινομούνται ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Αυτή η τιμή είναι η εύλογη 
αξία των χρημάτων που δόθηκαν για να δημιουργήσουν τα δάνεια όπως προσδιορίζεται από τις τιμές της 
αγοράς την ημερομηνία που δημιουργείται το δάνειο. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν 
παραχωρούνται τα χρήματα στο δανειζόμενο. 
 
Γίνεται πρόβλεψη για απομείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η 
Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύμφωνα με τους αρχικούς 
συμβατικούς όρους των δανείων. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
και του ανακτήσιμου ποσού, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών 
συμπεριλαμβανομένων και των ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προεξοφλημένα με 
το αρχικό επιτόκιο των δανείων. 

(iii)  Επενδύσεις 
Οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ταξινομούνται ως 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποθεματικών και 
παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η εύλογη αξία η οποία 
θεωρείται ως η χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς σύμφωνα με τις τιμές που δημοσιεύει το 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την πιο πάνω ημερομηνία. 
 
(iv)  Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  
Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται 
από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα. Στην 
κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων τα τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο 
δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

(v)  Δάνεια    
Τα τοκοφόρα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος, με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κάθε 
διαφορά μεταξύ του ποσού της είσπραξης (καθαρό από κόστα συναλλαγής) και του προεξοφλημένου 
ποσού του διακανονισμού ή της εκπλήρωσης του δανείου αναγνωρίζεται στην χρονική διάρκεια του 
δανείου σύμφωνα με την λογιστική πολιτική της Εταιρείας για το κόστος δανεισμού (βλέπε πιο πάνω).  
 
Αμοιβές που πληρώνονται για τη δημιουργία διευκολύνσεων δανεισμού αναγνωρίζονται ως κόστα 
συναλλαγής του δανείου στην έκταση όπου είναι πιθανόν ότι μέρος ή ολόκληρη η διευκόλυνση θα 
χρησιμοποιηθεί.  Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή αναβάλλεται μέχρι την ανάληψη του δανείου. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι πιθανό ένα μέρος ή ολόκληρη η διευκόλυνση θα 
χρησιμοποιηθεί, η αμοιβή κεφαλαιοποιείται ως προπληρωμή και αποσβένεται κατά τη διάρκεια της 
περιόδου της διευκόλυνσης με την οποία σχετίζεται. 
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(v) Δάνεια (συνέχεια) 
Τα κόστα δανεισμού αποτελούν τόκο και άλλα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται η Εταιρεία σε σχέση με 
το δανεισμό κεφαλαίων, περιλαμβανομένου τόκου δανεισμού, απόσβεση εκπτώσεων ή επιμίσθιου που 
σχετίζονται με δανεισμό, απόσβεση επιπλέον κόστους που σχετίζεται με τη διευθέτηση δανεισμού, 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δανεισμό σε 
ξένο νόμισμα σε περίπτωση που θεωρούνται ως μια προσαρμογή στους χρεωστικούς τόκους. 
 
Τα κόστα δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού 
στοιχείου που πληρεί τα κριτήρια, που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που υποχρεωτικά καταλαμβάνει 
σημαντικό χρονικό διάστημα για να ετοιμαστεί για την προτιθέμενη χρήση ή πώληση του, 
κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, όταν είναι 
πιθανόν ότι θα επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και τα κόστα μπορούν να 
υπολογιστούν αξιόπιστα. 
 
Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ 
όρων να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα μήνες μετά την 
ημερομηνία αναφοράς. 

(vi)  Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν: 
• εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή 
• διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε 
τρίτο μέρος ή 

• έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου 
ή έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές σε τρίτο μέρος, και: είτε (α) 
έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού 
στοιχείου, είτε (β) δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν έχει διατηρηθεί ο έλεγχός του. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται από 
μια άλλη με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Διαφορές που 
προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 
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Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο 
για απομείωση στην αξία τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση 
στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του 
ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς 
προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα 
οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 

Λογαριασμός προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία προεξόφλησης τιμολογίων με οργανισμό πρακτορείας 
επιχειρηματικών απαιτήσεων από την οποία προεισπράττει ποσοστά των εγκεκριμένων τιμολογίων. Τα 
τιμολόγια που δίνονται για προείσπραξη συμπεριλαμβάνονται στο υπόλοιπο των απαιτήσεων, ενώ το 
ποσό που έχει εισπραχθεί από τον οργανισμό πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων παρουσιάζεται 
στην κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων στις τρέχουσες υποχρεώσεις μέχρι την εξόφληση 
τους από τους χρεώστες. Τα έξοδα από τη λειτουργία υπηρεσίας πρακτορείας επιχειρηματικών 
απαιτήσεων χρεώνονται στα αποτελέσματα. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται 
και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων, όταν υπάρχει επί 
του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η 
πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με 
ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες 
συμψηφισμού, και τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συνολικά στην 
κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων. 
 
Αποθέματα 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις 
δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 
 
Το κόστος των αποθεμάτων από ανάπτυξη ακινήτων και των αποθεμάτων από ακίνητα προς πώληση 
αποτελείται από το κόστος αγοράς της γης και το κόστος ανέγερσης κτιρίων. Το κόστος ανέγερσης 
κτιρίων περιλαμβάνει υλικά, άμεσα εργατικά, αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων και άλλες 
έμμεσες δαπάνες ανέγερσης κτιρίων. 
 
Η ακίνητη περιουσία προς αξιοποίηση συμπεριλαμβάνει τη γη προς αξιοποίηση και παρουσιάζεται σε 
τιμή κόστους. Η ακίνητη περιουσία προς αξιοποίηση περιλαμβάνεται στα αποθέματα, κατά την 
ημερομηνία αναφοράς, ως ακίνητα προς ανάπτυξη. 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  
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Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση 
που προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για 
εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν 
αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία 
των εξόδων που αναμένεται να απαιτηθούν για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα 
ποσοστό πριν τη φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος 
διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.  Η αύξηση στην πρόβλεψη λόγω της 
παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος. 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα 
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. 

4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  
 2013 2012 
 € € 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 773.880 1.900.114 
Πωλήσεις διαμερισμάτων         194.915         100.000 

          968.795      2.000.114 

5. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
 2013 2012 
 € € 

Εισόδημα από ενοικίαση αυτοκινήτων - 14.127 
Εισόδημα από επισφαλείς χρεώστες 2.668 - 
Εισόδημα από ενοίκια 5.147 10.126 
Κέρδη από πώληση περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί ως 
κατεχόμενα προς πώληση 98.846 56.302 
Διαχειριστικά δικαιώματα           20.574          50.560 
Άλλα εισοδήματα               500                    - 

        127.735        131.115 
 
6. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 

 2013 2012 
 € € 

Χρέωση για απομείωση στα αποθέματα (Σημ. 15)           21.000           31.995 

           21.000           31.995 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

7.  ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ  
  2013 2012 
 Σημ. € € 

Αναλωθείσες πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά  476.055 1.275.883 
Κόστος προσωπικού 8 229.841 370.833 
Κόστος πώλησης διαμερισμάτων  322.000 100.000 
Προμήθεια από πώληση διαμερίσματος  1.800 3.000 
Δαπάνες εργοστασίου  51.107 133.441 
Αποσβέσεις  157.030 221.307 
Έξοδα οχημάτων  43.158 109.953 
Καύσιμα  80.799 191.387 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών: 
- Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων  13.000 10.876 
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις  2.207 5.750 
Ασφαλιστικά δικαιώματα  22.031 34.306 
Επαγγελματικά δικαιώματα  - 6.800 
Καθαρή πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες  37.306 8.280 
Δαπάνες διαφήμισης και προώθησης  1.792 3.958 
Ταξίδια εξωτερικού  2.990 - 
Άλλα έξοδα            31.296           60.131 

Σύνολο εξόδων 
 

     1.472.412      2.535.905 
 
Τα έξοδα κατά είδος συμπεριλαμβάνουν το κόστος πωλήσεων ύψους €1.126.451 (2012: €2.105.191), τα 
έξοδα διανομής και πωλήσεων ύψους €39.098 (2012: €12.238) και τα έξοδα διοίκησης ύψους €306.863 
(2012: €418.476). 
 
Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν από το νόμιμο ελεγκτή είναι €13.000 (2012: €10.876). Δεν 
υπάρχουν άλλες χρεώσεις από το νόμιμο ελεγκτή. 
 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
  2013 2012 
 Σημ. € € 

Μισθοί και ημερομίσθια  208.040 328.450 
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων  20.935 32.297 
Εισφορές σε άλλα ταμεία                 866           10.086 

Σύνολο κόστους προσωπικού 7         229.841         370.833 

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση 
τους μισθούς των υπαλλήλων.   
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
9. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 
 2013 2012 
 € € 

Πιστωτικές χρεώσεις - 20.437 
Πιστωτικοί τόκοι             9.482           14.731 

Έσοδα χρηματοδότησης              9.482           35.168 
   
Τραπεζικές χρεώσεις (3.866) (8.273) 
Χρεωστικοί τόκοι       (160.928)       (192.654) 

Έξοδα χρηματοδότησης        (164.794)       (200.927) 

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης       (155.312)       (165.759) 

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα έτους  
  2013 2012 
 

 

€ € 

Εταιρικός φόρος - προηγούμενων ετών  (30.068) 246 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - τρέχοντος έτους              2.781             2.204 

Χρέωση έτους   (27.287)   2.450  
 
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τις λογιστικές ζημίες: 
 
 2013 2012 
 € € 

Λογιστική ζημία πριν από τη φορολογία  (552.194)   (602.430)  
 
Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές  (69.024)   (60.243)  
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς  55.958   29.680  
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε 
φορολογία  (20.788)   (29.234)  
Φορολογική επίδραση ζημίας έτους  33.854   59.797  
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - τρέχοντος έτους  2.781   2.204  
Εταιρικός φόρος  - προηγούμενων ετών         (30.068)                246 

Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων - χρέωση  (27.287)   2.450  
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα  
 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου  
 2013 2012 

Πριν τη  
φορολογία 

(Χρέωση)/ 
πίστωση 

φορολογίας 
Μετά τη 

φορολογία 
Πριν τη 

φορολογία 

(Χρέωση)/ 
πίστωση 

φορολογίας 
Μετά τη 

φορολογία 
 € € € € € € 
Γη και κτίρια:       
Επανεκτίμηση (Σημ. 12) (333.670) 66.734 (266.936) - - - 
       
Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση       
(Ζημία)/Κέρδη δίκαιης αξίας     (40.833)                  -      (40.833)          1.992                  -          1.992 
Άλλα συνολικά εισοδήματα   (374.503)        66.734    (307.769)          1.992                  -          1.992 
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5% (2012: 10%). Επιπρόσθετα, το 75% των μεικτών ενοικίων 
που εισπράττει η Εταιρεία υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 3%. 
 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 30% (2012:15%). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημίας που πραγματοποίησε κατά το 
τρέχον έτος. Φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα πέντε έτη μέχρι τελικής 
διαγραφής τους. Εταιρείες που ανήκουν στο ίδιο Συγκρότημα μπορούν να συμψηφίσουν τις ζημίες με τα 
κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο φορολογικό έτος. Το υπόλοιπο των φορολογικών ζημιών που είναι 
διαθέσιμες για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σε €1.289.934 για 
τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογία στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως 
περιουσιακό στοιχείο. 

11. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
  2013 2012 
 

 

€ € 

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία που αναλογεί στους μετόχους (€)      (524.907)      (604.880) 

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια 
του έτους      8.571.429      8.571.429 

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά μετοχή (σεντ)             (6,12)             (7,06) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
 Γη  

και κτίρια 
Μηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

Οχήματα Έπιπλα, 
σκεύη και 

εξοπλισμός 

Σύνολο 
 

 € € € € € 
Κόστος ή εκτίμηση      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012    2.978.548      1.190.294       3.010.042          204.108       7.382.992  
Προσθήκες  -   -   -   -   -  
Επαναταξινόμηση     -        (100.543)     -      -        (100.543) 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012    2.978.548      1.089.751      3.010.042         204.108      7.282.449 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012       218.045      1.102.548      2.225.078         175.622      3.721.293 
Χρέωση απόσβεσης 23.674 5.218 186.356 6.059 221.307 
Επαναταξινόμηση     -         (46.530)     1.734      -         (44.796) 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012     241.719       1.061.236      2.413.168         181.681      3.897.804 
      
Κόστος ή εκτίμηση      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013    2.978.548      1.089.751      3.010.042         204.108      7.282.449 
Προσθήκες  -   -   -   -   -  
Επανεκτίμηση     (333.670)     -      -      -       (333.670) 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013    2.644.878      1.089.751      3.010.042         204.108      6.948.779 
      
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013     241.719       1.061.236      2.413.168         181.681      3.897.804 
Χρέωση απόσβεσης         23.674             4.818         123.357             5.181         157.030 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013     265.393       1.066.054      2.536.525         186.862      4.054.834 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012    2.736.829           28.515         596.874           22.427      3.384.645  
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013    2.379.485           23.697         473.517           17.246      2.893.945  
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη πάνω στη γη και τα κτίρια για €706.721 (2012: 
€1.586.720) (Σημ. 21). 
 
Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
περιλαμβάνουν:  
 
 2013 2012 
 € € 

Καθαρή λογιστική αξία  -   93.698  
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (Σημ. 5)  -   56.302  

Εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  -   150.000  
 
Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτικές μισθώσεις 
παρουσιάζεται πιο κάτω:  
 
 2013 2012 
 € € 

Κόστος κεφαλαιοποιημένων χρηματοδοτικών μισθώσεων  1.963.418   1.963.418  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (1.705.603)   (1.509.261)  

Καθαρή λογιστική αξία  257.815   454.157  
 
Χρέωση απόσβεσης ύψους €116.961 (2012: €179.959) χρεώθηκαν στο “κόστος πωλήσεων” και ποσό 
ύψους €40.069 (2012: €41.348) στα “έξοδα διοίκησης”. 
 
Η γη και τα κτίρια της Εταιρείας επανεκτιμήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 Δεκεμβρίου 2013 από 
ανεξάρτητους εκτιμητές με βάση την αγοραία αξία. Το πλεόνασμα από την επανεκτίμηση μετά την 
αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόμενης φορολογίας πιστώθηκε στα άλλα αποθεματικά στα ίδια 
κεφάλαια (Σημ. 22). 
 
Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής: 
 
 2013 2012 
 € € 

Κόστος  1.381.147   1.381.147  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (260.890)   (238.324)  

Καθαρή λογιστική αξία  1.120.257   1.142.823  
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  13. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  

 2013 2012 
 € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  170.000 170.000 
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας                     -                     - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  170.000   170.000  
 
Τα ακίνητα για επένδυση της Εταιρείας επανεκτιμήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
από ανεξάρτητους εκτιμητές με βάση την αγοραία αξία. Με βάση τις εκτιμήσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή στην αξία των ακινήτων για επένδυση στις 31 
Δεκεμβρίου 2013. 

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  
 
 2013 2012 
 € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  88.625 86.633 
Ποσό επανεκτίμησης που μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια (Σημ. 20)         (40.833)             1.992 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  47.792   88.625  
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 
  2013 2012 
  € € 

Αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου   47.792    88.625   
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής: 
 
  2013 2012 
  € € 

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης   47.792    88.625   
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15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

 
 2013 2012 
 € € 

Πρώτες ύλες 14.770 25.635 
Χημικά υλικά και καύσιμα 9.466 13.081 
Εξαρτήματα αυτοκινήτων 46.185 51.185 
Διαμερίσματα διαθέσιμα προς πώληση         358.000         701.000 

   428.421   790.901  
 
Οι εισπράξεις από πώληση διαμερισμάτων ύψους €358.000 (2012: €982.446) έχουν εκχωρηθεί ως 
εξασφαλίσεις δανεισμού (Σημ. 21). Όλα τα άλλα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία αναγνώρισε χρέωση για 
απομείωση στα αποθέματα ύψους €21.000 (2012: €31.995) (Σημ. 6). 

16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 2013 2012 
 € € 

Εμπορικές απαιτήσεις 723.749 920.054 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα       (191.506)       (154.200) 
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 532.243 765.854 
Απαιτήσεις από συγγενικές εταιρείες (Σημ. 25) 255.253 230.182 
Λοιπές απαιτήσεις 160.000 - 
Προπληρωμές 2.493 6.286 
Δάνεια εισπρακτέα             5.329             5.329 

         955.318      1.007.651 
 
Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η 
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 
Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι 
περιορισμένες λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών της Εταιρείας που πωλούν σε διάφορες αγορές. 
Η ιστορική εμπειρία της Εταιρείας στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των 
προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι 
δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζημίες από 
είσπραξη των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας. 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, εμπορικές απαιτήσεις ύψους €48.653 (2012: €239.286) δεν ήταν 
ληξιπρόθεσμες ούτε απομειωμένες. 
 
Εμπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα εντός 120 μέρες δεν θεωρούνται να έχουν υποστεί 
απομείωση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €483.590 (2012: €526.568) ήταν 
ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση. Αυτά αποτελούνται από ένα αριθμό ανεξάρτητων 
πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων.   
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16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
Χρονολογική ανάλυση εμπορικών και άλλων απαιτήσεων: 
 2013 2012 
 € € 

Ληξιπρόθεσμα 31-120 ημέρες - - 
Πέραν των 120 ημερών  483.590   526.568  

  483.590   526.568  
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, εμπορικές απαιτήσεις ύψους €191.506 (2012: €154.200) είχαν υποστεί 
απομείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη. Τα απομειωμένα εισπρακτέα αφορούν κυρίως πελάτες, οι 
οποίοι βρίσκονται σε απροσδόκητα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η χρονολογική ανάλυση αυτών των 
εισπρακτέων έχει ως εξής: 
 
  2013 

€ 
2012 

€ 
    
Πέραν των 120 ημερών          191.506         154.200 
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις. 
 
Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας είναι ως 
ακολούθως:  
 
  2013 

€ 
2012 

€ 
    
Την 1 Ιανουαρίου  154.200 145.920 
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων               37.306             8.280 
    
Στις 31 Δεκεμβρίου             191.506         154.200 
 
Η δημιουργία και η αντιστροφή πρόνοιας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί απομείωση έχουν 
συμπεριληφθεί στα “έξοδα διανομής και πωλήσεων” για τις κερδοζημίες. Τα ποσά που περιλαμβάνονται 
στο λογαριασμό πρόβλεψης για απομείωση γενικά διαγράφονται, όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
προσδοκία ανάκτησης επιπρόσθετων μετρητών. 

Η Εταιρεία δεν αναγνώρισε απομείωση ύψους €102.417 σχετικά με αντιδικίες με πελάτες λόγω του ότι 
θεωρεί ότι το ποσό είναι ανακτήσιμο. 

Οι άλλες ομάδες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία έχουν υποστεί απομείωση. 

 



37 
L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημίες απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη Σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων.  
 
Η ανάλυση των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας κατά νόμισμα ως εξής: 
 
 
 2013 2012 
 € € 

Eυρώ-Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης      955.318       1.007.651  

17. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  
 
 2013 2012 
 € € 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  159.784   371.512  
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνουν: 
 
  2013 2012 
  € € 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  159.784 371.512 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 21)       (1.454.807)      (1.284.306) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ως η κατάσταση ταμειακών ροών      (1.295.023)         (912.794)  
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν υπήρχαν τραπεζικές εγγυήσεις και δεσμεύσεις (2012: €103.455). Oι 
τραπεζικές εγγυήσεις σχετίζονταν με το δάνειο που απαιτήθηκε για την αγορά ακινήτων για επένδυση. 
 
Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι σε Ευρώ, το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
Το τραπεζικό παρατράβηγμα είναι εξασφαλισμένο με δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων και το 
μεσοσταθμικό πραγματικό επιτόκιο κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν 5,25% και 7,25% (2012: 
5,75% και 7,75%).  
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
γνωστοποιείται στη Σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
18.  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΝΤΑ ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ταξινομηθέντα ως κατεχόμενα προς πώληση είναι τα ακόλουθα: 
 
 2013 2012 
 € € 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  -   61.154  

  -   61.154  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο διέθεσε ένα 
περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας αναγνωρίζοντας κέρδος από πώληση περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση ύψους €98.846 (Σημ. 5). 

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
 2013 2013 2012 2012 
 Αριθμός 

μετοχών € 
Αριθμός 
μετοχών € 

Εγκεκριμένο     
Συνήθεις μετοχές των €0,34 η καθεμιά  250.000.000   85.000.000   250.000.000   85.000.000  
     
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   8.571.429   2.914.286   8.571.429   2.914.286  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου   8.571.429   2.914.286   8.571.429   2.914.286  
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Αποθεματικό 
εύλογης αξίας – 

γη και κτίρια 

Αποθεματικό 
εύλογης αξίας -             

χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά 

στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση Σύνολο 

 € € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012          1.241.338              40.385       1.281.723 
Αλλαγή εύλογης αξίας (Σημ.12 & 14)                         -                1.992             1.992 
 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012          1.241.338              42.377       1.283.715 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013          1.241.338              42.377       1.283.715 
Αλλαγή εύλογης αξίας (Σημ.12 & 14)           (333.670)           (40.833)       (374.503) 
Αναβαλλόμενη φορολογία για επανεκτίμηση αξίας 
γης – φόρος (Σημ. 22)               66.734                        -           66.734 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013             974.402                1.544          975.946 

21. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  
 2013 2012 
 € € 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων           42.399         162.957 
           42.399         162.957 
   
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 17) 1.454.807 1.284.306 
Τραπεζικά δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις 585.211 535.248 
Λογαριασμός προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων         397.418         380.007 
       2.437.436      2.199.561 

Σύνολο δανείων και χρηματοδοτήσεων  2.479.835   2.362.518  
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
21. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 2013 2012 
 € € 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – ελάχιστη καταβολή 
μισθωμάτων   
Μέχρι 1 έτος 474.622 371.119 
Από 1 μέχρι 5 έτη           47.501         194.671 
 522.123 565.790 
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης         (31.714)         (58.326) 
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης         490.409         507.464 
   
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι   
Μέχρι 1 έτος 448.010 344.507 
Από 1 μέχρι 5 έτη           42.399         162.957 
         490.409         507.464 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως: 
• Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ύψους €1.112.581   

(2012: €1.112.581) 
• Με υποθήκη πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία της Εταιρείας ύψους €706.721 (2012: €1.586.720) 
• Με δέσμευση 265.000 μετοχών ύψους €60.950 (2012: 265.000 μετοχές ύψους €60.950) 
• Με ασφάλεια πυρός αξίας €2.667.175 (2012: €2.667.175) 
• Με εκχώρηση μελλοντικών εισπράξεων από πώληση διαμερισμάτων ύψους €358.000 (2012: 

€982.446) 
• Με δεσμευμένα κεφάλαια ύψους €Μηδέν (2012: €103.455) 
• Με επιβαρύνσεις στα περιουσιακά στοιχεία με βάση τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους €Μηδέν 

(2012: €127.664) 
• Προσωπικές εγγυήσεις των συμβούλων/μετόχων της Εταιρείας.  
 
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων είναι ουσιαστικά εξασφαλισμένες επειδή τα δικαιώματα των μισθωμένων 
περιουσιακών στοιχείων επανέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
21. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν ως εξής:  
 2013 2012 
   
Τραπεζικά παρατραβήγματα 5,25 – 7,25 5,75 – 7,75 
Τραπεζικά δάνεια 6,00 – 6,50 5,75 – 7,00 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 7,00 - 8,01 7,00 - 8,01 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι διευθετημένα σε κυμαινόμενα 
επιτόκια.  
Για δανεισμό σε κυμαινόμενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται μηνιαίως εκθέτοντας την Εταιρεία σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. 
 2013 2012 
 € € 

12 μήνες ή λιγότερο 2.437.436 2.199.561 
Πάνω από 1 έτος           42.399              162.957      
  2.479.835   2.362.518  
 
Όλος ο δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ, το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει αχρησιμοποίητες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις. Η λογιστική αξία των 
βραχυπρόθεσμων και μη βραχυπρόθεσμων τραπεζικών παρατραβηγμάτων, τραπεζικών δανείων και 
υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι περίπου η ίδια με την εύλογη αξία. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει τόκους ύψους €19.877 και €27.929 σχετικά με το δάνειο της Εταιρείας 
με την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ και τον λογαριασμό προεξόφλησης εμπορικών 
απαιτήσεων με την Λαϊκή Φάκτορς Λτδ αντίστοιχα στις τρέχον οικονομικές καταστάσεις. 
 
Η Εταιρεία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις στην Λαϊκή 
Τράπεζα, στην Λαϊκή Φάκτορς καθώς και με το δάνειο της στην Ελληνική Τράπεζα. Η Λαϊκή Φάκτορς 
καθώς και η Ελληνική Τράπεζα έχουν προχωρήσει με αγωγή εναντίον της Εταιρείας. Η Εταιρεία 
βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τις τράπεζες σχετικά με την αναδιοργάνωση και εξόφληση των 
υποχρεώσεων της. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται 
στη Σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

22. AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων είναι ως εξής: 
 2013 2012 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

€ € 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν μετά από 
περίοδο 12 μηνών         131.418           64.684 
         131.418           64.684 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:   
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν μετά 
από περίοδο 12 μηνών         292.338         292.338 
         292.338         292.338 
   
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -  καθαρές  160.920   227.654  
 
Η μεικτή κίνηση στο λογαριασμό αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ως εξής: 
 

 2013 2012 
 € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  227.654   227.654  
Χρέωση φορολογίας που αφορά στοιχεία άλλων συνολικών εισοδημάτων 
(Σημ. 20)         (66.734)                     - 
   
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  160.920   227.654  
 
Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο 
συμψηφισμός υπολοίπων που δεν σχετίζονται με την ιδία φορολογική αρχή, είναι ως εξής: 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
 2013 2012 
 € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  292.338 292.338 
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων  -   -  
Διαφορά μεταξύ αποσβέσεων και εκπτώσεων φθοράς  -   -  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου          292.338          292.338  
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 
 2013 2012 
 € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  (64.684)   (64.684)  
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων  (66.734)   -  
Φορολογικές ζημίες  -   -  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου   (131.418)   (64.684)  
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σχετικά με τις 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζημίες ύψους €270.830. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
22. AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζημίες προς μεταφορά αναγνωρίζονται στο 
βαθμό που το σχετικό φορολογικό όφελος είναι πιθανό να προκύψει. 
 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο 
της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 10). Στην περίπτωση 
φορολογικών ζημιών το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 12,5% (2012: 10%).  

 
 

23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
 2013 2012 
 € € 

Εμπορικές υποχρεώσεις 223.543 379.945 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24.568 7.291 
Οφειλόμενα έξοδα 19.461 25.716 
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 25)  33.471   294.544  

         301.043         707.496 
 
Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η 
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται 
στη Σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων.  

 
24. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

 
 2013 2012 
 € € 

Εταιρικός φόρος εισπρακτέος  -   11.885  
 
Εταιρικός φόρος πληρωτέος  4.571   47.138  
 
Σύμφωνα με την τελική φορολογία της Εταιρείας που εκδόθηκε κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους 
από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, η φορολογική υποχρέωση για το έτος 2005 έχει συμψηφιστεί με 
την επιστρεπτέα φορολογία ύψους €11.885. 
 
Η Εταιρεία έχει διαγράψει τις προβλέψεις και έχει αναγνωρίσει φορολογική υποχρέωση ύψους €4.571 
για το έτος 2007. 
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25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  

 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα: 

(i) Αμοιβή Συμβούλων  
 
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής: 
 
 

Μισθοί και 
άλλα 

βραχυπρόθεσμα 
ωφελήματα 

Εισφορές 
εργοδότη για 

κοινωνικές 
ασφαλίσεις 

Δαπάνη 
προγράμματος 

παροχής 
ωφελημάτων 

αφυπηρέτησης Σύνολο 
 € € € € 
31 Δεκεμβρίου 2013     
Ανδρέας Παναγίδης 36.951 2.513 111 39.575 
Μάριος Πέτρου 36.951 2.513 111 39.575 
Θεόδωρος Παναγιώτου 36.406 2.476 96 38.978 
Παναγιώτης Παναγή            11.336                771                  50           12.157 
     
  121.644   8.273   368   130.285  
     
31 Δεκεμβρίου 2012     
Ανδρέας Παναγίδης 44.363 3.017 1.221 48.601 
Μάριος Πέτρου 47.363 3.017 1.221 51.601 
Θεόδωρος Παναγιώτου 46.818 2.980 1.206 51.004 
Παναγιώτης Παναγή            14.900                815                550           16.265 
     
  153.444   9.829   4.198   167.471  

(ii) Πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών  
 2013 2012 
 € € 
   
Πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε συγγενικές εταιρείες           37.639           93.527 
   
           37.639           93.527 

(iii) Πωλήσεις διαμερισμάτων  
 2013 2012 
 € € 
   
Πωλήσεις διαμερισμάτων σε συγγενικές εταιρείες         165.254                     - 
   
         165.254                     - 

 
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία πώλησε διαμερίσματα στην 
συγγενική της εταιρεία Ελευθέριος Παναγή & Υιοί Λτδ αναγνωρίζοντας ζημία από την πώληση ύψους 
€77.746.  
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25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 

(iv) Αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών  
 2013 2012 
 € € 
   
Αγορές εμπορευμάτων από συγγενικές εταιρείες         134.373         145.840 
   
         134.373         145.840 

 

Οι αγορές από τη συγγενική εταιρεία Ελευθέριος Παναγή & Υιοί Λτδ και Germantec W&D Ltd έγιναν 
με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. Οι αγορές από τις συνδεδεμένες εταιρείες έγιναν σε κόστος. 

(v) Δάνεια σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ. 16) 
 2013 2012 
 € € 
   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 230.182 232.802 
Παραχώρηση νέων δανείων 25.071 20.000 
Αποπληρωμές δανείων                     -        (22.620) 
   
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου         255.253         230.182 

 
Τα δάνεια προς τις συγγενικές εταιρείες, Germantec W&D Limited και Charperros Transport Limited 
παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο (2012: Μηδέν), δεν είναι εξασφαλισμένα και είναι πληρωτέα σε πρώτη 
ζήτηση. 

(vi) Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 23) 
  2013 2012 
  € € 
Όνομα Είδος συναλλαγών   
Germantec W&D Ltd Αγορές εμπορευμάτων (180) 4.751 
Ελευθέριος Παναγή & Υιοί Λτδ Αγορές εμπορευμάτων 33.651 289.793 

 

Οι συγγενικές εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες αφού έχουν κοινούς μετόχους με την Εταιρεία. 
 
Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 

(vii) Προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές εγγυήσεις 
των Συμβούλων για απεριόριστο ποσό (Σημ. 21). 
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26. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων 
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
που κατέχει: 
• Πιστωτικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο ρευστότητας 
• Κίνδυνο αγοράς 
• Λειτουργικό κίνδυνο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική για 
τη διαχείριση των κινδύνων αυτών.  
 
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται 
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και 
ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και τα συστήματα 
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις 
συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία εφαρμόζει 
διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με 
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των 
εισπρακτέων. Η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες εμπειρίες και άλλους παράγοντες.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
δεν χρησιμοποιεί ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικούς όρους για τη διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου. 
 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των καταθέσεων της Εταιρείας, με βάση την 
πιστοληπτική διαβάθμιση των τραπεζικών οργανισμών στους οποίους είναι οι καταθέσεις:  
  2013 2012 
  € € 
Κατηγορία βάσει αξιολογήσεων του Οίκου Moody's Αρ. Τραπεζών   
    
Ca 1 9.464 113.279 
Caa3 1 12 12 
Χωρίς διαβάθμιση           150.308          258.221 
    
           159.784          371.512 

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά 
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε 
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
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(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
περιλαμβανομένων των εκτιμημένων πληρωμών τόκου: 

 
31 Δεκεμβρίου 2013 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές 
Μεταξύ 
1 έτους 

Μεταξύ 
1-2 ετών 

Μεταξύ 
2-5 ετών 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια (Σημ. 21) 137.201 137.201 137.201 - - - 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.454.807 1.454.807 1.454.807 - - - 
Λογαριασμός προεξόφλησης 
εμπορικών απαιτήσεων 397.418 397.418 397.418 - - - 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών 
μισθώσεων (Σημ. 21) 490.409 522.123 474.622 47.501 - - 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις           301.043           301.043           301.043                       -                       -                       - 
 
        2.780.878        2.812.592        2.765.091             47.501                       -                       - 
 
31 Δεκεμβρίου 2012 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές 
Μεταξύ 
1 έτους 

Μεταξύ 
1-2 ετών 

Μεταξύ 
2-5 ετών 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια (Σημ. 21) 190.741 190.741 190.741 - - - 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.284.306 1.284.306 1.284.306 - - - 
Λογαριασμός προεξόφλησης 
εμπορικών απαιτήσεων 380.007 380.007 380.007 - - - 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών 
μισθώσεων (Σημ. 21) 507.464 565.790 371.119 147.170 47.501 - 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις           707.496           707.496           707.496                       -                       -                       - 

        3.070.014        3.128.340        2.933.669           147.170             47.501                       - 

(iii) Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις 
μελλοντικές τιμές των επενδύσεων.  

Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση της τιμής των μετοχών κατά 5% στις 31 Δεκεμβρίου 2013 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
στα ίδια κεφάλαια κατά €2.390 (2012: €4.431). Σε περίπτωση μείωσης 5% θα προκύψει η ίδια αλλά 
αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια. 
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(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 

Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία 
σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη εύλογη αξία. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων 
χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν: 
 
 2013 2012 

 € € 

Χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού επιτοκίου:   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 159.784 371.512 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - - 
   
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου:   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - - 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  (2.479.835)   (2.362.518)  

        2.320.051      1.991.006 

Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2013 θα είχε ως αποτέλεσμα την 
μείωση στα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι 
παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές συναλλάγματος παραμένουν σταθεροί. Σε περίπτωση μείωσης των 
επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσματα. 
 
  Αποτελέσματα 

   2013 2012 
   € € 

Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου           24.798           23.625 

(iv) Λειτουργικός κίνδυνος 

(α) Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας 
H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε 
συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς 
χρηματαγορές.  Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η 
«Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης 
από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013.  Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο 
μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα».  Κατά το 2013 η Κυπριακή 
οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 
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(iv) Λειτουργικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
(α) Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας (συνέχεια) 
Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού 
προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε  την εκταμίευση των 
προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. 
   
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για 
δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις περιπτώσεις της 
Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές 
συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη 
οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει (1) την ικανότητα της Εταιρείας να λάβει νέο δανεισμό ή να 
αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό με όρους και προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που 
εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές της, (2) την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών 
της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς την Εταιρεία ποσά, (3) την ικανότητα της 
Εταιρείας να πωλήσει τα υπάρχοντα αποθέματα , την ικανότητα της Εταιρείας να έχει ικανοποιητικό 
κύκλο εργασιών και να διαθέσει τα υπάρχοντα αποθέματα, και (4) τις προβλέψεις της διεύθυνσης της 
Εταιρείας για τις αναμενόμενες ταμειακές ροές αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης για 
χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω, μαζί με τις επιδράσεις της απόφασης του 
Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με την Κύπρο, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους οφειλέτες 
της Εταιρείας (αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία), τους προμηθευτές 
(αδυναμία να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τους 
τραπεζίτες (αδυναμία παροχής επαρκούς χρηματοδότησης), και τα έσοδα (μείωση της ζήτησης για τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών). 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει: 

(1) Κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της 
οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της 
περιόδου αναφοράς.  Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του 
μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση».  Τo πρότυπο αυτό απαιτεί την 
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του 
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να 
προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών 
γεγονότων. 

(2) Εάν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων της Εταιρείας υπερβαίνει το κόστος 
κτήσης. (i) Όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι χαμηλότερη από το κόστος κτήσης, η 
διαφορά θα πρέπει να χρεωθεί στο κέρδος. 

(3) Tην ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα (Σημ. 28). 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να 
έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα 
μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
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(iv) Λειτουργικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
(α) Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας (συνέχεια) 
Οι παράγοντες που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας για την ικανότητα της Εταιρείας 
να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα περιγράφονται στη Σημείωση 28. 
 
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, έχει αναγνωριστεί απομείωση στη γη και στα αποθέματα ύψους 
€333.670 και €21.000 αντίστοιχα όπως παρουσιάζεται στις Σημειώσεις 12 & 15. 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο σημερινό επιχειρηματικό και 
οικονομικό περιβάλλον. 
 
(β) Γνωστοποίηση για γενικά γεγονότα 
Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, 
κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά 
με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία 
μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. 
 
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και των ιδιωτικοποιήσεων. 
 
Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κύπρου και 
των θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την 
Κύπρο. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη 
έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η 
επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω 
διαδικασιών ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου.   
 
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή 
περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό 
Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 
28 Μαρτίου 2013. Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με 
μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε μετρητά 
και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανανέωση ορισμένων καταθέσεων στη λήξη 
τους. 
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(iv) Λειτουργικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
(β) Γνωστοποίηση για γενικά γεγονότα (συνέχεια) 
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή 
Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.  
 
Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, βάσει 
απόφασης της Αρχή Εξυγίανσης.  Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως ανασφάλιστες καταθέσεις και 
περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου. Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι 
ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα  έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα 
Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν την 
έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα.  
 
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά 
διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή της μερικής μετατροπής 
ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών και πιστωτικών τίτλων στην 
Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας 
Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών.  

Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού 
προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε  την εκταμίευση των 
προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. 

 
Διαχείριση κεφαλαίου 
Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει βάση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας με σκοπό την παροχή 
αποδόσεων για τους ιδιοκτήτες και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα που έχουν συμφέρονται στην Εταιρεία 
και να διατηρήσει μια βέλτιστη κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου. 
 
Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική δομή, η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλει το 
ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους ιδιοκτήτες, να επιστρέψει κεφάλαιο στους ιδιοκτήτες, να 
επιστρέψει κεφάλαιο στους ιδιοκτήτες,  να εκδώσει νέες μετοχές ή να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία για 
να μειώσει το δανεισμό της. 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση της σχέσης του δανεισμού ως το σύνολο των 
απασχολουμένων κεφαλαίων.  Αυτός ο συντελεστής υπολογίζεται ως καθαρό χρέος διαιρούμενο με το 
συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισμού (περιλαμβανομένου 
βραχυπρόθεσμου και μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού όπως παρουσιάζεται στην κατάσταση 
περιουσιακών στοιχείων) μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.  Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται 
ως 'ίδια κεφάλαια' όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων, 
προσθέτοντας το καθαρό χρέος.  
 

 
 

 

 



52 
L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

   
26. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 
Διαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια) 
Κατά τη διάρκεια του 2013, η στρατηγική της Εταιρείας, η οποία δεν είχε διαφοροποιηθεί από το 2012, 
ήταν η διατήρηση της σχέσης δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων ανάμεσα σε 30% 
και 45%. Η σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 
2012 ήταν ως εξής: 
 2013 2012 
 € € 

Σύνολο δανεισμού/καθαρό χρέος (Σημ. 21) 2.479.835 2.362.518 
Μείον: Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (Σημ. 17)  (159.784)   (371.512)  

Καθαρό χρέος 2.320.051 1.991.006 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      1.708.891      2.541.567 

Σύνολο κεφαλαίου  4.028.942   4.532.573  
Σχέση δανειακών προς το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων  58%   44%  
 
Η αύξηση στη σχέση δανειακών προς το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του 
έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν αποτέλεσμα της ζημίας που υπέστη η Εταιρεία.  

27.  ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 
Η λογιστική και η εύλογη αξία ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων έχει ως εξής:  
 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 
 2013 2012 2013 2012 
 € € € € 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 159.784 371.512 159.784 371.512 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 47.792 88.625 47.792 88.625 
Εμπορικά εισπρακτέα 532.243 765.854 532.243 765.854 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις     
Σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης      

Εμπορικές υποχρεώσεις (223.543) (379.945) (223.543) (379.945) 
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις  (2.479.835)   (2.362.518)   (2.479.835)   (2.362.518)  

  (1.963.559)   (1.516.472)   (1.963.559)   (1.516.472)  
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 27.  ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχεια) 
  
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές αγορές, όπως  οι εμπορικές 
και διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις 
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία αναφοράς.  Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τιμή προσφοράς.  Η κατάλληλη 
χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης. Αυτά τα 
μέσα περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 περιλαμβάνουν 
κυρίως επενδύσεις σε μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που ταξινομούνται ως  διαθέσιμα προς 
πώληση. 

Ιεραρχία εύλογης αξίας 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη 
μέθοδο αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής: 
 
• Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
• Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και 

που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα 
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές). 

• Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε 
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς. 

 
31/12/2013 Επίπεδο 1 Σύνολο 
 € € 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  47.792            47.792  

Σύνολο  47.792            47.792  
 
31/12/2012 Επίπεδο 1 Σύνολο 
 € € 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  88.625   88.625  

Σύνολο  88.625   88.625  

28. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Η Εταιρεία υπέστη ζημία ύψους €524.907 κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2013 και κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία της κατά €1.199.527. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχε 
σημαντικές δανειοδοτήσεις οι οποίες είχαν λήξει ή είναι αποπληρωτέες εντός 12 μηνών, και για κάποιες 
από αυτές τις δανειοδοτήσεις η Εταιρεία έχει αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με 
τις αποπληρωμές των δανείων στους δανειοδότες της. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε συνεχή 
διαβούλευση με τις τράπεζες σε σχέση με την αναδιοργάνωση των δανειοδοτήσεων της οι οποίες δεν 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε 
διάφορες άλλες ενέργειες για εξεύρεση επιπρόσθετης καινούργιας δραστηριότητας η οποία θα αποφέρει 
εισοδήματα και θα δώσει την δυνατότητα στην Εταιρεία να μπορέσει να συνεχίσει τις δραστηριότητές 
της ως δρώσα οικονομική οντότητα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 
29. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
Το σύνολο των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι ως εξής:  
 2013 2012 
 € € 

Εγγυητικές  -   365.000  
 
Η Εταιρεία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις στην Λαϊκή 
Τράπεζα, στην Λαϊκή Φάκτορς καθώς και με το δάνειο της στην Ελληνική Τράπεζα, η οποία έχει 
προχωρήσει με αγωγη εναντίον της Εταιρείας. 

30. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
 
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

31. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να επηρεάζουν τις οικονομικές 
καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
 
 
Στις 25 Απριλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της L.P. Transbeton Public Limited εξουσιοδότησε 
την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
Η Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών στις Σελίδες 8 μέχρι 10. 

 



 
 

 



Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 

 

Προς, 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

 

 

 

Θέμα: Aνακοίνωση έγκρισης τελικών ελεγμένων οικονομικών αποτελεσμάτων για 

το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 

 

Κύριοι, 

 

Δια της παρούσης επιστολής σας γνωστοποιούμε ότι το διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας L. P. TRANS BETON PUBLIC LTD, εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά ελεγμένα 

αποτελέσματα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, σε 

συνεδρία του που έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου 2014 

 

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων των τελικών αποτελεσμάτων για το έτος 2013 θα 

διατίθεται στα γραφεία της Εταιρείας μας. 

 

Ως εκ τούτου, σας επισυνάπτουμε τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της 

εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, καθώς και τη σχετική 

ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευθεί την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 σε ημερήσια 

εφημερίδα. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Δέσπω Παναγίδου 

 

Kοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

          Αρ. Φαξ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.P.TRANSBETON PUBLIC LTD 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

 
                                         2013 2012  

  € €  

     

Εισοδήματα  968.795 2.000.114  

Κόστος πωλήσεων  (1.126.451) (2.105.19)  

Μεικτό Κέρδος  (157.656) (105.077)  

Άλλα εισοδήματα  127.735 131.115  

Έξοδα διανομής πωλήσεων  (39.098) (12.238)  

Έξοδα διοίκησης  (306.863) (418.476)  

Άλλα Έξοδα  (21.000) (31.995)  

Ζημιά από εργασίες  (396.882) (436.671)  

Έσοδα χρηματοδότησης  9.482 35.168  

Έξοδα χρηματοδότησης  (164.794) (200.927)  

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (155.312) (165.759)  

Ζημιά πριν από τη φορολογία  (552.194) (602.430)  

Φορολογία  27.287 (2.450)  

Ζημιά έτους  (524.907) (604.880)  

 

Λοιπά συνολικά έσοδα 

    

Αλλαγή στην εύλογη αξία της γης   (333.670) -  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση-

(Zημια)Κέρδη εύλογης αξίας 

Αναβαλλόμενη φορολογία για επανεκτίμηση αξίας γης 

φόρος                                                                                                          

 (40.833) 

 

66.734 

1.992 

 

- 

 

 

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος                              (307.769) 1.992  

Συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος  (832.676) (602.888)  

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή  (6.12) (7.06)  

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίαση του ημερομηνίας 25 Απριλίου 

2014 ενέκρινε τα  τελικά ελεγμένα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2013.Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε εφημερίδα ημερήσιας 

κυκλοφορίας στις 27 Απριλίου 2014.  Αριθμός αντιτύπων της ανακοίνωσης και της 

επεξηγηματικής κατάστασης διατίθενται για τους επενδυτές στα γραφεία της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας έχει μειωθεί κατά 51,7% το 2013 σε σύγκριση με το 

2012. 

 

2. Μεικτό κέρδος 

 

Το ποσοστό μεικτού κέρδους επί των πωλήσεων έχει αρνητικό πρόσημο και ανέρχεται σε 

μια ζημιά της τάξεως των €157, 656 και οι λόγοι είναι οι εξής: 

(α)Μείωση ακόμη πιο πολύ του κύκλου εργασιών. 

 

(β) Συνεχιζόμενη κρίση στην οικοδομική βιομηχανία με ψηλό κόστος των πρώτων υλών 

και κυρίως των καυσίμων και ως επίσης του τσιμέντου που ενώ υπάρχει τόση δυσκολία 

έβαλε αύξηση μέσα στην κρίση 5,00 Ευρώ  τον τόνο εκμεταλλευόμενοι το μονοπώλιο.   

 

3 .  Ζημιά από εργασίες 

 

Η ζημιά  από τις  εργασίες οφείλεται στην  μείωση του κύκλου εργασιών, και στην 

μεικτή ζημιά έναντι των πωλήσεων. 

 

 

4. Ζημιά πριν την φορολογία  

 

Η ζημιά πριν την φορολογία προκύπτει λόγω του  κόστους των χρηματοδοτικών εξόδων 

που οι τράπεζες παρόλο τις καθημερινές συζητήσεις μας  επιβάλλουν απίστευτα ψηλά 

επιτόκια χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε τεράστια ύφεση και έλλειψης κύκλου 

εργασιών . Ως επίσης η εταιρεία υποχρεούται να επιβάλει ένα ψηλό κόστος αποσβέσεων 

στα μηχανήματα της , γύρω στις €180,000 παρόλο που τα μηχανήματα το 2013 

χρησιμοποιήθηκαν κατά 25%. 

 

 

 

5. Εξελίξεις/προοπτικές 

Στο γεγονός ότι η  ζημιά του 2013 μειώθηκε ελαφρώς  σε σύγκριση με το 2012  αυτό  

δεν αναιρεί την κρίση στην οικοδομική βιομηχανία  και οι εξελίξεις φέτος ήταν στάσιμες 

και έχουν επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας. Θεωρούμε ότι με αυτή 

την αβεβαιότητα και την δυσκολία των Τράπεζων να επιβιώσουν, καθημερινά γίνεται 

μάχη επιβίωσης χωρίς προβλέψεις. Το  2014 μπήκε δυσοίωνα στον τομέα μας αλλά έχει 

ένα κύκλο εργασιών που δεν ξέρουμε πόσο θα αυξηθεί. Επίσης οι διευθυντές της 

εταιρείας εργάζονται  εντατικά όπως μπορέσουμε να μεταπηδήσουμε και σε άλλο τομέα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κάνει όποια πρόβλεψη μετά το πρώτο 

εξάμηνο του 2014. 

 

 



Σημειώσεις 

 

1.Τα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι πλήρως 

ελεγμένα από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 

 

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 

Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (“Νόμος”)  μέχρι τις έως σήμερα 

τροποποιήσεις .  

 

3.Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια από  την Εταιρεία και είναι σύμφωνα 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

 

 

 

Ανδρέας Παναγίδης                                                              Μάριος Πέτρου 

 

Εκτελεστικός Πρόεδρος                                                  Διευθύνων Σύμβουλος 






