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 (1)  
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 (2)  

Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπ 
γεληθνύ δηεπζπληή θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ δηεπζπληή  
 

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

(Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ ηνπ 2007 (“Νφκνο”), 

εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο L.P. Transbeton Public Limited γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2010 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε: 

 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 50: 

 

(i) θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113., θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 9, εδάθην (4) ηνπ Νφκνπ, θαη 

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

παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δεκηάο ηεο L.P. Transbeton 

Public Limited. 

 

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

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ζέζεο ηεο 

L.P. Transbeton Public Limited καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 

αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

Ολνκαηεπώλπκν  Ηδηόηεηα Τπνγξαθή 

   

Αλδξέαο Παλαγίδεο Πξφεδξνο  

   

Μάξηνο Πέηξνπ Μέινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο  

   

Γεψξγηνο Παλαγή Μέινο   

   

Θεφδσξνο Παλαγηψηνπ Μέινο  

   

Παλαγηψηεο Παλαγή Μέινο  

 

   

Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο  Ηδηόηεηα Τπνγξαθή 

   

Ηθηγέλεηα Παλαγίδνπ  Οηθνλνκηθφο δηεπζπληήο  

   

 

 

Λεπθσζία 

28 Απξηιίνπ 2011 
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 (3)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

1 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

2 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, πνπ δελ έρεη αιιάμεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν, είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο.  Όπσο επίζεο ε θαηαζθεπή 

δηακεξηζκάησλ κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζε.   

 

Αλαζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο 

 

3 Ζ δεκηά αλήιζε ζε €500.610 (2009: δεκηά χςνπο €78.876), ε νπνία απμήζεθε 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην έηνο 2009.  

 

4 Ζ αχμεζε ηεο δεκίαο γηα ην έηνο επήιζε κεηά απφ ηελ ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο 

Δηαηξείαο γηα αλάιεςε έξγσλ κε κηθξφηεξν πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο.  Σα απνηειέζκαηα 

ηεο Δηαηξείαο επεξεάζηεθαλ επίζεο απφ ηηο απμεκέλεο ηηκέο αγνξάο πεηξειαίνπ θαζψο 

θαη ηελ απμεκέλε πξφβιεςε επηζθαιψλ ρξεσζηψλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

5 Ο ηνκέαο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο ζπλερίδεη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

παγθφζκηα κεηαβιεηφηεηα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Παξφια ηαχηα   ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην έηνο 2009 θπξίσο ιφγσλ 

ηεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ησλ 6 ισξίδσλ απφ ηελ θνηλνπξαμία Cybarco - Iacovou. Χο 

εθηνχηνπ ε Δηαηξεία πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηηο εξγαζίεο ηηο κε ηελ αλαδήηεζε 

ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαηψλ ζε λέα έξγα θαη ππνδνκέο. 

 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

 

6 Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία 

πεξηγξάθνληαη ζηηο εκεηψζεηο 3 θαη 28 απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο 

 

7 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλνπλ νπνηεζδήπνηε 

πεξαηηέξσ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ην πξνζερέο 

κέιινλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο έηζη ψζηε ηα πςειά 

πξφηππα πνηφηεηαο λα επηηεπρζνχλ θαη ν επαγγεικαηηζκφο ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζα ηεζεί σο πξσηεχνλ ζηφρνο. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

8 Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 11.  Ζ 

θαζαξή δεκηά ηνπ έηνπο 2010 χςνπο €500.610 κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά. 
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 (4)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

9 Γελ ππήξραλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

10 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ εκεξνκελία 

απηήο ηεο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2010. 

 
11       χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Μάξηνο Πέηξνπ θαη Θεφδσξνο 
Παλαγηψηνπ απνρσξνχλ, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη  γηα επαλεθινγή. 

 

12 Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ή ζηελ 

απνδεκίσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

13 Ζ Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ παξαηίζεηαη πην θάησ είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο (α) –(ηα) ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 πεξί ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο («Οδεγία»).    

 

Άρθρο 5 (α) – (γ) ηοσ ηης Οδηγίας 

 

 Ζ Δηαηξεία έρεη εηζεγκέλνπο ηίηινπο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ»).  χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΥΑΚ, ε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ν «Κψδηθαο») δελ 

θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο Δηαηξείεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ Δλαιιαθηηθή 

Αγνξά.  

 

 Ζ Δηαηξεία δελ πηνζεηεί ηνλ Κψδηθα ζην παξφλ ζηάδην γηα ην ιφγν φηη ην θφζηνο 

πηζαλήο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κψδηθα ζα ήηαλ δπζαλάινγα κεγάιν ζε 

ζρέζε κε ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ.   

 

 Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα κέιε ηνπ νπνίνπ θαηέρνπλ 

ζεκαληηθή εκπεηξία θαη γλψζεηο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο. Σα 

θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ 

επνπηεία ηεο Δηαηξείαο, ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδίνπ αλάπηπμήο ηεο, 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο, ηελ έγθξηζε πξνυπνινγηζκψλ, ζπγρσλεχζεσλ, 

εμαγνξψλ, αζπλήζεηο θαη νπζηαζηηθέο ζπλαιιαγέο θαη άιισλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία. 
 

  



L.P. Transbeton Public Limited 
 

 (5)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαη ηελ έιιεηςε πνιππινθφηεηαο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο, ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε, θαζνδήγεζε θαη έιεγρνο απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο 

πκβνχιην. Δπηπξφζζεηα ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο θαη ηελ 

Πεξί Δηαηξεηψλ λνκνζεζία.  

 

Άρθρο 5 (δ) ηης Οδηγίας:  

 

 Οη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαδηθαζία ζχληαμεο, εηνηκαζίαο θαη θαηάξηηζεο ηεο πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο 

πνπ πξνλνεί ην Μέξνπο ΗΗ ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο 

πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ ηνπ 2007 σο 

ηξνπνπνηήζεθε ην 2009, είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε ειέγρνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο. 

Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβνεζείηαη απφ ηελ ΚΚLaw Secretarial 

Limited κέζσ ησλ γξακκαηεηαθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη 

ζηελ Δηαηξεία.  Ζ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο  ηειηθνχο 

ειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο θαζψο επίζεο θαη νη άιιεο 

πεξηνδηθέο πιεξνθνξήζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ειεγκέλα απνηειέζκαηα, 

εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.   

 

Άρθρο 5 (ε) ηης Οδηγίας 

 

 Λεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν Άξζξν αλαθέξνληαη ζηε Έθζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο παξαγξάθνπο 15 θαη 16. 

 

Άρθρο 5 (ζη) ηης Οδηγίας 

 

 Γελ ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε ηίηινη ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα 

ειέγρνπ. 

 

Άρθρο 5 (ζ) ηης Οδηγίας 

 

 Γελ ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.  
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 (6)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 

 

Άρθρο 5 (η) ηης Οδηγίας 

 

 Με βάζε  ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ν αξηζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ θαη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο 

ηνλ αλψηαην αξηζκφ.  Ζ Δηαηξεία κπνξεί κε ζχλεζεο ςήθηζκα λα απμάλεη ή κεηψλεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ πκβνχισλ.  ε θάζε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ην έλα ηξίην ηνπ 

ηφηε αξηζκνχ ησλ πκβνχισλ, ή αλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πκβνχισλ δελ είλαη 

ηξεηο ή πνιιαπιάζην ηνπ ηξία, ηφηε ν πιεζηέζηεξνο αξηζκφο πξνο ην έλα ηξίην, 

απνρσξνχλ απφ ην αμίσκα ηνπ χκβνπινπ.  

 

 Ζ εηήζηα απνρψξεζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη εθ πεξηηξνπήο, κε 

πξψηνπο εθείλνπο πνπ γηα ηε καθξχηεξε πεξίνδν απφ ηελ πξνεγνχκελε εθινγή 

ηνπο θαηείραλ ην αμίσκα ηνπ πκβνχινπ.  Ο νπνηνζδήπνηε δηνηθεηηθφο χκβνπινο 

απνρσξεί δηθαηνχηαη, αλ ν ίδηνο ην επηζπκεί, λα δηεθδηθήζεη επαλεθινγή ηνπ.  

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη εμνπζία λα δηνξίδεη, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο χκβνπιν είηε γηα λα ζπκπιεξσζεί θελή ζέζε, είηε 

επηπξφζζεηα πξνο ηνπο ήδε ππάξρνληεο πκβνχινπο.  Κάζε χκβνπινο πνπ 

δηνξίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέρξη ηελ ακέζσο επφκελε 

εηεζία γεληθή ζπλέιεπζε νπφηε θαη ζα είλαη επαλεθιέμηκνο. 

 

 χκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ε Δηαηξεία κπνξεί, κε εηδηθφ ςήθηζκα, λα 

αιιάδεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο.  Δηδηθφ ςήθηζκα κπνξεί λα εγθξηζεί κε πιεηνςεθία φρη 

ιηγφηεξε  ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ κειψλ, πνπ δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ 

ζε γεληθή ζπλέιεπζε, γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί θαηάιιειε εηδνπνίεζε είθνζη κίαο 

ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πνπ νξίδεη ηελ πξφζεζε φηη ην ςήθηζκα ζα πξνηαζεί σο 

εηδηθφ ςήθηζκα. 

 

Άρθρο 5 (θ) ηης Οδηγία 

 

 Οη εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, θαζνξίδνληαη 

ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ζηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα πνπ θαηά θαηξνχο κπνξεί 

λα εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, θαη ζηελ πεξί 

Δηαηξεηψλ λνκνζεζία.  Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ εμνπζίεο φζνλ 

αθνξά ηελ  δπλαηφηεηα έθδνζεο ή επαλαγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη νη 

ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 
 

Άρθρο 5 (ι) ηης Οδηγίας 

 

 Γελ εθαξκφδεηαη. 
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 (7)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 

 

Άρθρο 5 (ια) ηης Οδηγίας 

 

 Ζ Δηαηξεία δελ έρεη φξγαλα δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ή επηηξνπέο, πέξαλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο πεξί 

Δηαηξεηψλ λνκνζεζίαο. 

 
Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

14 Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ 

πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Τπνθαηαζηήκαηα 

 

15 Ζ Δηαηξεία δελ ιεηηνπξγνχζε κέζσ νπνησλδήπνηε ππνθαηαζηεκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

πκθέξνληα πκβνύισλ θαη ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο 

 

16 Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή 

έκκεζα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξί Αμηψλ θαη 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θαη 30 κέξεο 

πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ζχγθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο 

είλαη σο αθνινχζσο: 

 
 30 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο 

εηδνπνίεζεο πξνο ζύγθιεζε ηεο 
Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο 

% 

 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 
% 

   
Αλδξέαο Παλαγίδεο 10,41 10,41 
Γεψξγηνο Παλαγή 12,25 12,25 
Μάξηνο Πέηξνπ 11,26 11,26 
Θεφδσξνο Παλαγηψηνπ 10,91 10,91 
Παλαγηψηεο Παλαγή 11,50 11,50 
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 (8)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
Κπξηόηεξνη κέηνρνη 

 

17 Οη κέηνρνη πνπ θαηείραλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, 

άκεζα ή έκκεζα, ζηηο 31_Γεθεκβξίνπ_2010 θαη 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

εηδνπνίεζεο γηα ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ήηαλ σο εμήο: 

 
 30 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο 

εηδνπνίεζεο πξνο ζύγθιεζε ηεο 
Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο 

% 

 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 
% 

   
Αλδξέαο Παλαγίδεο 10,41 10,41 
Γεψξγηνο Παλαγή 12,25 12,25 
Μάξηνο Πέηξνπ 11,26 11,26 
Θεφδσξνο Παλαγηψηνπ 10,91 10,91 
Παλαγηψηεο Παλαγή 11,50 11,50 
Skyra Lima Holdings Limited 10,03 10,03 
Γεψξγηνο Πίπεο 6,76 6,76 

 

   

πκβάζεηο κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

18 Πέξαλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 26 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ ππήξρε νπνηαδήπνηε άιιε ζεκαληηθή ζχκβαζε κε 

ηελ Δηαηξεία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζηελ νπνία νη χκβνπινη ή ζπλδεδεκέλα πξφζσπα 

ηνπο είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. 

 

Αλεμάξηεηνη  Διεγθηέο 

 

19 Οη Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο, PricewaterhouseCoopers Limited, έρνπλ εθδειψζεη 

επηζπκία λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Φήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί 

ηνπο πκβνχινπο λα θαζνξίζνπλ ηελ ακνηβή ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή 

πλέιεπζε. 

 

Με Δληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

 

 

 

Αλδξέαο Παλαγίδεο 

ύκβνπινο 

 

Λεπθσζία 

28 Απξηιίνπ 2011 
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Έκθεση ανεξάπτητος ελεγκτή  
Ππορ τα Mέλη τηρ L.P. Transbeton Public Limited 

 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο L.P. Transbeton Public Limited  (ε 
«Εηαηξεία»), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο 
θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ 
ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ δίλνπλ 
αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο 
απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο 
Κύπξνπ, Κεθ. 113, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαζνξίδεη 
σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 
ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ.  Τα 
Πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο θαζώο θαη λα 
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην 
εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο 
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ 
νπζηώδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  
Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληόηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή 
θαη δίθαηε εηθόλα κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, 
αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ 
ηεο νληόηεηαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 
ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 
πνπ έγηλαλ από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, θαζώο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο 
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεύνπκε όηη ε ειεγθηηθή καξηπξία πνπ έρνπκε ιάβεη είλαη επαξθήο θαη θαηάιιειε γηα λα 
παξάζρεη βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλώκε. 
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Γνώμη 

Καηά ηε γλώκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο L.P. Transbeton Public Limited ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2010, θαη 
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο απηά 
πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο 
Κύπξνπ, Κεθ. 113.  

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων  

Σύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Ειεγθηώλ θαη Υπνρξεσηηθώλ Ειέγρσλ ησλ Εηήζησλ θαη ησλ 
Ελνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκώλ Νόκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 

 Έρνπκε πάξεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνύο 
ηνπ ειέγρνπ καο. 

 Καηά ηε γλώκε καο, έρνπλ ηεξεζεί από ηελ Εηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ζπκθσλνύλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Καηά ηε γλώκε καο θαη από όζα θαιύηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζύκθσλα κε ηηο 
εμεγήζεηο πνπ καο δόζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνύκελεο από 
ηνλ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκν, Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνύκελν ηξόπν. 

 Καηά ηε γλώκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  
ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
Σύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΔ190-2007-04 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ, 
αλαθέξνπκε όηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο 
παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθό 
ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
 
Άλλο θέμα 

Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλώκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Εηαηξείαο σο 
ζώκα θαη κόλν ζύκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Ειεγθηώλ θαη Υπνρξεσηηθώλ Ειέγρσλ ησλ 
Εηήζησλ θαη ησλ Ελνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκώλ Νόκνπ ηνπ 2009 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπό.  
Δίλνληαο απηή ηε γλώκε δελ απνδερόκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζύλε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν 
ζθνπό ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν ζηε γλώζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηόλ λα 
πεξηέιζεη. 
 
 
 
Λνΐδνο Μαξθίδεο 
Εγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Εγγεγξακκέλνο Ειεγθηήο 
Εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Εγγεγξακκέλνη Ειεγθηέο 
Julia House 
Οδόο Θεκηζηνθιή Δέξβε 3 
1066 Λεπθσζία 
 

28 Απξηιίνπ 2011 
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Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  

εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

    
Δηζφδεκα 5 7.307.417 7.215.680 
Κφζηνο πσιήζεσλ  (6.903.285) (6.390.617) 

  __________ __________ 

Μηθηό θέξδνο  404.132 825.063 
Έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο  (176.440) (106.427) 
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  (657.459) (725.344) 
Άιια έζνδα 6 150.618 82.228 
Άιιεο (δεκηέο)/θέξδε – θαζαξά 7 (678) 17.619 

  __________ __________ 

(Zεκηά)/θέξδνο εξγαζηώλ  (279.827) 93.139 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα  10 (217.440) (208.943) 

  __________ __________ 

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (497.267) (115.804) 
(Υξέσζε)/πίζησζε θνξνινγίαο 11 (3.343) 36.928 

  __________ __________ 

Εεκηά γηα ην έηνο  (500.610) (78.876) 

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

    

Εεκηά αλά κεηνρή (ζελη) 12 (5,84) (0,92) 

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

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  

εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

    
Εεκηά γηα ην έηνο  (500.610) (78.876) 

  __________ __________ 

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα    
Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε γεο θαη ησλ θηηξίσλ 22 1.211.182 5.010 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

 
17 

 
14.917 

 
21.335 

  __________ __________ 

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο, κεηά ηε 
θνξνινγία 

  
1.226.099 

 
26.345 

  __________ __________ 

πλνιηθό εηζόδεκα/(δεκηά) γηα ην έηνο  725.489 (52.531) 

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

 
Σα ζηνηρεία ζηελ πην πάλσ θαηάζηαζε παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θνξνινγίαο. Ζ 
θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε ζηνηρείν ησλ άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηε 
εκείσζε 11. 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.
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Ηζνινγηζκόο 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

  
εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 15 4.049.023 3.013.108 
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 16 221.344 221.344 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

 
17 

 
82.500 

 
67.583 

Αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά εηζνδήκαηα 24 - 52.014 

  __________ __________ 

  4.352.867 3.354.049 

  __________ __________ 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα 18 866.637 1.029.567 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  11.885 11.885 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 19 1.939.845 1.838.702 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  20 712.113 887.614 

  __________ __________ 

  3.530.480 3.767.768 

  __________ __________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  7.883.347 7.121.817 

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

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο    

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    
Μεηνρηθφ θεθάιαην 21 2.914.286 2.914.286 
Άιια απνζεκαηηθά  22 1.277.590 51.491 
πζζσξεπκέλεο δεκηέο  (521.311) (20.701) 
Απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απφ ηε κεηαηξνπή 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  

 
 

 
14.746 

 
14.746 

  __________ __________ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  3.685.311 2.959.822 

  __________ __________ 

Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Γαλεηζκφο 23 663.693 855.365 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 24 227.654 - 

  __________ __________ 

  891.347 855.365 

  __________ __________ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 25 1.413.951 1.377.876 
Γαλεηζκφο 23 1.892.738 1.928.754 

  __________ __________ 

  3.306.689 3.306.630 

  __________ __________ 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  4.198.036 4.161.995 

  __________ __________ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  7.883.347 7.121.817 

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

ηηο 28 Απξηιίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο L.P. Transbeton Public Limited ελέθξηλε απηέο 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε. 

 

 

Αλδξέαο Παλαγίδεο, Πξφεδξνο 

 

 

Μάξηνο Πέηξνπ, χκβνπινο 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
   

 
 
 
 
 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθφ 
ζπλαιιαγκα-

ηηθψλ  
δηαθνξψλ 

απφ ηε 
κεηαηξνπή 
κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ (3) 

 
 
 
 
 
 

Άιια 
απνζεκαηηθά (2) 

 
 

 
 

Κέξδε πνπ 
θξαηήζεθαλ/ 

(πζζσξεπκέλεο 
δεκηέο)  (1) 

 
 
 
 
 
 
 

χλνιν 
 εκ. € € € € € 
       
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  2.914.286 14.746 25.146 58.175 3.012.353 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
πλνιηθό εηζόδεκα       
Εεκηά γηα ην έηνο  - - - (78.876) (78.876) 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα       
Γε θαη θηίξηα:       
  Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε κεηά ηε 

θνξνινγία 
 

22 
 

- 
 

- 
 

5.010 
 

- 
 

5.010 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε: 

      

  Κέξδε δίθαηεο αμίαο 22 - - 21.335 - 21.335 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ  - - 26.345 - 26.345 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο 2009  - - 26.345 (78.876) (52.531) 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

  
2.914.286 

 
14.746 

 
51.491 

 
(20.701) 

 
2.959.822 

  _________ __________ ________ ________ _________ 
πλνιηθό εηζόδεκα       
Εεκηά γηα ην έηνο  - - - (500.610) (500.610) 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα       
Γε θαη θηίξηα:       
  Πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε κεηά ηε 

θνξνινγία 
 

22 
 

- 
 

- 
 

1.211.182 
 

- 
 

1.211.182 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε: 

      

  Κέξδε δίθαηεο αμίαο 22 - - 14.917 - 14.917 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ  - - 1.226.099 - 1.226.099 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο 2010  - - 1.226.099 (500.610) 725.489 
  _________ __________ ________ ________ _________ 
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010  2.914.286 14.746 1.277.590 (521.311) 3.685.311 
  ========= ========== ======== ======== ========= 
       

(1) Οη εηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί 

Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ 

κέξηζκα.  Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη  εηαηξείεο) θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην 

ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.  Σν πνζφ 

ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην 

έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη.  Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.  

(2) Σα  “Άιια απνζεκαηηθά” απνηεινχληαη απφ επαλεθηηκήζεηο γεο θαη θηεξίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε.  Σα άιια απνζεκαηηθά δελ είλαη δηαζέζηκα γηα δηαλνκή. 

(3) Σν “Απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ” πξνέθπςε απφ ηελ 

κεηαηξνπή ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο απφ Λίξεο ζε Δπξψ κεηά ηελ έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζην 

Δπξψ ην 2008.  Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ είλαη δηαζέζηκν πξνο δηαλνκή. 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
  

εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    

Zεκηά πξηλ ηε θνξνινγία   (497.267) (115.804) 
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    
  Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 420.952 450.932 
  Καζαξή δεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ 
 

15 

 
1.512 

 
- 

  Δηζφδεκα απφ κεξίζκαηα 6 (5.250) (3.758) 
  Πηζησηηθνχο ηφθνπο 6 (37.595) (56.311) 
  Υξεσζηηθνχο ηφθνπο  10 217.440 208.943 
  Απνκείσζε ζηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ   121.435 17.386 
  _________ _________ 

  221.227 501.388 
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο:    
  Απνζέκαηα  162.930 (36.034) 
  Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  (222.575) 406.239 
  Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  36.075 (130.127) 
  _________ _________ 

Μεηξεηά πνπ πξνήιζαλ από εξγαζίεο  197.657 741.466 
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε   (3.343) (36.802) 
  _________ _________ 

Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο  194.314 704.664 
  _________ _________ 

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

   

Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 (17.139) (143.603) 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ 

 
15 

 
59.608 

 
14.124 

Σφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ  37.595 38.972 
Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρηεθαλ   5.250 3.758 
  _________ _________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα/(από) επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  85.314 (86.749) 
  _________ _________ 

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

   

Δηζπξάμεηο απφ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ  60.000 65.940 
Πιεξσκέο δαλεηζκνχ  (211.270) (398.893) 
Πιεξσκέο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  (152.094) (209.885) 
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  - 163.000 
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ   (217.440) (208.943) 
  _________ _________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (520.804) (588.781) 
  _________ _________ 

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  

  
(241.176) 

 
29.134 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 

  
(252.120) 

 
(281.254) 

  _________ _________ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο  

 
20 

 
(493.296) 

 
(252.120) 

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

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 16 κέρξη 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
 
Υώξα ζπζηάζεσο 

 

Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε έδξα ηελ Κχπξν, σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 κε ηελ επσλπκία 

L.P. Transbeton Limited. Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ νδφ Κνπξίνπ 9, 

2022 Λαηζηά, Λεπθσζία.  ηηο 30 Μαΐνπ 2000 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε 

ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113.  ηηο 19 Μαξηίνπ 2002 ε Δηαηξεία εηζήγαγε 

ηνπο ηίηινπο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.  Ζ Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε 

L.P. Transbeton Public Limited ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2005. 

 
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο  

  

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, πνπ δελ έρεη αιιάμεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, 

είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο,  φπσο επίζεο ε θαηαζθεπή 

δηακεξηζκάησλ κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζε.   

 
2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  
 
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ εθηίζεληαη πην θάησ.  Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φια 

ηα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο απφ φπνπ δειψλεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

 
Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο- πξόζθαηε κεηαβιεηόηεηα ζηηο παγθόζκηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο 

 

Ζ ηξέρνπζα παγθφζκηα θξίζε ξεπζηφηεηαο πνπ άξρηζε ζηα κέζα ηνπ 2007 έρεη νδεγήζεη, 

κεηαμχ άιισλ, ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαηαγνξψλ, ρακειφηεξα 

επίπεδα ξεπζηφηεηαο ζε φιν ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, θαη πςειφηεξα δηαηξαπεδηθά ρξεσζηηθά 

επηηφθηα. Σέηνηεο πεξηζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο λα ιάβεη λέα δάλεηα ή λα αλαρξεκαηνδνηήζεη ηνλ ππάξρνληα δαλεηζκφ ηεο κε φξνπο 

παξφκνηνπο κε εθείλνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο. Οη ρξεψζηεο ή νη 

νθεηιέηεο ηεο Δηαηξείαο κπνξνχλ επίζεο λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ρακειφηεξε θαηάζηαζε 

ξεπζηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε ζηε ζπλέρεηα λα επεξεάζεη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

μεπιεξψζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο.  Οη επηδεηλσκέλεο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο ρξεψζηεο ή 

ηνπο νθεηιέηεο κπνξνχλ επίζεο λα αζθήζνπλ επίδξαζε ζηηο πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη 

ζηηο αμηνινγήζεηο απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  ηεο Γηεχζπλζεο. Δπίζεο, νη νηθνλνκηθνί απηνί παξάγνληεο έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηεχζπλζεο γηα ηελ δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. 

ηελ έθηαζε πνπ νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο, ε Γηεχζπλζε έρεη απεηθνλίζεη ηηο 

αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο αμηνινγήζεηο 

απνκείσζεο. 
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Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο- πξόζθαηε κεηαβιεηόηεηα ζηηο παγθόζκηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο (ζπλέρεηα) 

Ζ αβεβαηφηεηα ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβξάδπλζε ηεο Κππξηαθήο 

Οηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έρεη νδεγήζεη ζηα πνιχ πςειφηεξα απφ ηα θαλνληθά 

δηαηξαπεδηθά ρξεσζηηθά επηηφθηα. Ζ Γηεχζπλζε δελ είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα ππνινγίζεη 

αμηφπηζηα ηηο επηδξάζεηο πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο νπνηαζδήπνηε 

πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ζηε ξεπζηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηεο 

επηβξάδπλζεο ηεο Κππξηαθήο Οηθνλνκίαο. Ζ Γηεχζπλζε ζεσξεί φηη ιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ππνζηεξηρζεί ε δηάξθεηα θαη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Δηαηξείαο ππφ ηηο ηξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. 

Βάζε εηνηκαζίαο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ), θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ.113. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φια ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη είλαη εθαξκφζηκα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ ΔΔ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

κε εμαίξεζε νξηζκέλσλ πξνλνηψλ ηνπ ΓΛΠ 39 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

Απνηίκεζε” ζε ζρέζε κε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ, ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πψιεζε. 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε 

νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηεχζπλζε ζηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ 

κεγαιχηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη πην πνιχπινθνη ή ηνκείο φπνπ νη παξαδνρέο θαη νη 

ππνινγηζκνί έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε 

εκείσζε 4. 

Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ 

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

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη είλαη 

εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ πηνζέηεζε 

απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 
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Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 

Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ ινγηζηηθά 
πξφηππα είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ 
ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 

(i) Υιοθεηήθηκαν από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη 

Νέα πξόηππα 

 ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) “Γλσζηνπνηήζεηο πγγεληθψλ Μεξψλ” (ηζρχεη γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

Σξνπνπνηήζεηο 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε: 
Σαμηλφκεζε Δθδφζεσλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010). 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 “Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο ζε Πξψηε Δθαξκνγή 
ζρεηηθά κε ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ΓΠΥΑ 7” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010). 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΔΓΓΠΥΑ 14 Πξνθαηαβνιέο κηαο Διάρηζηεο Απαίηεζεο 
Υξεκαηνδφηεζεο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2010 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 κέρξη 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

Νέεο Δξκελείεο 

 ΔΓΓΠΥΑ 19 Δμάιεηςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε Μεηνρηθνχο 
ηίηινπο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 
2010). 

(ii) Δεν σιοθεηήθηκαν από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη 

Νέα πξόηππα 

 ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

Σξνπνπνηήζεηο 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥA 7 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο”  (ηζρχεη 
γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12 “Φφξνη Δηζνδήκαηνο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012). 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 “Πξψηε Δθαξγνκή Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 
Υξεκαηννηθνληκηθήο Αλαθνξάο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 
ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 
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Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, κε εμαίξεζε ησλ πην θάησ: 

(i)  ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) “Γλσζηνπνηήζεηο πγγεληθψλ Μεξψλ”. Σν αλαζεσξεκέλν 

πξφηππν  δηεπθξηλίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη 

θαηαξγεί ηελ απαίηεζε γηα ηηο νληφηεηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηε θπβέξλεζε λα 

γλσζηνπνηνχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηε θπβέξλεζε θαη κε άιιεο 

νληφηεηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηε θπβέξλεζε. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην πξφηππν κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Όηαλ ην λέν πξφηππν ζα εθαξκνζηεί, ε Δηαηξεία ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεί φιεο ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ ηεο. ηε παξνχζα θάζε, ε Δηαηξεία εγθαζηζηά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα 

ζπιιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Έηζη ζην παξψλ ζηάδην, δελ είλαη εθηθηφ λα 

παξνπζηαζηεί ε επίδξαζε, αλ ππάξρεη, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζπγγεληθψλ κεξψλ. 

(ii)  ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα”. Απηφ ην πξφηππν είλαη ε πξψηε θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε”. Σν ΓΠΥΑ 9 εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε 

θαη ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηνλ 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο. Σν πξφηππν δελ 

είλαη εθαξκφζηκν κέρξη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αλαιχζεη ηελ ζπλνιηθή επίδξαζε πνπ ζα έρεη 

ην ΓΠΥΑ 9. 

Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ 

Σν εηζφδεκα απνηειείηαη απφ ηε δίθαηε αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ εηζπξάρηεθε ή είλαη 

εηζπξαθηέα γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Δηαηξείαο. Σν εηζφδεκα παξνπζηάδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, 

επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ.  

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα εηζνδήκαηα φηαλ ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

αμηφπηζηα, είλαη πηζαλφλ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ πξνο ηελ νληφηεηα 

θαη φηαλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα θάζε κία εθ ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο 

φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ. Ζ Δηαηξεία βαζίδεη ηηο εθηηκήζεηο ηεο ζε ηζηνξηθά απνηειέζκαηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θάζε δηεπζέηεζεο. Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο 

ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ πειάηε. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ ε Δηαηξεία 

έρεη πσιήζεη ή παξαδψζεη ηα αγαζά ζηνλ πειάηε, ν πειάηεο έρεη απνδερζεί ηα 

αγαζά θαη ε απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε. 

(β) Πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ 

Οη πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε 

ηδηνθηεζίαο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ πειάηε. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ ε Δηαηξεία έρεη 

παξαδψζεη ζηνλ πειάηε θαη ν πειάηεο έρεη απνδερζεί ηελ πψιεζε ηνπ 

δηακεξίζκαηνο θαη ε απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε.  
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Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ (ζπλέρεηα) 

 (γ) Πηζησηηθνί ηόθνη 

Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαηά αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ έλα εηζπξαθηέν έρεη απνκεησζεί, ε Δηαηξεία 

κεηψλεη ηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία ζην αλαθηήζηκν πνζφ, ην νπνίν είλαη νη εθηηκεκέλεο 

κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ 

κέζνπ θαη ζπλερίδεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο έθπησζεο σο πηζησηηθνχο ηφθνπο. Οη 

πηζησηηθνί ηφθνη απφ απνκεησκέλα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επίζεο. 

 (δ) Δηζόδεκα από ελνίθηα 

Σν εηζφδεκα απφ ελνίθηα πνπ πξνθχπηεη απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

(ε) Πηζησηηθά κεξίζκαηα  

Σα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο 

λα εηζπξάμεη. 

Ωθειήκαηα ππαιιήισλ 

Ζ Δηαηξεία θαη νη ππάιιεινη ζπλεηζθέξνπλ ζην Κπβεξλεηηθφ Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

κε βάζε ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ.  Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία θαη νη ππάιιεινη 

ζπλεηζθέξνπλ ζην ηακείν πξνλνίαο εξγαηνυπαιιήισλ νηθνλνκηθήο βηνκεραλίαο θαη άιισλ 

δνκηθψλ έξγσλ Κχπξνπ. 

Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

(α) Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

απνηηκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο 

κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Δηαηξεία (“ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο”).  Οη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε  Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 (β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο 

ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. πλαιιαγκαηηθά 

θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε 

κεηαηξνπή κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα 

αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο.  

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία, φπσο 

κεηνρηθνί ηίηινη πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο ζηα 

ίδηα θεθάιαηα.   
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Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Ζ ρξέσζε θνξνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία. Ζ θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο εθηφο ζηελ έθηαζε φπνπ ζρεηίδεηαη 

κε ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα άιια ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αληίζηνηρα. 

Ζ ηξέρνπζα ρξέσζε θνξνινγίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη 

ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ ε 

Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη δεκηνπξγεί θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Ζ Γηεχζπλζε αμηνινγεί 

πεξηνδηθά ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο ζε ζρέζε κε θαηαζηάζεηο 

φπνπ ε εθαξκνζζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία. Δάλ ε εθαξκνζζείζα 

θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία, θαζνξίδεηαη πξφβιεςε φπνπ είλαη θαηάιιειν 

κε βάζε ηα πνζά πνπ ππνινγίδεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξέσζεο πάλσ 

ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δληνχηνηο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή εθηφο απφ 

ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ε νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ηα 

ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκηέο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαζνξίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λνκνζεζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή 

νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη φηη ζα ηζρχνπλ 

φηαλ ην ζρεηηθφ αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθπνηεζεί ή φηαλ ε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε δηαθαλνληζηεί. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη 

κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη 

λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε ηξέρνπζεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε θφξν 

εηζνδήκαηνο πνπ ρξεψλεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή ζηελ Δηαηξεία φπνπ ππάξρεη 

πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ησλ ππνινίπσλ ζε θαζαξή βάζε. 

Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην έηνο πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη θαη δελ 

ππφθεηληαη πιένλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο Δηαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελδηάκεζα κεξίζκαηα 

αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δηαηξείαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηειηθψλ κεξηζκάησλ, απηά αλαγλσξίδνληαη ζην έηνο πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 

Ζ γε θαη ηα θηίξηα πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ εξγνζηάζηα θαη θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζε 
δίθαηε αμία, κε βάζε πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κείνλ 
κεηαγελέζηεξεο απνζβέζεηο γηα θηίξηα.  Οη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ εκεξνκελία ηεο 
επαλεθηίκεζεο δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο κηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
θαη ε θαζαξή αμία αλαπξνζαξκφδεηαη ζηελ επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
Οη επαλεθηηκήζεηο γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη ψζηε ηα πνζά πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ λα κε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο δίθαηεο αμίεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όια ηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ απνζβέζεηο.  Σν ηζηνξηθφ θφζηνο 
πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

Απμήζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ 
αλαγλσξίδνληαη ζην άιιν ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη πηζηψλνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά ζηα ίδηα 
θεθάιαηα. Μεηψζεηο πνπ αληηζηαζκίδνπλ πξνεγνχκελεο απμήζεηο ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ ρξεψλνληαη έλαληη ησλ άιισλ απνζεκαηηθψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, φιεο νη άιιεο 
κεηψζεηο ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο.  Κάζε ρξφλν ε δηαθνξά κεηαμχ απνζβέζεσλ κε βάζε 
ηελ επαλεθηηκεκέλε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ρξεψζεθαλ ζηηο 
θεξδνδεκηέο θαη ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
κεηαθέξεηαη απφ ηα άιια απνζεκαηηθά ζηα θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ. 

Ζ γε δελ απνζβέλεηαη. Οη απνζβέζεηο γηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα θαηαλεκεζεί ην 
θφζηνο ή ε επαλεθηηκεκέλε αμία κείνλ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ αθηλήησλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζην δηάζηεκα ηεο εθηηκεκέλεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.  

Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη σο εμήο: 

 % 

  
Κηίξηα 3 
Δγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα 10 
Ορήκαηα  10 
Έπηπια, ζθεχε θαη εμνπιηζκφο 10 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα  

20 – 33 1/3 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θάησ απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη νη σθέιηκεο δσέο αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε 
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εάλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 

Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη ακέζσο 
ζην αλαθηήζηκν πνζφ εάλ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην ππνινγηδφκελν αλαθηήζηκν πνζφ.  

Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 
ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν 
θφζηνο ζεκαληηθψλ αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή αλάινγα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά 
νθέιε ζηελ Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. 
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα) 

Κέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε 

ηε ζχγθξηζε ησλ εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα “άιια 

θέξδε/(δεκηέο) – θαζαξά” ζηηο θεξδνδεκηέο. 

ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο επαλεθηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά κεηαθέξνληαη ζηα θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ. 

Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο γηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ φπνπ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

θίλδπλσλ θαη αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο παξακέλνπλ ζηελ Δηαηξεία ηαμηλνκνχληαη σο 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο 

κίζζσζεο ζηε δίθαηε αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ εθκηζζψζεθε ή ζηελ παξνχζα αμία ησλ 

ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ φπνηα απφ ηηο δχν είλαη ε ρακειφηεξε. Κάζε πιεξσκή 

κίζζσζεο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ εμφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο έηζη πνπ λα 

επηηπγράλεηαη κηα ζηαζεξή απφδνζε ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

εθθξεκεί. Ζ αληίζηνηρε ππνρξέσζε ελνηθίνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο, πεξηιακβάλεηαη ζην δαλεηζκφ.  Σν κέξνο ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ αθνξά ηφθν ρξεψλεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο έηζη πνπ λα 

πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο γηα θάζε πεξίνδν. 

ηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε απνζβέλνληαη ζε πεξίνδν πνπ είλαη ε ζπληνκφηεξε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ή ηεο 

πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

Μηζζψζεηο φπνπ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο 

παξακέλνπλ κε ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πιεξσκέο πνπ 

αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (κεηά ηελ αθαίξεζε θηλήηξσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ 

εθκηζζσηή) ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζην δηάζηεκα ηεο 

πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηεινχληαη απφ γε θαη δε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία.  

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεχζεξε 

αγνξαία αμία θαζνξηδφκελε εηεζίσο απφ εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο ή απφ ηνπο πκβνχινπο.  

Αιιαγέο ζηηο δίθαηεο αμίεο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  

Απνκείσζε ζηελ αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη 

θάζε ρξφλν γηα απνκείσζε ζηελ αμία.  Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη 

ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ζηελ αμία, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ 

πσο ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.  Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα 

ηε δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  Σν 

αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κείνλ 

έμνδα πσιήζεσο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζηα κηθξφηεξα επίπεδα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ 

μερσξηζηέο, αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ).  

Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο ηεο ππεξαμίαο, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε ειέγρνληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ.
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(i) Σαμηλόκεζε 

 Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: δάλεηα θαη εηζπξαθηέα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ Γηεχζπλζε απνθαζίδεη 

ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά 

ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  

 Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα 

 Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε 

ελεξγή αγνξά θαη γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα εκπνξία ηνπ 

εηζπξαθηένπ.  Πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

εθηφο αλ έρνπλ ιήμε πνπ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηά ηαμηλνκνχληαη σο κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ εκπνξηθά 

θαη άιια εηζπξαθηέα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε είλαη 

κε-παξάγσγα, ηα νπνία είηε νξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή ή δελ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία.  Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε-

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο εάλ ε δηεχζπλζε πξνηίζεηαη λα 

πσιήζεη ηηο επελδχζεηο κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

(ii) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε 

Αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε 

ζπκβφιαην θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 

δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία 

δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  Σα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα λα 

εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρεη 

ιήμεη, ή έρεη κεηαθεξζεί θαη ε Δηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φια ηα ζεκαληηθά 

ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζε δίθαηε αμία.  Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα παξνπζηάδνληαη 

ζε απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηηθψλ ηίηισλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλα μέλν 

λφκηζκα θαη ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε αλαιχνληαη αλάκεζα ζε 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο 

ηνπ ηίηινπ θαη άιιεο αιιαγέο ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ηίηινπ.  Οη ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο ζε ρξεκαηηθνχο ηίηινπο αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο, ελψ 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζε κε ρξεκαηηθνχο ηίηινπο αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια 

ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.  Αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηηθψλ θαη κε ρξεκαηηθψλ 

ηίηισλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια 

ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 

 (ii) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε (ζπλέρεηα) 

Όηαλ ηίηινη πνπ ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ 

απνκείσζε ζηελ αμία, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηε δίθαηε αμία πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, πεξηιακβάλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο 

σο θέξδε θαη δεκηέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε. 

Ο ηφθνο ζηνπο ηίηινπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε πνπ ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αλαγλσξίδεηαη ζηηο 

θεξδνδεκηέο σο κέξνο ησλ άιισλ εζφδσλ.  Σα κεξίζκαηα απφ κεηνρηθνχο ηίηινπο 

δηαζέζηκνπο πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο σο κέξνο ησλ άιισλ 

εζφδσλ, φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα εηζπξάμεη. 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζνλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθά ζηνηρεία φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία. 

ηελ πεξίπησζε κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, 

κηα ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηε δίθαηε αμία ηεο κεηνρήο θάησ απφ ην 

θφζηνο ηεο ιακβάλεηαη ππφςε σο έλδεημε πηζαλήο απνκείσζεο ζηελ αμία.  Αλ 

ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηεο παξνχζαο δίθαηεο αμίαο, κείνλ δεκηάο απνκείσζεο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθε ζηηο θεξδνδεκηέο, 

κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο.  Οη δεκηέο 

απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο θεξδνδεκηέο γηα κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ 

αληηζηξέθνληαη κέζσ ησλ θεξδνδεκηψλ. 

Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα εκθαλίδνληαη ζηελ ηηκή θφζηνπο ή ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, φπνηα απφ 

ηηο δχν είλαη ρακειφηεξε. Ζ ηηκή θφζηνπο θαζνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 

θφζηνπο. Ζ ηηκή θφζηνπο πξψησλ πιψλ εμαξηεκάησλ θαη θαπζίκσλ απνηειείηαη απφ ηελ ηηκή 

αγνξάο θαη άιια άκεζα έμνδα θαη ζρεηηδφκελεο κε ηελ παξαγσγή δαπάλεο (κε βάζε ηε ζπλήζε 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα) εθηφο ησλ εμφδσλ δαλεηνδφηεζεο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 

είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ, κείνλ έμνδα 

δηάζεζεο. 
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Δκπνξηθά εηζπξαθηέα 

Σα εκπνξηθά εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη 

ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ 

πξφλνηα γηα απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε θαζνξίδεηαη φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε πσο ε Δηαηξεία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη ηα ζπλνιηθά πνζά 

ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ησλ εηζπξαθηέσλ. εκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ 

ρξεψζηε, ε πηζαλφηεηα φηη ν ρξεψζηεο ζα πεξηέιζεη ζε πηψρεπζε ή νηθνλνκηθή 

αλαδηνξγάλσζε, θαη ε αζέηεζε ή παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεηηθά κε 

πιεξσκέο (πεξηζζφηεξεο απφ 120 κέξεο θαζπζηέξεζε) ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ην εκπνξηθφ 

εηζπξαθηέν έρεη ππνζηεί απνκείσζε. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ εηζπξαθηένπ, ε νπνία είλαη ε παξνχζα αμία 

ησλ ππνινγηδφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ 

επηηφθην. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο 

ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο, θαη ην πνζφ ηεο δεκηάο αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο, ζηα 'έμνδα 

πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο'.  Όηαλ έλα εκπνξηθφ εηζπξαθηέν είλαη επηζθαιέο, δηαγξάθεηαη 

έλαληη ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο γηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα.  Δπαθφινπζεο αλαθηήζεηο 

πνζψλ πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο δηαγξαθέο πηζηψλνληαη έλαληη ησλ 'εμφδσλ πσιήζεσλ θαη 

πξνψζεζεο' ζηηο θεξδνδεκηέο. 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.  

Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαξηή 

ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη 

ξνή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην πνζφ ηεο 

ππνρξέσζεο έρεη ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο 

δεκηέο.  

Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη σο ε ηξέρνπζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνζνζηφ πξηλ ηε 

θνξνινγία, ην νπνίν απνδίδεη ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο αγνξάο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο 

δηαρξνληθά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε.  Ζ αχμεζε ζηελ 

πξφβιεςε ιφγσ ηεο παξέιεπζεο ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο ρξεσζηηθφο ηφθνο. 

Γαλεηζκόο 

Ο δαλεηζκφο αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο 

ζπλαιιαγήο. Ο δαλεηζκφο παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο. Οπνηαδήπνηε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο) θαη ηεο αμίαο 

εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηελ αγνξά, 

θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, ζηελ νπνία 

πεξίπησζε θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Ακνηβέο πνπ πιεξψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία δηεπθνιχλζεσλ δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο 

θφζηα ζπλαιιαγήο ηνπ δαλείνπ ζηελ έθηαζε φπνπ είλαη πηζαλφλ φηη κέξνο ή νιφθιεξε ε 

δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  ηελ πεξίπησζε απηή, ε ακνηβή αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ 

αλάιεςε ηνπ δαλείνπ.  ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη είλαη πηζαλφ έλα 

κέξνο ή νιφθιεξε ε δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε ακνηβή θεθαιαηνπνηείηαη σο 

πξνπιεξσκή θαη απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηεπθφιπλζεο κε ηελ νπνία 

ζρεηίδεηαη.  
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Γαλεηζκόο (ζπλέρεηα) 

Σα θφζηα δαλεηζκνχ απνηεινχλ ηφθν θαη άιια έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ε Δηαηξεία ζε 
ζρέζε κε ην δαλεηζκφ θεθαιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηφθνπ δαλεηζκνχ, απφζβεζε 
εθπηψζεσλ ή επηκίζζηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε δαλεηζκφ, απφζβεζε επηπιένλ θφζηνπο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηε δηεπζέηεζε δαλεηζκνχ, ρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα ζε πεξίπησζε 
πνπ ζεσξνχληαη σο κηα πξνζαξκνγή ζηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. 

Σα θφζηα δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, πνπ είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 
ππνρξεσηηθά θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα εηνηκαζηεί γηα ηελ 
πξνηηζέκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη ζα επηθέξνπλ κειινληηθά 
νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη ηα θφζηα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αμηφπηζηα. 

Ο δαλεηζκφο ηαμηλνκείηαη σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην 
δηθαίσκα άλεπ φξσλ λα αλαβάιιεη ηελ απνπιεξσκή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζην 
δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Δκπνξηθνί πηζησηέο 

Οη εκπνξηθνί πηζησηέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη 
ζε απνζβεκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο 
ζηελ ηξάπεδα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα. ηνλ ηζνινγηζκφ ηα ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνληαη ζην δαλεηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Αλάιπζε θαηά ηνκέα 

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν πνπ ζπλάδεη κε ηελ παξνπζίαζε πνπ γίλεηαη 
εζσηεξηθά ζην αλψηαην φξγαλν ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 
ηελ θαηαλνκή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ιεηηνπξγηθψλ 
ηνκέσλ. 

πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο 

Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο 
αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ζην ηξέρνλ έηνο. 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Οη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ  ζε πνηθίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 
θηλδχλνπο:  θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο, θηλδχλνπ 
επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία, θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο 
ξνέο θαη θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.   

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη επίζεκε πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ.  
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

(α) Κίλδπλνο αγνξάο 

Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο κεηνρηθψλ ηίηισλ ιφγσ 
επελδχζεσλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηαμηλνκνχληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.  Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν 
ηηκψλ αγαζψλ. 

Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο άιισλ νληνηήησλ νη νπνίεο 
εκπνξεχνληαη δεκφζηα πεξηιακβάλνληαη ζην Γεληθφ Γείθηε ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. 

 Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ηελ επίδξαζε απμήζεσλ/ 
κεηψζεσλ ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ ΥΑΚ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο.  Ζ 
αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη δείθηεο κεηνρηθψλ ηίηισλ απμήζεθαλ/ 
κεηψζεθαλ θαηά 5% κε φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο 
θαη φηη νη κεηνρηθνί ηίηινη ηεο Δηαηξείαο θηλήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή 
ζπζρέηηζε ηνπο κε ην δείθηε: 

  Δπίδξαζε ζε άιια ζηνηρεία 
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε € 

  2010 2009 
Γείθηεο     
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ – Γεληθφο Γείθηεο   4.125 3.379 

 
 Σα άιια ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα απμάλνληαλ/κεηψλνληαλ σο 

απνηέιεζκα θεξδψλ/δεκηψλ ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ ηαμηλνκνχληαη σο 
δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε. 

 Ζ Δηαηξεία δελ δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη.  

  Κίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία 

 Καζψο ε Δηαηξεία έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα θέξνπλ ηφθν, 
ηα έζνδα θαη ε ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο εμαξηψληαη απφ 
αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εάλ ηα επηηφθηα ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε Δπξψ ήηαλ 0,1% (2009: 0,1%) ςειφηεξα/ρακειφηεξα, κε ηηο 
άιιεο παξακέηξνπο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο ε δεκηά γηα ην έηνο κεηά ηελ 
θνξνινγία ζα ήηαλ €720 (2009: €840) ρακειφηεξε/ςειφηεξε θπξίσο σο 
απνηέιεζκα ςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ πηζησηηθψλ ηφθσλ ζε θπκαηλφκελα 
επηηφθηα. 

 Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ηεο Δηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ καθξνπξφζεζκν 
δαλεηζκφ.  Ο δαλεηζκφο πνπ εθδφζεθε ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα,  εθζέηεη ηελ 
Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εάλ ηα επηηφθηα ζε δαλεηζκφ πνπ απνηηκνχληαη ζε 
Δπξψ ήηαλ θαηά 0,1% (2009:0,1%) ςειφηεξα/ρακειφηεξα, κε ηηο άιιεο 
παξακέηξνπο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο ε δεκηά γηα ην έηνο κεηά ηελ 
θνξνινγία ζα ήηαλ €2.670 (2009: €2.008) ςειφηεξε/ρακειφηεξε θπξίσο σο 
απνηέιεζκα ησλ ςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ζε δαλεηζκφ ζε 
θπκαηλφκελα επηηφθηα.  

 Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε 
ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα.  
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 (α) Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο (ζπλέρεηα) 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, 

θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη απφ 

έθζεζε ζε πηζηψζεηο πξνο πειάηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο, θαη ζπγγεληθέο 

εηαηξείεο πεξηιακβαλνκέλσλ εθθξεκψλ εηζπξαθηέσλ θαη δεζκεπηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 Ζ Γηεχζπλζε εθηηκά ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα ηνπ πειάηε, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη άιινπο 

παξάγνληεο.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηά πηζησηηθά 

φξηα θαη πηζησηηθνχο φξνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Βιέπεηε εκείσζε 14 γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

Δηαηξείαο ζε ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ιήμεσλ, κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ.  Σα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη νη ζπκβαηηθέο 

κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο.  Τπφινηπα κε ιήμε εληφο 12 κελψλ 

ηζνχληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο, αθνχ ε επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο δελ 

είλαη ζεκαληηθή. 

 

 

Μέρξη 

1 κήλα 

1 κέρξη 

3 κήλεο 

3 κέρξη 

6 κήλεο 

6 κέρξη 

1 ρξόλν 

1 κέρξη 

2 ρξόληα 

2 κέρξη 

5 ρξόληα 

 € € € € € € 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010       

Γαλεηζκφο
(1)

 1.718.077 2.890 4.336 8.671 23.327 69.980 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 360.394 289.266 764.291 - - - 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ 

 

17.519 

 

34.987 

 

52.481 

 

104.960 

 

209.922 

 

445.532 

 _________ _________ _______ _________ _______ _______ 

 2.095.990 327.743 821.108 113.631 233.249 515.512 

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

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009       

Γαλεηζκφο
(1)

 140.934 281.866 422.799 845.597 53.700 119.834 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 213.430 713.862 450.584 - - - 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ 

 

41.627 

 

41.824 

 

58.856 

 

113.536 

 

226.938 

 

570.680 

 _______ _________ _______ _________ _______ _______ 

 395.991 1.037.552 932.239 959.113 280.638 690.514 

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

  

(1) ην πνζφ ηνπ δαλεηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ηα 

νπνία έλεθα ηεο θχζεο ηνπο ζεσξνχληαη απνπιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

 (ii) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ 

 
Οη επηδηψμεηο ηεο Δηαηξείαο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη σο δξψζα ιεηηνπξγηθή κνλάδα κε ζθνπφ ηελ 
παξνρή απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο θαη σθειήκαηα γηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ 
ζπκθέξνληα ζηελ Δηαηξεία θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαιιειφηεξε θεθαιαηνπρηθή δνκή 
γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 

Με ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή ηεο δνκή, ε Δηαηξεία 
κπνξεί λα κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, λα 
επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πσιήζεη 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο. 

χκθσλα κε άιινπο ζηε βηνκεραλία, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε 
ηεο ζρέζεο ηνπ δαλεηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ. Ζ 
ζρέζε απηή ππνινγίδεηαη σο ν θαζαξφο δαλεηζκφο δηαηξνχκελνο κε ην ζπλνιηθφ 
θεθάιαην. Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν δαλεηζκνχ 
(πεξηιακβαλνκέλνπ „βξαρππξφζεζκνπ θαη κε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ‟ φπσο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ) κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα. Σν 
ζπλνιηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο „ίδηα θεθάιαηα‟ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ, πξνζζέηνληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία δελ είρε 
δηαθνξνπνηεζεί απφ ην 2009, ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ην 
ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ αλάκεζα ζε 30% θαη 45%.  Ζ ζρέζε δαλεηζκνχ 
πξνο ην ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ήηαλ 
σο εμήο: 

 2010 2009 

 € € 

   

χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 23) 2.556.431 2.784.119 

Μείνλ:  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκ. 20) (712.113) (887.614) 

 _________ _________ 

Καζαξφο δαλεηζκφο 1.844.318 1.896.505 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  3.685.311 2.959.822 

 _________ _________ 

ύλνιν θεθαιαίνπ όπσο θαζνξίζηεθε από ηε 

Γηεύζπλζε 

 

5.529.629 

 

4.856.327 

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

ρέζε δαλεηζκνύ πξνο ην ζύλνιν απαζρνινύκελσλ 

θεθαιαίσλ 

 

33% 

 

39% 

 
Ζ κείσζε ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ θαηά 
ην 2010 ήηαλ απνηέιεζκα θπξίσο ηεο αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ιφγσ 
επαλεθηίκεζεο ηεο γεο θαη θηηξίσλ ηεο Δηαηξείαο (εκ. 15). 

 
(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ 

 
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκνχληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ ζε δίθαηε αμία, κε βάζε ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο.  Σα δηάθνξα επίπεδα 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ζε ελεξγείο αγνξέο γηα 
παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο (επίπεδν 1). 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 

 (iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ (ζπλέρεηα) 

 ηνηρεία εηζαγσγήο εθηφο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηίηισλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1, νη νπνίεο είλαη παξαηεξήζηκεο γηα ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, είηε άκεζα (δειαδή σο ηηκέο) ή 
έκκεζα (δειαδή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηκέο) (επίπεδν 2). 

 ηνηρεία εηζαγσγήο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε πνπ δελ 
βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (δειαδή κε παξαηεξήζηκα 
ζηνηρεία εηζαγσγήο) (επίπεδν 3). 

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο 
Δηαηξείαο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 

  Δπίπεδν 1 
πλνιηθφ 
ππφινηπν 

  € € 
31 Γεθεκβξίνπ 2009    
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:    

- Μεηνρηθνί ηίηινη  67.583 67.583 

  ________ ________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε 
δίθαηε αμία  67.583 67.583 

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

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο 
Δηαηξείαο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

  Δπίπεδν 1 
πλνιηθφ 
ππφινηπν 

  € € 
31 Γεθεκβξίνπ 2010    
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:    

- Μεηνρηθνί ηίηινη  82.500 82.500 

  ________ ________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε 
δίθαηε αμία  82.500 82.500 

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

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο 
βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μηα αγνξά 
ζεσξείηαη σο ελεξγή, εάλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο 
απφ έλα ρξεκαηηζηήξην, έκπνξν, ρξεκαηηζηή, βηνκεραληθφ φκηιν, ππεξεζία 
εθηίκεζεο, ή επνπηηθή ππεξεζία, θαη εθείλεο νη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο 
θαη ζπρλέο ζπλαιιαγέο αγνξάο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε 
Δηαηξεία είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή πξνζθνξάο. Απηά ηα κέζα πεξηιακβάλνληαη ζην 
επίπεδν 1. Σα κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1 πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 
επελδχζεηο ζε κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο  
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 
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4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο  

Οη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη βαζίδνληαη ζηελ 

ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε 

κειινληηθά γεγνλφηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ινγηθά ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

(i) εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο 

 Ζ Δηαηξεία θάλεη ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ.  Χο 

απνηέιεζκα νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί ζπαλίσο ηζνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα.  Οη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ 

νπζηψδεηο αλαπξνζαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαηά ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

 Φνξνινγία 

  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη 

ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο.  Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη 

ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο 

γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία.   

  Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ 

ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηηο ηξέρνπζεο 

θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν 

πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 

  Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα (γηα ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη θξίζε) είρε 10% δηαθνξά 

απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Γηεχζπλζεο, ε Δηαηξεία ζα έπξεπε: 

 λα κεηψζεη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαηά €3.773 

αλ ην απνηέιεζκα δελ ήηαλ επλντθφ  

 λα απμήζεη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαηά €3.773 

αλ ην απνηέιεζκα ήηαλ επλντθφ  

 (ii) εκαληηθέο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ηεο Δηαηξείαο 

 Απνκείσζε αμίαο εκπνξηθώλ εηζπξαθηέσλ  

Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα λα απνθαζίζεη θαηά πφζν 

ηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία.  Απηή ε 

απφθαζε απαηηεί άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο.  ηελ άζθεζε ηεο θξίζεο απηήο, 

ε Δηαηξεία αμηνινγεί, θαηά πφζν ν ρξεψζηεο έρεη πεξηέιζεη ζε νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο ή ζε πηψρεπζε θαη αμηνινγεί θαηά πφζν ε ινγηζηηθή αμία 

αληηπξνζσπεχεη ηελ δίθαηε αμία. Αλ ε δίθαηε αμία είλαη ρακειφηεξε απφ ηε 

ινγηζηηθή αμία γίλεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ εκπνξηθνχ 

εηζπξαθηένπ. 

Αλ 10% ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ πάλσ απφ 4 κήλεο έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε ηφηε ε πξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο ζα απμαλφηαλ θαηά 

€33.540 (2009: €24.525) απμάλνληαο ην έμνδν γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο θαηά 

€33.540 (2009: €24.525). 
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4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα) 

(ii) εκαληηθέο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ηεο Δηαηξείαο 

(ζπλέρεηα) 

 Απνκείσζε απνζεκάησλ  

Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 2 γηα λα απνθαζίζεη θαηά πφζν ηα 

απνζέκαηα έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία.  Απηή ε απφθαζε απαηηεί 

άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο. ηελ άζθεζε ηεο θξίζεο απηήο, ε Δηαηξεία 

αμηνινγεί θαηά πφζν ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ρακειφηεξε ηνπ 

θφζηνπο. 

Αλ απηή ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη 10% ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο 

ηφηε ηα απνζέκαηα ζα κεηψλνληαλ θαηά €86.683 (2008: €102.957) κε αλάινγε 

αχμεζε ζην θφζηνο πσιήζεσλ. 
  

5 Δηζόδεκα 
 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ  7.111.765 6.851.515 
Πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ  195.652 364.165 

  _________ _________ 

  7.307.417 7.215.680 

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

 

6 Άιια έζνδα 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Πηζησηηθνί ηφθνη:    
  Σξαπεδηθά ππφινηπα  28.488 38.972 
  Γάλεηα ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (εκ. 26 (β))  9.107 17.339 

  ________ ________ 

χλνιν πηζησηηθψλ ηφθσλ  37.595 56.311 

  ________ ________ 

Πηζησηηθά κεξίζκαηα  5.250 3.758 
Έζνδα απφ ελνίθηα   7.303 9.415 
Δπηζθαιή εηζπξαθηέα - αλαθηήζηκα  - 12.744 
Άιια έζνδα  2.194 - 
Γηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα (εκ. 26(δ))  98.276 - 

  ________ ________ 

  150.618 82.228 

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

 

7 Άιια θέξδε – θαζαξά 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ (εκ. 15) 

  
(1.512) 

 
- 

Άιια θέξδε  834 17.619 

  __________ __________ 

  (678) 17.619 

  ========== ========== 
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8 Αλάιπζε εμόδσλ θαηά είδνο 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  4.633.477 4.255.265 
Κφζηνο πψιεζεο δηακεξηζκάησλ  182.151 206.746 
Γαπάλεο εξγνζηαζίνπ  260.762 283.191 
Καχζηκα  448.533 284.759 
Έμνδα νρεκάησλ  277.842 249.241 
Κφζηνο πξνζσπηθνχ (εκ. 9)   1.218.422 1.185.694 
Γαπάλεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο  24.568 31.445 
Σαμίδηα εμσηεξηθνχ  - 1.838 
Δπηδηνξζψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο  5.423 - 
Καζαξή πξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο (εκ. 19)  106.058 17.386 
Δπηζθαιή ρξέε  15.377 3.783 
Ακνηβή ειεγθηψλ  19.500 19.500 
Ακνηβή ειεγθηψλ – πξνεγνχκελα έηε  2.956 23.119 
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ (εκ. 15) 
  

420.952 
 

450.932 
Σξαπεδηθά δηθαηψκαηα  19.076 13.613 
Αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα  47.299 67.217 
Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα  11.974 8.002 
Λνηπά έμνδα  42.814 120.657 

  __________ __________ 

πλνιηθό θόζηνο πσιεζέλησλ αγαζώλ, πσιήζεσλ θαη 
πξνώζεζεο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

  
7.737.184 

 
7.222.388 

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

 
Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ απφ ην λφκηκν ειεγθηή είλαη €22.456 (2009: €42.619).  
Γελ ππάξρνπλ άιιεο ρξεψζεηο απφ ην λφκηκν ειεγθηή. 
 

9 Κόζηνο πξνζσπηθνύ 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Μηζζνί  1.078.943 1.045.965 
Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο  110.903 110.149 
Άιια ηακεία  28.576 29.580 

  __________ __________ 

ύλνιν (εκ. 8)  1.218.422 1.185.694 

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

Ζ Δηαηξεία θαη νη ππάιιεινη ζπλεηζθέξνπλ ζην Κπβεξλεηηθφ Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
κε βάζε ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ.   

10 Υξεκαηνδνηηθά έμνδα 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Υξεσζηηθνί ηφθνη:    
  Σξαπεδηθά δάλεηα  151.751 146.912 
  Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  65.178 73.258 
  Καζπζηεξεκέλε θνξνινγία  511 (11.227) 

  ________ ________ 

ύλνιν ρξεσζηηθώλ ηόθσλ  217.440 208.943 

  ======== ======== 
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11 (Υξέσζε)/πίζησζε θνξνινγίαο  
  2010 

€ 
2009 

€ 
Σξέρνπζα θνξνινγία    
Ακπληηθή εηζθνξά – ηξέρνλ έηνο  3.343 10.076 
  ________ ________ 

πλνιηθή ηξέρνπζα θνξνινγία  3.343 10.076 
  ________ ________ 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (εκ. 24)    
Γεκηνπξγία θαη αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ  - (47.004) 
  ________ ________ 

Πίζησζε θνξνινγίαο  3.343 (36.928) 
  ======== ======== 

 

Ο θφξνο επί ησλ δεκηψλ ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ 

πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (497.267) (115.804) 
  ======== ======== 

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ εηαηξηθήο 
θνξνινγίαο χςνπο 10% 

  
(49.727) 

 
(11.580) 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα 
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 

  
49.504 

 
50.975 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ 
ππφθεηληαη ζε θνξνινγία 

  
(29.532) 

 
(30.417) 

Δηδηθή εηζθνξά γηα ηελ άκπλα  3.343 10.076 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  - (47.004) 
Φνξνινγηθή επίδξαζε ρξεζηκνπνίεζεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ    - (8.978) 
Φνξνινγηθή επίδξαζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ 
έρεη αλαγλσξηζηεί απαίηεζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο  

  
29.755 

 
- 

  ________ ________ 

(Υξέσζε)/πίζησζε θνξνινγίαο  3.343 (36.928) 
  ======== ======== 

 

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ηελ Δηαηξεία είλαη 10%. 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα εμαηξνχληαη 

απφ εηαηξηθφ θφξν θαη λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%. 

Ζ (ρξέσζε)/πίζησζε θνξνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 

είλαη σο εμήο: 

Φνξνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άιισλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ 

 Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  

 2010  2009 

 

Πξηλ ηε 
θνξνινγία 

(Υξέσζε)/ 
πίζησζε 

θνξνινγίαο 
Μεηά ηε 

θνξνινγία 
Πξηλ ηε 

θνξνινγία 

(Υξέσζε)/ 
πίζησζε 

θνξνινγίαο 
Μεηά ηε 

θνξνινγία 
 € € € € € € 
Γε θαη θηίξηα:       
Δπαλεθηίκεζε (εκ. 24) 1.490.850 (279.668) 1.211.182 - 5.010 5.010 
Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πώιεζε       
Κέξδνο δίθαηεο αμίαο 14.917 - 14.917 21.335 - 21.335 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 1.505.767 (279.668) 1.226.099 21.335 5.010 26.345 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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12 Εεκηά αλά κεηνρή 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Καζαξή δεκηά  (500.610) (78.876) 

  __________ __________ 

    

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ κεηνρψλ  8.571.429 8.571.429 

  __________ __________ 

    

Βαζηθή δεκηά αλά κεηνρή (ζελη)  (5,84) (0,92) 
  ========== ========== 

Πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά γηα ην έηνο (ζελη)  (5,84) (0,92) 

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

 

13 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία 

 
  

Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

€ 

Γηαζέζηκα 
πξνο 

πψιεζε 
€ 

 
 

ύλνιν 
€ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010    
    
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκό 

   

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε - 82.500 82.500 

Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (εθηφο απφ πξνπιεξσκέο) 1.924.592 - 1.924.592 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 712.113 - 712.113 

 _________ ________ _________ 

ύλνιν 2.636.705 82.500 2.719.205 

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

 
  Άιιεο ρξεκαην- 

νηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο 

€ 

 
 

ύλνιν 
€ 

Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό     

Γαλεηζκφο   2.556.431 2.556.431 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο    1.413.951 1.413.951 

   __________ __________ 

ύλνιν   3.970.382 3.970.382 

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

 
  

Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

€ 

Γηαζέζηκα 
πξνο 

πψιεζε 
€ 

 
 

ύλνιν 
€ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009    
    
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκό 

   

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε - 67.583 67.583 

Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (εθηφο απφ πξνπιεξσκέο) 1.821.704 - 1.821.704 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 887.614 - 887.614 

 _________ ________ _________ 

ύλνιν 2.709.318 67.583 2.776.901 

 ========= ======== ========= 
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13 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία (ζπλέρεηα) 
 
  Άιιεο ρξεκαην- 

νηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο 

€ 

 
 

ύλνιν 
€ 

Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκό 

    

Γαλεηζκφο   2.784.119 2.784.119 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο    1.377.876 1.377.876 

   __________ __________ 

ύλνιν   4.161.995 4.161.995 

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

 

14 Πηζησηηθή πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ  
 ζηνηρείσλ 
 
Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη 
νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκνησκέλα, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αλαθνξά ζε εμσηεξηθέο 
πηζησηηθέο αμηνινγήζεηο (αλ ππάξρνπλ) ή ζε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά 
αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε: 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα    
πκβαιιφκελα κέξε ρσξίο εμσηεξηθή πηζησηηθή αμηνιφγεζε   
Οκάδα 1 20.972 209.461 
Οκάδα 2 488.627 418.922 

 _________ _________ 

ύλνιν εκπνξηθώλ εηζπξαθηέσλ πνπ δελ είλαη ιεμηπξόζεζκα ή 
απνκεησκέλα 

 
509.599 

 
628.383 

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

Άιια εηζπξαθηέα πνπ δελ είλαη ιεμηπξόζεζκα ή απνκεησκέλα   

Οκάδα 3 224.407 296.109 

Οκάδα 4 22.187 27.060 

 _________ _________ 

 246.594 323.169 

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

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο 
θαηαζέζεηο

(1)
 

  

Α2 - 167.040 

Α3 110.678 182.721 

Bαα2 53.860 - 

Υσξίο πηζησηηθή αμηνιφγεζε 545.575 535.853 

 _________ _________ 

 710.113 885.614 

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

 
 (1)   Σν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ “ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα” είλαη

 κεηξεηά ζην ηακείν. 

Οκάδα 1 -  λένη πειάηεο (ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο). 

Οκάδα 2 - πθηζηάκελνη πειάηεο (πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο) ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο 
ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 

Οκάδα 3 - εηαηξείεο ππφ θνηλή δηεχζπλζε θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο 
ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 

Οκάδα 4 - άιια εηζπξαθηέα  
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14 Πηζησηηθή πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ  
 ηνηρείσλ (ζπλέρεηα) 

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη νχηε 
ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα δελ έρεη ηχρεη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηo πξνεγνχκελν 
έηνο. 

Καλέλα απφ ηα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε δελ είλαη ιεμηπξφζεζκν ή 
απνκεησκέλν. 

15 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 
  

 
Γε θαη 
θηίξηα 

€ 

 
Δγθαηαζηά- 

ζεηο θαη 
εμνπιηζκφο 

€ 

 
 
 

Ορήκαηα 
€ 

Έπηπια, 
 ζθεχε θαη 

εμνπιηζκφο 
γξαθείνπ 

€ 

 
 
 

ύλνιν 
€ 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009      

Κφζηνο ή εθηίκεζε 1.429.207 1.492.887 3.625.977 168.334 6.716.405 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (144.398) (1.123.777) (1.976.995) (136.673) (3.381.843) 

 __________ __________ __________ ________ _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  1.284.809 369.110 1.648.982 31.661 3.334.562 

 __________ __________ __________ ________ _________ 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 
31 Γεθεκβξίνπ 2009 

     

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή 
ηνπ έηνπο 

 
1.284.809 

 
369.110 

 
1.648.982 

 
31.661 

 
3.334.562 

Πξνζζήθεο 53.592 42.882 13.294 33.835 143.603 

Πσιήζεηο – θφζηνο - - (27.338) - (27.338) 

Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8) (24.799) (126.174) (283.683) (16.276) (450.932) 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο – 
πσιήζεηο 

 
- 

 
- 

 
13.213 

 
- 

 
13.213 

 __________ __________ __________ ________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο 
ηνπ έηνπο 

 
1.313.602 

 
285.818 

 
1.364.468 

 
49.220 

 
3.013.108 

 __________ __________ __________ ________ _________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009      

Κφζηνο ή εθηίκεζε 1.482.799 1.535.769 3.611.933 202.169 6.832.670 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (169.197) (1.249.951) (2.247.465) (152.949) (3.819.562) 

 __________ __________ __________ ________ _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  1.313.602 285.818 1.364.468 49.220 3.013.108 

 __________ __________ __________ ________ _________ 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 
31 Γεθεκβξίνπ 2010 

     

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή 
ηνπ έηνπο 

 
1.313.602 

 
285.818 

 
1.364.468 

 
49.220 

 
3.013.108 

Πξνζζήθεο 4.900 1.300 19.000 1.939 27.139 

Πσιήζεηο – θφζηνο - - (426.149) - (426.149) 

Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8) (25.174) (110.341) (269.326) (16.111) (420.952) 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο – 
πσιήζεηο 

 
- 

 
- 

 
365.028 

 
- 

 
365.028 

Πιεφλαζκα επαλεθηίκεζεο 1.490.849 - - - 1.490.849 

 __________ __________ __________ ________ _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο 
ηνπ έηνπο 

 
2.784.177 

 
176.777 

 
1.053.021 

 
35.048 

 
4.049.023 

 __________ __________ __________ ________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010      

Κφζηνο ή εθηίκεζε 2.784.177 1.537.069 3.204.784 204.108 7.730.138 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο - (1.360.292) (2.151.763) (169.060) (3.681.115) 

 __________ __________ __________ ________ _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  2.784.177 176.777 1.053.021 35.048 4.049.023 

 ========== ========== ========== ======== ========= 
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15 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα) 

 
Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε ππνζήθε πάλσ ζηε γε θαη ηα θηίξηα γηα 
€1.404.430 (2009: €1.404.300) (εκ. 23). 

 
ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ νη εηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνπλ: 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Καζαξή ινγηζηηθή αμία  61.120 14.124 
Καζαξή δεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ 

θαη εμνπιηζκνχ (εκ. 7) 
  

(1.512) 
 

- 

  ________ ________ 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ 

  
59.608 

 
14.124 

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

 
Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα νρήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα πνζά φπνπ 

ε Δηαηξεία είλαη ν κηζζσηήο κε βάζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
   
Κφζηνο θεθαιαηνπνηεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 1.963.418 1.953.418 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (1.116.577) (724.893) 

  _________ _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία   846.841 1.228.525 

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

 

Υξέσζε απφζβεζεο χςνπο €260.038 (2009: €273.996) ρξεψζεθαλ ζην “θφζηνο 

πσιεζέλησλ αγαζψλ” θαη πνζφ χςνπο €160.914 (2009: €176.936) ζηα “έμνδα δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο”. 

Ζ γε θαη ηα θηίξηα ηεο Δηαηξείαο επαλεθηηκήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2010 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κε βάζε ηελ αγνξαία αμία. Σν πιεφλαζκα απφ ηελ 
επαλεθηίκεζε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πξνθχπηνπζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πηζηψζεθε 
ζηα άιια απνζεκαηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα (εκ. 22). 

Αλ ε γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαλ κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο, ηα πνζά ζα ήηαλ σο εμήο: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Κφζηνο  1.427.894 1.422.994 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (164.723) (139.548) 

  _________ _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  1.263.171 1.283.446 

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

 

16 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
ηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο  221.344 221.344 

  ======== ======== 
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16 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα (ζπλέρεηα) 

Οη χκβνπινη ηεο Δηαηξείαο εθηίκεζαλ φηη ε δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα είλαη 

πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη χκβνπινη ηηο 

Δηαηξείαο ρξεζηκνπνίεζαλ κεζφδνπο εθηίκεζεο φπσο πξφζθαηεο ηηκέο αγνξάο γηα παξφκνηα 

αθίλεηα. 

17 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
ηελ αξρή ηνπ έηνπο  67.583 46.248 
Πιεφλαζκα επαλεθηίκεζεο πνπ κεηαθέξεηαη ζηα ίδηα 
θεθάιαηα (εκ. 22) 

  
14.917 

 
21.335 

  ________ ________ 

ην ηέινο ηνπ έηνπο  82.500 67.583 

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

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Δηζεγκέλνη ηίηινη:    
  Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ  82.500 67.583 

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

 
Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππήξμε εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα χςνπο €5.250 
(2009: €3.758) (εκ. 6) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα “άιια έζνδα” ζηηο θεξδνδεκηέο. 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη αλά 
λφκηζκα σο εμήο: 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο   82.500 67.583 

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

 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ε δίθαηε 
αμία ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ. 

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ είλαη ιεμηπξφζεζκα νχηε 
απνκεησκέλα. 

18 Απνζέκαηα 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Πξψηεο χιεο   106.345 59.404 
Δμαξηήκαηα απηνθηλήησλ  54.930 69.956 
Υεκηθά πιηθά θαη θαχζηκα  22.367 37.212 
Γηακεξίζκαηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε   682.995 862.995 

  _________ _________ 

  866.637 1.029.567 

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

 
Οη κειινληηθέο εηζπξάμεηο απφ πψιεζε δηακεξηζκάησλ χςνπο €982.446 (2009: €982.446) 
έρνπλ εθρσξεζεί σο εμαζθαιίζεηο δαλεηζκνχ. (εκ. 23)  

Όια ηα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο. 
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19 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 
 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα  1.828.672 1.612.738 
Μείνλ: πξφβιεςε απνκείσζεο γηα επηζθαιή εηζπξαθηέα (135.421) (97.205) 

  __________ __________ 

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα – θαζαξά  1.693.251 1.515.533 
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ. 26 (α))  - 32.480 
Γάλεηα ζε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 26 (β))  224.407 263.629 
Άιια εηζπξαθηέα  6.934 10.062 
Πξνπιεξσκέο  15.253 16.998 

  __________ __________ 

  1.939.845 1.838.702 

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

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη 

πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
Οη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε πνζά πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλνη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πσινχλ ζε 

δηάθνξεο αγνξέο. Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζηελ είζπξαμε εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ 

είλαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία. Λφγσ απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ, ε δηεχζπλζε πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη πξφζζεηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο πέξαλ 

ησλ πνζψλ πνπ πξνβιέθζεθαλ γηα δεκηέο απφ ηελ είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηεο 

Δηαηξείαο.  
 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €509.599 (2009: €628.383) δελ ήηαλ 

ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα. 

 
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα ηα νπνία είλαη ιεμηπξφζεζκα εληφο 120 κέξεο δελ ζεσξνχληαη λα 

έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο 

€1.183.652 (2009: €887.150) ήηαλ ιεμηπξφζεζκα αιιά δελ είραλ ππνζηεί απνκείσζε.  Απηά 

απνηεινχληαη απφ έλα αξηζκφ αλεμάξηεησλ πειαηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 

πξφζθαην ηζηνξηθφ αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ.   
 

Ζ ρξνλνινγηθή αλάιπζε απηψλ ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ έρεη σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
    
1 κέρξη 4 κήλεο  848.252 641.897 
Πάλσ απφ 4 κήλεο  335.400 245.253 

  _________ _________ 

  1.183.652 887.150 

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

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €135.421 (2009: €97.205) είραλ 

ππνζηεί απνκείσζε, γηα ηελ νπνία έγηλε πξφβιεςε.  Σα απνκεησκέλα εηζπξαθηέα αθνξνχλ 

θπξίσο πειάηεο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απξνζδφθεηα δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  Ζ 

ρξνλνινγηθή αλάιπζε απηψλ ησλ εηζπξαθηέσλ έρεη σο εμήο:  

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Πάλσ απφ 4 κήλεο  135.421 97.205 

  ======== ======== 
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Ζ θίλεζε ζηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη σο 

αθνινχζσο:  
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  97.205 193.632 
Με ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά πνπ αληηζηξάθεθαλ   - (12.744) 
Γηαγξαθή ππνινίπσλ πνπ δελ είλαη εηζπξαθηέα  (67.842) (101.069) 
Πξφβιεςε γηα απνκείσζε εηζπξαθηέσλ   106.058 17.386 

  ________ ________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   135.421 97.205 

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

 
Ζ δεκηνπξγία θαη ε αληηζηξνθή πξφλνηαο γηα εηζπξαθηέα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε 
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα “έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο” γηα ηηο θεξδνδεκηέο (εκ. 8).  
Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ πξφβιεςεο γηα απνκείσζε γεληθά 
δηαγξάθνληαη, φηαλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζδνθία αλάθηεζεο επηπξφζζεησλ 
κεηξεηψλ. 

Οη άιιεο νκάδεο ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ε ινγηζηηθή 
αμία θάζε νκάδαο εηζπξαθηέσλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ.  Ζ Δηαηξεία δελ έρεη νπνηνδήπνηε 
ελέρπξν σο εμαζθάιηζε. 

Ζ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά λφκηζκα σο εμήο: 

  2010 
€ 

2009 
€ 

    
Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο   1.939.845 1.838.702 

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

 

20 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

  2009 
€ 

2009 
€ 

    
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν  712.113 887.614 

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

 
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ηα 

ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 
  2010 

 
2009 

 
    
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  712.113 887.614 
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 23)  (1.205.409) (1.139.734) 

  __________ __________ 

  (493.296) (252.120) 

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

 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ππήξραλ ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο θαη δεζκεχζεηο χςνπο €107.000 

(2009: €160.000).  Οη ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην δάλεην πνπ απνθηήζεθε γηα ηελ 

αγνξά ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε.  

 

Όια ηα πην πάλσ πνζά είλαη ζε Δπξψ, ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο. 
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Με ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο  

 

Οη θχξηεο κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ήηαλ ε απφθηεζε 

αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

 

21 Μεηνρηθό θεθάιαην  
 
 31 Γεθεκβξίνπ 2010  31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

 
€ 

 Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

 
€ 

      
Δγθεθξηκέλν      
Μεηνρέο ησλ €0,34 ε θαζεκηά 250 000 000 85.000.000  250 000 000 85.000.000 
 =========== ==========  =========== ========== 

Δθδόζεθε θαη πιεξώζεθε 
εμνινθιήξνπ 

     

Μεηνρέο ησλ €0,34 ε θαζεκηά 8 571 429 2.914.286  8 571 429 2.914.286 
 =========== ==========  =========== ========== 

 

22 Άιια απνζεκαηηθά  

  

  
 
 

Γε θαη 
θηίξηα 

€ 

Υξεκαην- 
νηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

€ 

 
 
 
 

χλνιν 
€ 

    
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 25.146 - 25.146 
  Κέξδε δίθαηεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ    πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  (εκ. 17) 
 

- 
 

21.335 
 

21.335 
  Αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα επαλεθηίκεζε αμίαο γεο θαη 
   θηηξίσλ - θφξνο (εκ. 24) 

 
5.010 

 
- 

 
5.010 

 _________ _________ _________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/1 Ηαλνπαξίνπ 2010 30.156 21.335 51.491 
  Κέξδε δίθαηεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  (εκ. 17) 
 

- 
 

14.917 
 

14.917 
Δπαλεθηίκεζε αμίαο γεο θαη θηηξίσλ - κεηθηή 1.490.850 - 1.490.850 
  Αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα επαλεθηίκεζε αμίαο γεο θαη 
   θηηξίσλ - θφξνο (εκ. 24) 

 
(279.668) 

 
- 

 
(279.668) 

 _________ _________ _________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 1.241.338 36.252 1.277.590 

 ========= ========= ========= 
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  2010 

€ 
2009 

€ 
Βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 20)  1.205.409 1.139.734 
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  528.565 551.462 
Τπνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  158.764 237.558 

  __________ __________ 

  1.892.738 1.928.754 

  __________ __________ 

Με βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  83.990 160.084 
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  579.703 695.281 

  __________ __________ 

  663.693 855.365 

  __________ __________ 

ύλνιν δαλεηζκνύ  2.556.431 2.784.119 

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

Λήμε κε βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ (εθηόο από 
ππνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο) 

   

Απφ 1 κέρξη 2 έηε  19.376 51.144 
Απφ 2 κέρξη 5 έηε  64.614 108.940 

  __________ __________ 

  83.990 160.084 

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

Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο – ειάρηζηε 
θαηαβνιή κηζζσκάησλ 

   

Μέρξη 1 έηνο  209.947 255.843 
Απφ 1 κέρξη 5 έηε  655.454 797.618 

  __________ __________ 

  865.401 1.053.461 
Μειινληηθέο ρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο  (126.934) (120.622) 

  __________ __________ 

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο  738.467 932.839 

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

Ζ παξνύζα αμία ησλ ππνρξεώζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο  
κίζζσζεο είλαη 

   

  Μέρξη 1 έηνο  158.764 237.558 
  Απφ 1 κέρξη 5 έηε  579.703 695.281 

  __________ __________ 

  738.467 932.839 

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

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα κε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2015. Σα 

ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα σο εμήο: 
 

(α) Με ππνζήθεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο (εκ. 15) χςνπο €1.404.430 (2009: 

€1.404.300) 

 

(β) Με δέζκεπζε 265 000 κεηνρψλ (2009: 265 000) 

 

(γ) Με αζθάιεηα ππξφο αμίαο €1.739.356 (2009: €1.739.356) 

 

(δ) Με εθρψξεζε κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ απφ πψιεζε δηακεξηζκάησλ χςνπο €982.446  

(2009: €982.446) 

 

(ε) Με θπκαηλφκελε επηβάξπλζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο €1.283.441 (2009: 

€983.441) 
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(δ) Με δεζκεπκέλα θεθάιαηα χςνπο €51.259 (2009: €51.259) 

 

(ε) Με πξνζσπηθέο εγγπήζεηο πκβνχισλ χςνπο απεξηφξηζηνπ πνζνχ (2009: 

απεξηφξηζηνπ πνζνχ) 

 

(ζ) Με αζθάιεηα δσήο πκβνχινπ χςνπο €11.118. (2009: €10.302) 

 

(η) Με επηβαξχλζεηο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο χςνπο 

€127.664(2009: €123.847) 

 

Οη ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ είλαη νπζηαζηηθά εμαζθαιηζκέλεο επεηδή ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κηζζσκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επαλέξρνληαη ζηνλ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε 

αδπλακίαο πιεξσκήο. 

 

Σα κεζνζηαζκηθά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ σο εμήο: 

 
  2010 

% 
2009 

% 
    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  5,25 – 7,00 6,17 - 7,17 
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  6,75 – 7,00 6,92 - 7,47 
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  6,50 – 7,74 6,52 - 7,52 

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ηεο Δηαηξείαο είλαη δηεπζεηεκέλα ζε 

θπκαηλφκελα επηηφθηα.  Γηα δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελν επηηφθην ηα επηηφθηα θαζνξίδνληαη 

κεληαίσο εθζέηνληαο ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. 

 

Ζ έθζεζε ηνπ δαλεηζκνχ ζε αιιαγέο ζηα επηηφθηα θαη νη εκεξνκελίεο ζπκβαηηθήο 

επαλεθηήκεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη σο εμήο: 

 
  2010 

 
2009 

 
    
12 κήλεο ή ιηγφηεξν   1.817.964 1.851.280 
Πάλσ απφ 1 ρξφλν   738.467 932.839 

  __________ __________ 

  2.556.431 2.784.119 

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

 

Όινο ν δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ, ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αρξεζηκνπνίεηεο ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιχλζεηο.  Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ θαη κε βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ, ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε 

αμία. 
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Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη σο εμήο: 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:    

- Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα 
αλαθηεζνχλ κεηά απφ πεξίνδν δψδεθα κελψλ 

  

64.684 
 

87.419 
  __________ __________ 

  64.684 87.419 
  __________ __________ 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:    
- Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα 
δηαθαλνληζηνχλ κεηά απφ πεξίνδν δψδεθα κελψλ 

  

292.338 
 

35.405 
  __________ __________ 

  292.338 35.405 
  __________ __________ 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο/(απαηηήζεηο) - 
θαζαξέο 

  
227.654 

 
(52.014) 

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

 

Ζ κεηθηή θίλεζε ζην ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο έρεη σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
ηελ αξρή ηνπ έηνπο  (52.014) - 
Υξέσζε ζηηο θεξδνδεκηέο (εκ. 11)  - (47.004) 
Υξέσζε θνξνινγίαο πνπ αθνξά ζηνηρεία άιισλ 
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ (εκ. 11) 

 
279.668 (5.010) 

  __________ __________ 

ην ηέινο ηνπ έηνπο  227.654 (52.014) 
  ========== ========== 

 

Ζ θίλεζε ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ππνινίπσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδία θνξνινγηθή 

αξρή, είλαη σο εμήο: 

 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο    

 

Γηαθνξά κεηαμχ 
απνζβέζεσλ 

θαη εθπηψζεσλ 
θζνξάο 

Δπαλεθηίκεζε 
γεο θαη θηηξίσλ χλνιν 

 € € € 
    
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 58.717 - 58.717 
Υξέσζε/(πίζησζε):    

Κεξδνδεκηέο (εκ. 11) (23.312) - (23.312) 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (εκ. 22) - - - 

 _________ __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/1 Ηαλνπαξίνπ 2010 35.405 - 35.405 
Υξέσζε/(πίζησζε):    

Κεξδνδεκηέο (εκ. 11) (22.735) - (22.735) 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (εκ. 22) - 279.668 279.668 

 _________ __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 12.670 279.668 292.338 
 ========== ========== ========== 
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο    

 
Δπαλεθηίκεζε 

γεο θαη θηηξίσλ 
Φνξνινγηθέο 

δεκηέο χλνιν 
 € € € 
    
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 3.427 (62.144) (58.717) 
Υξέσζε/(πίζησζε):    

Κεξδνδεκηέο (εκ. 11) - (23.692) (23.692) 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (εκ. 22) (5.010) - (5.010) 

 _________ __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/1 Ηαλνπαξίνπ 2010 (1.583) (85.836) (87.419) 
Υξέσζε/(πίζησζε):    

Κεξδνδεκηέο (εκ. 11) 1.583 21.152 22.735 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (εκ. 22) - - - 

 _________ __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 - (64.684) (64.684) 

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

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα θνξνινγηθέο δεκηέο πξνο κεηαθνξά 

αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ φθεινο είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη. 

25 Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 

   2010 
€ 

2009 
€ 

    
Δκπνξηθνί πηζησηέο  846.243 713.166 
Πιεξσηέν ζε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 26 (α))  351.948 397.255 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο   76.924 55.959 
Οθεηιφκελα έμνδα  138.836 211.496 

  __________ __________ 

  1.413.951 1.377.876 

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

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη 

πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

26 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 
 

Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 

(α) Τπόινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ πξνέξρνληαη από πσιήζεηο/αγνξέο 

 αγαζώλ 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ. 19):    
  πγγεληθέο εηαηξείεο ππφ θνηλνχο κεηφρνπο  - 32.480 

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

Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 25):    
  πγγεληθέο εηαηξείεο ππφ θνηλνχο κεηφρνπο  351.948 397.255 

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

 

Οη ζπγγεληθέο εηαηξείεο ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλεο αθνχ έρνπλ θνηλνχο κεηφρνπο κε 

ηελ Δηαηξεία. 

 

Σα πην πάλσ ππφινηπα δελ θέξνπλ ηφθν θαη είλαη πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε. 
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26 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 

 

(β) Γάλεηα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
ηελ αξρή ηνπ έηνπο  263.629 256.881 
Απνπιεξσκέο δαλείσλ   (48.329) (10.591) 
Σφθνο πνπ ρξεψζεθε (εκ. 6)  9.107 17.339 

  ________ ________ 

ην ηέινο ηνπ έηνπο (εκ. 19)  224.407 263.629 

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

 

Σα δάλεηα ζηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ θνηλνχο κεηφρνπο κε ηελ Δηαηξεία 

θέξνπλ ηφθν χςνπο Euribor +3% (2009: 6,75%), δελ είλαη εμαζθαιηζκέλα θαη είλαη 

πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε. 

 

(γ) Αγνξέο εκπνξεπκάησλ 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Αγνξέο εκπνξεπκάησλ απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο   692.998 577.000 

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

 

(δ) Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    

Πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο  
  

195.652 
 

- 
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο    98.276 - 

  ________ ________ 

  293.928 - 

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

 

(ε) Ακνηβή πκβνύισλ θαη Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ  

 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ πκβνχισλ θαη Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ  ήηαλ σο εμήο: 

 
  

 
 

Μηζζνί θαη 
 άιια 

βξαρππξφζεζκα 
σθειήκαηα 

 
 

Δηζθνξέο 
εξγνδφηε 

γηα 
θνηλσληθέο 
αζθαιίζεηο 

 
 

Γαπάλε 
πξνγξάκκαηνο 

παξνρήο 
σθειεκάησλ 

αθππεξέηεζεο 

 
 
 
 
 
 

ύλνιν 
 € € € € 
     
31 Γεθεκβξίνπ 2010     
Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη      

Αλδξέαο Παλαγίδεο  51.592 4.441 1.164 57.197 

Μάξηνο Πέηξνπ 51.952 4.898 1.284 58.134 

Θεφδσξνο Παλαγή  51.952 4.898 1.284 58.134 

Παλαγηψηεο Παλαγή 19.928 1.537 671 22.136 

 ________ ________ ________ ________ 

 175.424 15.774 4.403 195.601 

 ======== ======== ======== ======== 
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26 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 

 

(ε) Ακνηβή πκβνύισλ θαη Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ (ζπλέρεηα) 

 
  

 
 

Μηζζνί θαη 
 άιια 

βξαρππξφζεζκα 
σθειήκαηα 

 
 

Δηζθνξέο 
εξγνδφηε 

γηα 
θνηλσληθέο 
αζθαιίζεηο 

 
 

Γαπάλε 
πξνγξάκκαηνο 

παξνρήο 
σθειεκάησλ 

αθππεξέηεζεο 

 
 
 
 
 
 

ύλνιν 
 € € € € 
     
31 Γεθεκβξίνπ 2009     
Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη      

Αλδξέαο Παλαγίδεο  55.930 5.182 959 62.071 

Μάξηνο Πέηξνπ 56.650 6.164 1.133 63.947 

Θεφδσξνο Παλαγή  56.650 6.164 1.133 63.947 

Παλαγηψηεο Παλαγή 17.289 2.181 345 19.815 

 ________ ________ ________ ________ 

 186.519 19.691 3.570 209.780 

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

 

(ζη) Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ησλ πκβνύισλ  

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα ηεο Δηαηξείαο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε 

πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ησλ πκβνχισλ γηα απεξηφξηζην πνζφ  (εκ. 23). 

 

27 Αλάιπζε θαηά ηνκέα 

 

Χο ην αλψηαην φξγαλν ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ αλαγλσξίζηεθε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Σν αλψηαην φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ζεσξεί ηηο εζσηεξηθέο 

αλαθνξέο γηα λα απνηηκήζεη ηελ απφδνζε θαη λα θαηαλέκεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ 

εζσηεξηθή αλαθνξά βαζίδεηαη ζην ΓΠΥΑ. Σν αλψηαην φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ζεσξεί φηη 

ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζε έλα ηνκέα, ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, απφ 

ηνπ νπνίνπ πξνέξρνληαη φια ηα έζνδα ηεο Δηαηξείαο. Σα εηζνδήκαηα θαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ ρψξα δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία είλαη ε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

Γελ ππάξρεη πειάηεο ζην νπνίν νη πσιήζεηο ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ. 

  

28 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ε Δηαηξεία είρε ηηο πην θάησ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

απφ ηηο νπνίεο θακηά ππνρξέσζε δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη. 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Δγγπεηηθέο  408.875 365.000 

  ======== ======== 
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29 Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή ζηηο ζειίδεο 9 θαη 10. 
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Κόζηνο πσιήζεσλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Απνζέκαηα ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  166.572 134.226 
Αγνξέο πξψησλ πιψλ  4.643.847 4.287.611 
Απνζέκαηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  (176.942) (166.572) 

  __________ __________ 

Κόζηνο πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  4.633.477 4.255.265 

  __________ __________ 

Άκεζα έμνδα    
Μηζζνί εκεξνκίζζηα θαη ζρεηηθά έμνδα  845.770 799.739 
Ζιεθηξηζκφο θαη λεξφ  45.029 33.053 
Δπηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ  - 3.000 
Δξγαζίεο ηξίησλ  188.873 225.482 
Έμνδα ρεκηθψλ εμεηάζεσλ  21.571 17.385 
Καχζηκα  448.533 284.759 
Έμνδα νρεκάησλ  257.769 234.308 
Αζθάιηζηξα απηνθηλήησλ θαη άδεηεο θπθινθνξίαο  20.074 14.933 
Απνζβέζεηο:    
  Ορήκαηα  260.038 273.996 
Έμνδα κεηαθνξάο  - 37.680 
Αλαιψζηκα  - 4.271 
Κφζηνο πψιεζεο δηακεξηζκάησλ   182.151 206.746 

  __________ __________ 

  2.269.808 2.135.352 

  __________ __________ 

Κόζηνο πσιήζεσλ  6.903.285 6.390.617 

  ========== ========== 
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Αλάιπζε εμόδσλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνώζεζεο    
Μηζζνί θαη ζρεηηθά έμνδα  30.437 53.813 
Έμνδα θηινμελίαο  16.650 23.285 
Πξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο   106.058 17.386 
Δπηζθαιή ρξέε  15.377 3.783 
Γηαθεκίζεηο  4.796 4.350 
Γψξα  3.122 3.810 

  ________ ________ 

  176.440 106.427 

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

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο     
Μηζζνί θαη ζρεηηθά έμνδα  342.215 332.142 
Ακνηβή ειεγθηψλ  19.500 19.500 
Ακνηβή ειεγθηψλ – πξνεγνχκελα έηε  2.956 23.119 
Γηθεγνξηθά έμνδα  11.974 8.002 
Δπαγγεικαηηθά έμνδα  981 15.707 
Ζιεθηξηζκφο θαη λεξφ  4.068 4.222 
Γξαθηθή χιε θαη εθηππσηηθά  5.141 5.477 
Σαμίδηα εμσηεξηθνχ  - 1.838 
Έμνδα θαζαξηφηεηαο  5.914 6.127 
Σαρπδξνκηθά θαη ηειέθσλα   9.981 12.837 
Αζθάιηζηξα  47.299 67.217 
Γεκνηηθνί θφξνη θαη άδεηεο  1.140 921 
πλδξνκέο θαη εηζθνξέο  6.138 14.337 
Έμνδα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  4.780 3.196 
Δπηδηνξζψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο  5.638 10.700 
ηνιέο πξνζσπηθνχ  975 642 
Έμνδα εθηίκεζεο  1.050 276 
Γηάθνξα έμνδα  7.720 8.535 
Απνζβέζεηο:    
  Κηίξηα  25.174 24.799 
  Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο  110.340 126.174 
  Απηνθίλεηα  9.285 9.687 
  Έπηπια, ζθεχε θαη εμνπιηζκφο γξαθείνπ  16.114 16.276 
Σξαπεδηθά δηθαηψκαηα  19.076 13.613 

  ________ ________ 

  657.459 725.344 

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

 

 


