
 
 

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012 
 
Θέμα: Aνακοίνωση έγκρισης τελικών ελεγμένων οικονομικών αποτελεσμάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 
 
 
Δια της παρούσης επιστολής σας γνωστοποιούμε ότι το διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας L. P. TRANS BETON PUBLIC LTD, εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά 
ελεγμένα αποτελέσματα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2011, σε συνεδρία του που έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου 2012. 
 
Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων των τελικών αποτελεσμάτων για το έτος 2011 θα 
διατίθεται στα γραφεία της Εταιρείας μας.  
   
Ως εκ τούτου, σας επισυνάπτουμε τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της 
εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, καθώς και τη σχετική 
ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευθεί τη Κυριακή, 29 Απριλίου 2012 στην εφημερίδα  
Αλήθεια. 
 
  
Με εκτίμηση, 
 
Δέσπω Παναγίδου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L.P.TRANSBETON PUBLIC LTD 

 
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
 

 



  2011 2010  
 Σημ € €  

     
Εισοδήματα 4 4.557.705 7.307.417  
Κόστος πωλήσεων  (4.364.817) (6.903.285)  
Μεικτό Κέρδος     192.888    404.132  
Άλλα εισοδήματα 5    122.879    111.353  
Έξοδα διανομής πωλήσεων       (26.462)    (176.440)  
Έξοδα διοίκησης     (564.741)    (638.384)  
Άλλα Έξοδα 6     (51.344)        (1.512)  
Ζημιά από εργασίες     (326.780)    (300.851) 

 
 

Έσοδα χρηματοδότησης       25.241      40.099  
Έξοδα χρηματοδότησης     (192.168)    (236.515)  
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 9    (166.927)    (196.416) 

 
 

Ζημιά πριν από τη φορολογία     (493.707)    (497.267)  
Φορολογία 10      (51.282)        (3.343) 

 
 

Ζημιά έτους     (544.989) 
 

   (500.610) 
 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα     
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία γης και κτηρίων  _ 1.211.182  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση-
Κέρδη εύλογης αξίας 

 4.133     14.917 
 
 

 

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος     (540.856) 1.226.099 
 

 

Συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος     (540.856)    725.489 
 

 

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή           (6,36)          (5,84)    
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίαση του ημερομηνίας 27 Απριλίου 2012  ενέκρινε 
τα  τελικά ελεγμένα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Τα τελικά 
αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στις 29 Απριλίου 2012 .  
Αριθμός αντιτύπων της ανακοίνωσης και της επεξηγηματικής κατάστασης διατίθενται για τους 
επενδυτές στα γραφεία της Εταιρείας. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Κύκλος εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας έχει μειωθεί κατά 37,6% το 2011 σε σύγκριση με 
το 2010. 
 

2. Μεικτό κέρδος  
Το ποσοστό μεικτού κέρδους επί των πωλήσεων έχει μειωθεί  κατά 52% σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος και αυτό οφείλεται: 
(α)Μείωση κύκλου εργασιών. 
(β)Κρίση στην οικοδομική βιομηχανία με αποτέλεσμα μείωσης κύκλου εργασιών των 
υφιστάμενων εργολάβων της εταιρείας.  
 

       3 .   Ζημιά από εργασίες 
Η ζημιά  από τις  εργασίες οφείλεται στην  μείωση  του κύκλου εργασιών, και στην 
μείωση του μεικτού κέρδους. 
 



4.  Ζημιά πριν την φορολογία 
Η ζημιά πριν την φορολογία προκύπτει λόγω του αυξημένου κόστους των 
χρηματοδοτικών εξόδων που έτυχε φέτος η εταιρεία και ως επίσης το αρκετά ψηλό 
κόστος πωλήσεων . Παρόλο τον μειωμένο κύκλο εργασιών η εταιρεία είχε €192,168 
χρηματοδοτικά έξοδα λόγω του ότι οι πελάτες έχουν καθυστερημένα υπόλοιπα και 
δεν τηρούν τους όρους πληρωμής όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια  που τους έθεσε 
η εταιρεία. 
 

5. Εξελίξεις/προοπτικές  
Στο γεγονός ότι η  ζημιά του 2011 κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με 
το 2010 λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, και ειδικά στην οικοδομική 
βιομηχανία  οι εξελίξεις φέτος ήταν πολύ αρνητικές, και έχουν επηρεάσει αρνητικά 
τα αποτελέσματα της εταιρείας. Η οικονομική κρίση μείωσε επίσης την αξία γης που 
κατέχει η εταιρεία. Το 2012 θα γίνει προσπάθεια μείωσης  των χρηματοδοτικών 
εξόδων λόγω πίεσης προς τους πελάτες για είσπραξη των οφειλών τους προς την 
εταιρεία. Επίσης οι διευθυντές της εταιρείας εργάζονται  εντατικά όπως μειωθεί 
αρκετά το κόστος πωλήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναμένει ότι 
στα αποτελέσματα της Εταιρείας θα υπάρξει σχετική βελτίωση μετά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012. 
 
Σημειώσεις 
1.Τα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011  είναι 
πλήρως ελεγμένα από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 
2.Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Παραρτήματος Στ, Μέρος IV, παράγραφοι 27(1) και 27(2) των Περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 
3.Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια από  την Εταιρεία και είναι 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 
 
 
Ανδρέας Παναγίδης                                                          Μάριος Πέτρου 
Εκτελεστικός Πρόεδρος                                                   Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

ΔΚΘΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 



0 

L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 

 

 ειίδα 

  

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη αμησκαηνχρνη 1 

Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή  

 

2  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3 – 8 

Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ 9 – 10  

Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ  11 

Καηάζηαζε Καζαξψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 12 

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 13 

Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ 14 

εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 15 – 51 
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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΟΗ 

 

 

 

 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Αλδξέαο Παλαγίδεο - Πξφεδξνο  

 Μάξηνο Πέηξνπ  

 Γεψξγηνο Παλαγή  

 Θεφδσξνο Παλαγηψηνπ  

 Παλαγηψηεο Παλαγή  

 

 

Γξακκαηέαο KKLaw Secretarial Limited  

 ηξαηή Μπξηβίιιε 5 

 2018 Λεπθσζία 

  

 

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο  KPMG Limited 

 

 

Ννκηθνί χκβνπινη    George Panayides Advocate and Legal Consultant 

Koushos & Korfiotis Advocates and Legal Consultants 

Costas Chr. Soteri 

  

 

Σξαπεδίηεο                                Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 

Διιεληθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 

Μαξθίλ Λατθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 

Λατθή Φάθηνξο Ληδ 

Πεξηθεξεηαθή πλεξγαηηθή Πηζησηηθή Δηαηξεία Μαραηξά 

ΠΔ ηαπξνβνπλίνπ – Λεπθάξσλ 

  

  

Δγγεγξακκέλν Γξαθείν   Οδφο Κνπξίνπ 9Β 

 Γξαθείν 102 

 2220 Λαηζηά 

 Λεπθσζία 

 

 

Αξηζκφο εγγξαθήο  ΖΔ 48100 

 

 

 



2 

L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

ΓΖΛΧΖ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ, ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

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 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ’ φζσλ 

γλσξίδνπκε: 

 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 51: 

 

(i) θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 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 δεκίαο ηεο Δηαηξείαο, θαη 

 

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

θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο, 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, 27 Απξηιίνπ 2012 
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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο L.P. Transbeton Public Limited (ε 'Δηαηξεία') ππνβάιιεη ζηα κέιε ηελ 

Δηήζηα Έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 

ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, φπσο 

επίζεο θαη ε θαηαζθεπή δηακεξηζκάησλ κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε. 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 11 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

  2011 2010 

 

 € € 

    

Εεκία πξηλ ηελ θνξνινγία  (493.707) (497.267) 

Φνξνινγία   (51.282)   (3.343)  

    

Εεκία γηα ην έηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο       (544.989)       (500.610) 

 

Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη πξνηείλνπλ φπσο ε δεκία γηα ην έηνο κεηαθεξζεί ζην απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ. 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  

Σα ειεγκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνπλ δηαθνξά χςνπο €107.445 απφ ηελ 

έλδεημε απνηειέζκαηνο πνπ αλαθνηλψζεθε, ιφγσ επηπξφζζεηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν θαη δεκία 

απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ γηα επέλδπζε. 

ΔΞΔΣΑΖ ΣΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ, ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΠΗΓΟΔΩΝ ΣΩΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

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 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

Ο ηνκέαο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο ζπλερίδεη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ παγθφζκηα 

κεηαβιεηφηεηα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη κεησζεί ζε ζρέζε 

κε ην έηνο 2010. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα γηα πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ. 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ  

 

Σα εηζνδήκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλήιζαλ ζε €4.557.705 

(2010: €7.307.417). 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ   

 

Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαη νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλεη γηα 

δηαρείξηζή ηνπο, αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 26 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΜΔΡΗΜΑ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο 2011. 
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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζσλέτεηα) 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ην 

πξνβιεπηφ κέιινλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο έηζη ψζηε πςειφηεξα πξφηππα 

πνηφηεηαο λα επηηεπρζνχλ θαη ν επαγγεικαηηζκφο ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Δηαηξείαο ζα ηεζεί σο πξσηεχνλ ζηφρνο. 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

 

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 19 ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη δελ ππάξρνπλ κεηνρέο νη 

νπνίεο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εηδηθά δηθαηψκαηα. 

 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Δηαηξεία δε ιεηηνπξγνχζε 

ππνθαηαζηήκαηα. 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο δηεηέιεζαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Γελ ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε ζχλζεζε, ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ή ζηελ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Μάξηνο Πέηξνπ θαη Θεφδσξνο Παλαγηψηνπ 

απνρσξνχλ είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. 

ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  

 

Σα γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 30 ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

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.   
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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζσλέτεηα) 
 

ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (ζσλέτεηα) 

 

Άρθρο 5 (α) – (γ) ηοσ ηης Οδηγίας (ζσλέτεηα) 

 

 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. 

 

 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 ζειίδεο 4 θαη 7. 

 

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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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζσλέτεηα) 

 
ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (ζσλέτεηα) 

 

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 Γηνηθεηηθφο 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 εηήζηα 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 κεηφρσλ 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. 

 

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. 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ  

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε γλσζηνπνηνχληαη ζηε εκείσζε 25 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζσλέτεηα) 

 
ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

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 2011 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο 

πξνο ζχγθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη σο αθνινχζσο: 

 

  

25 Απξηιίνπ 2012 

% 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2011 

% 

   

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 

 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΜΔΣΟΥΟΗ 

 

Οη κέηνρνη πνπ θαηείραλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, άκεζα ή έκκεζα, ζηηο 

31_Γεθεκβξίνπ_2011 θαη 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο Δηήζηαο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ήηαλ σο εμήο: 

 

  

25 Απξηιίνπ 2012 

% 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2011 

% 

   

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 

 

ΤΜΒΑΔΗ ΜΔ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Πέξαλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 25 ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, δελ ππήξρε νπνηαδήπνηε άιιε ζεκαληηθή ζχκβαζε κε ηελ Δηαηξεία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2011 ζηελ νπνία νη χκβνπινη ή ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπο είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζσλέτεηα) 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ  

 

ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2012 νη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο PricewaterhouseCoopers Limited, παξαηηήζεθαλ θαη 

δηνξίζηεθε ηελ ίδηα εκεξνκελία ε KPMG Limited.  

 

Οη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, KPMG Limited, εθδήισζαλ επηζπκία λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Φήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη 

ηελ ακνηβή ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 

 

 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 

 

 

KKLaw Secretarial Limited 

Γξακκαηέαο 

 

Λεπθσζία, 27 Απξηιίνπ 2012  
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Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 51 είλαη αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 

  2011 2010 

 

εκ. € € 

    

Δηζνδήκαηα 4  4.557.705   7.307.417  

Κφζηνο πσιήζεσλ   (4.364.817)   (6.903.285)  

Μεηθηό θέξδνο   192.888   404.132  

Άιια εηζνδήκαηα 5  122.879   111.353  

Έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ   (26.462)   (176.440)  

Έμνδα δηνίθεζεο    (564.741)   (638.384)  

Άιια έμνδα 6  (51.344)   (1.512)  

Εεκία από εξγαζίεο   (326.780)   (300.851)  

    

Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο   25.241   40.099  

Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο   (192.168)   (236.515)  

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο 9  (166.927)   (196.416)  

Εεκία πξηλ από ηε θνξνινγία   (493.707)   (497.267)  

Φνξνινγία 10  (51.282)   (3.343)  

Εεκία έηνπο   (544.989)   (500.610)  

 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα    

Αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία γεο θαη θηηξίσλ 10 - 1.211.182 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε- 

Κέξδε εχινγεο αμίαο 14            4.133          14.917 

    

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο             4.133     1.226.099 

πλνιηθά (έμνδα)/έζνδα γηα ην έηνο    (540.856)         725.489 

Βαζηθή θαη πιήξωο θαηαλεκεκέλε δεκία αλά κεηνρή 11            (6,36)            (5,84) 
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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 51 είλαη αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΘΑΡΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

  2011 2010 

 

εκ. € € 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 12 3.661.699  4.049.023  

Αθίλεηα γηα επέλδπζε 13  170.000   221.344  

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 14  86.633   82.500  

ύλνιν κε θπθινθνξνύληωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ   3.918.332   4.352.867  
    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Απνζέκαηα 15  863.831   866.637  

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 16  1.437.786   1.939.845  

Φνξνινγία εηζπξαθηέα 24 - 11.885 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 17  378.176   712.113  

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεζέληα σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε 18  97.865   -  

ύλνιν θπθινθνξνύληωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ   2.777.658   3.530.480  
    

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ   6.695.990   7.883.347  
    

Ίδηα θεθάιαηα    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 19  2.914.286   2.914.286  

Άιια απνζεκαηηθά 20  1.281.723   1.277.590  

Απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απφ ηε κεηαηξνπή 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  14.746 14.746 

Απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ   (1.066.300)   (521.311)  

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ   3.144.455   3.685.311  
    

Τπνρξεώζεηο    

Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο    

Γάλεηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο 21  418.709   663.693  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 22  227.654   227.654  

ύλνιν κε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεωλ   646.363   891.347  
    

Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο    

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 17  1.163.931   1.205.409  

Λνγαξηαζκφο πξνεμφθιεζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 21  399.943   401.224  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 21  357.079   286.105  

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 23  948.966   1.413.951  

Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 24  35.253   -  

ύλνιν ηξερνπζώλ ππνρξεώζεωλ   2.905.172   3.306.689  
    

ύλνιν ππνρξεώζεωλ   3.551.535   4.198.036  
    

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ   6.695.990   7.883.347  

 

ηηο 27 Απξηιίνπ 2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο L.P. Transbeton Public Limited εμνπζηνδφηεζε 

ηελ έθδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 

 

 

…………………………..                              …….……………………. 

Αλδξέαο Παλαγίδεο       Μάξηνο Πέηξνπ 

Πξφεδξνο             χκβνπινο 
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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 51 είλαη αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
 

 

 

 

Μεηνρηθφ  

θεθάιαην 

Απνζεκαηηθφ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαθνξψλ απφ ηε 
κεηαηξνπή 

κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 

Άιια  

απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 

 πξνζφδνπ χλνιν 

  € € € € € 

  εκ.     
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010      2.914.286             14.746            51.491          (20.701)         2.959.822  
πλνιηθά έζνδα       
Εεκία γηα ην έηνο                     -                       -                    -        (500.610)          (500.610)  
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα       
Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο - γε θαη θηίξηα 20 - - 1.211.182 - 1.211.182 
Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο – Υξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 20                    -                       -           14.917                       -             14.917 
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                     -                       -      1.226.099                       -        1.226.099 
πλνιηθά έζνδα έηνπο                     -                       -      1.226.099        (500.610)           725.489  
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010      2.914.286             14.746      1.277.590        (521.311)        3.685.311 
       
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011      2.914.286             14.746      1.277.590        (521.311)        3.685.311 
πλνιηθά έζνδα       
Εεκία γηα ην έηνο                     -                       -                    -        (544.989)         (544.989) 
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα       
Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο - γε θαη θηίξηα                      -                       -                    -                       -                       - 
Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο – Υξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 20                    -                       -             4.133                       -               4.133 
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο                     -                       -             4.133                       -               4.133 
πλνιηθά έζνδα έηνπο                     -                       -             4.133        (544.989)         (540.856) 
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011      2.914.286             14.746      1.281.723     (1.066.300)         3.144.455 

 

(1) Δηαηξείεο 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 σο κέξηζκα. Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα 

πξνο 17% (15% κέρξη 30 Απγνχζηνπ 2011) ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ 

έθηαζε πνπ νη ηδηνθηήηεο (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 απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο 

κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα πνπ ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε 

αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ.  

 

(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. 
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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 51 είλαη αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

  2011 2010 

 

εκ. € € 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    

Εεκία έηνπο   (544.989)   (500.610)  

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 12  323.540   420.952  

Εεκία απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 6  -   1.512  

Δηζφδεκα απφ κεξίζκαηα 5 (6.083) (5.250) 

Εεκίεο εχινγσλ αμηψλ ζε αθίλεηα γηα επέλδπζε 6  51.344   -  

Πηζησηηθνί ηφθνη 9  (23.881)   (37.595)  

Υξεσζηηθνί ηφθνη 9  178.854   217.440  

Απνκείσζε ζηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ  10.499 121.435 

Φνξνινγία 10  51.282     3.343  

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην 

θίλεζεο 

 

 40.566   221.227  

Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο:    

Aπνζέκαηα   2.806   162.930 

Eκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα   491.560   (222.575)  

Δκπνξηθά θαη άιινη πηζησηέο   (464.985)      36.075  

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο   69.947   197.657  

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε   (4.144)     (3.343)  

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο   65.803      194.314  

    

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 12  (34.081)   (17.139)  

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ   -   59.608  

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 9  23.881   37.595  

Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ 5  6.083   5.250  

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ (γηα)/από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (4.117)   85.314  

    

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Δηζπξάμεηο απφ λέα δάλεηα  - 60.000 

Απνπιεξσκή δαλείσλ   (527)   (211.270)  

Απνπιεξσκέο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο   (174.764)  (152.094) 

Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ   (178.854)   (217.440)  

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (354.145)   (520.804)  

Καζαξή κείωζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ 

 

 (292.459)   (241.176)  

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο   (493.296)    (252.120)  

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

 

17  (785.755)   (493.296)  
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L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 

  1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

(α) ύζηαζε 

Ζ L.P. Transbeton Public Limited (ε 'Δηαηξεία') ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 16 Μαξηίνπ 1992 σο 

ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζηηο 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 ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113. ηηο 30 

Μαΐνπ 2000 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ 

Κεθ. 113. 

 

Σν Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ Κνπξίνπ 9Β, Γξαθείν 102, 2220 Λαηζηά, Λεπθσζία, 

Κχπξνο. 

 

(β) Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο παξέκεηλαλ νη ίδηεο κε ην πξνεγνχκελν έηνο, είλαη ε 

παξαγσγή θαη δηάζεζε έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή δηακεξηζκάησλ κε ζθνπφ 

ηελ κεηαπψιεζε. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δηεμάγνληαη ζηελ Κχπξν. 

2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ 

(α) Γήιωζε ζπκκόξθωζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ 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. 

(β) Βάζε επηκέηξεζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα 

αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνχ, ησλ κηζζψζεσλ, ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηε 

ιήμε ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 

Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο ηνπο αμίαο παξνπζηάδεηαη ζηηο πην θάησ ζεκεηψζεηο: 

(γ) Τηνζέηεζε λέωλ θαη αλαζεωξεκέλωλ Πξνηύπωλ θαη Γηεξκελεηώλ 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ 

πηνζέηεζε απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σα αθφινπζα Πξφηππα, Αλαζεσξήζεηο ζε Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηέζεθαλ ζε 

ηζρχ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011: 

(i) Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ 

 ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - Μεηαβηβάζεηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011).  
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 

2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ (ζσλέτεηα) 

(γ) Τηνζέηεζε λέωλ θαη αλαζεωξεκέλωλ Πξνηύπωλ θαη Γηεξκελεηώλ (ζσλέτεηα) 

(ii) Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ 

 ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε): Τπεξ-πιεζσξηζκφο  θαη Απάιεηςε ηαζεξψλ Ζκεξνκεληψλ γηα Δηαηξείεο 

πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξψηε Φνξά (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011).  

 ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε): 'Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Γλσζηνπνηήζεηο' 'πκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ' (ηζρχεη γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε): 'Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Γλσζηνπνηήζεηο' 'Γλσζηνπνηήζεηο ζηε 

κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2013). 

 ΓΠΥΑ 9 'Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2015). 

 ΓΠΥΠ 10 'Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο' (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΠΥΠ 11 'Κνηλέο Γηεπζεηήζεηο' (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΠΥΠ 12 'Γλσζηνπνηήζεηο ησλ πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο' (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΠΥΠ 13 'Απνηίκεζε ηεο Γίθαηεο Αμίαο' (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε), 'Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζηα Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα' (εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012).  

 ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) 'Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία' - Αλάθηεζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012).  

 ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) 'Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο' (Σξνπνπνίεζε) (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΛΠ 27 (Αλαζεσξεκέλν) 'Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΛΠ 28 (Αλαζεσξεκέλν): 'Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο' (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) 'πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2014). 

 ΔΓΓΠΥΑ 20 'Γαπάλεο απνγχκλσζεο νξπρείνπ επηθάλεηαο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο' (ηζρχεη γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ πην πάλσ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο, κε εμαίξεζε ησλ πην θάησ: 
 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ9 ελδέρεηαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ έθηαζε ηεο επίπησζεο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. 
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2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ (ζσλέτεηα) 

(δ) Υξήζε ινγηζηηθώλ εθηηκήζεωλ θαη θξίζεωλ 

Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο απαηηεί απφ ηε Γηεχζπλζε, ηελ άζθεζε θξίζεο, ηε δηαηχπσζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ππφ αλαθνξά πνζψλ ελεξγεηηθνχ θαη 

ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ππνζηεξίδνπζεο παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ 

ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη πηζηεχεηαη φηη είλαη ινγηθνί ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. 
 

Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζηεξίδνπζεο παξαδνρέο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Αλαζεσξήζεηο ζε 

ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εθηίκεζε αλαζεσξείηαη αλ ε 

αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηή ηελ πεξίνδν ή ηελ πεξίνδν ηεο αλαζεψξεζεο θαη κειινληηθέο 

πεξηφδνπο αλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη ηφζν ηελ ηξέρνπζα φζν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο. 
 

πγθεθξηκέλα, πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο, αβεβαηφηεηεο θαη θξίζηκεο θξίζεηο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ νη νπνίεο έρνπλ ηελ πην ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη πην θάησ: 

 Αλαγλψξηζε εηζνδεκάησλ 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 18 γηα εηζνδήκαηα απφ αλάπηπμε αθηλήησλ φπνπ ηα 

εηζνδήκαηα θαη ην θφζηνο πσιήζεσλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ γίλεη ε παξάδνζε θαη νινθιεξσζεί ε 

κεηαβίβαζε θηλδχλσλ ζηνλ αγνξαζηή. 

 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα κε είζπξαμεο ησλ 

νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ ηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο. Οη ελδείμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε 

πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο είλαη ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

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

πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ 

αλαζεψξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζπλερήο θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ 

ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 Πξνβιέςεηο γηα πεπαιαησκέλα θαη βξαδπθίλεηα απνζέκαηα 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

θαη ηελ αλάινγε αμία ηνπο ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο. Ζ πξφβιεςε γηα ηα απνζέκαηα βαζίδεηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πείξα ηεο δηνίθεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη πξφβιεςε ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ 

αμία ησλ απνζεκάησλ, φζν θαη ηελ θίλεζε θαη απνζεθεπκέλε πνζφηεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε θαηεγνξία. 

 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ αλαζεψξεζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ 

είλαη ζπλερήο, θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο απνζεκάησλ 

εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 Φνξνινγία 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο 

θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ. 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 ηελ πξφβιεςε γηα εηαηξηθφ θφξν θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο. 
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2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ (ζσλέτεηα) 

(δ) Υξήζε ινγηζηηθώλ εθηηκήζεωλ θαη θξίζεωλ (ζσλέτεηα) 

 Δχινγε αμία αθηλήησλ γηα επέλδπζε 

Ζ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Ζ 

Δηαηξεία αζθεί θξίζε γηα ηελ επηινγή δηαθφξσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο θαη θάλεη ππνζέζεηο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ εχινγε αμία ησλ 

αθηλήησλ γηα επέλδπζε έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηε εχινγε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη. 

 Δχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά, 

πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Ζ Δηαηξεία αζθεί θξίζε γηα ηελ επηινγή 

δηαθφξσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο θαη θάλεη ππνζέζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηε εχινγε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη. 

 Απνκείσζε αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα λα απνθαζίζεη πφηε κηα επέλδπζε έρεη ππνζηεί 

απνκείσζε ζηελ αμία. Απηή ε απφθαζε απαηηεί άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο. ηελ άζθεζε ηεο θξίζεο 

απηήο, ε Δηαηξεία εθηηκά, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ έθηαζε πνπ ε εχινγε αμία 

κηαο επέλδπζεο είλαη ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο, θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη 

βξαρππξφζεζκν επηρεηξεκαηηθφ κέιινλ ηεο επέλδπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ε 

επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 

(ε) Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

 

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο εθαξκφζηεθαλ κε ζπλέπεηα θαηά ηα ππφ αλαθνξά έηε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο- πξόζθαηε κεηαβιεηόηεηα ζηηο παγθόζκηεο ρξεκαηνπηζηωηηθέο 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 εχινγε 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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3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ (ζσλέτεηα) 

 

Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο - πξόζθαηε κεηαβιεηόηεηα ζηηο παγθόζκηεο ρξεκαηνπηζηωηηθέο αγνξέο 

(ζσλέτεηα) 

 

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

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 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. 

Αλαγλώξηζε εηζνδεκάηωλ 

Σν εηζφδεκα απνηειείηαη απφ ηελ αμία ηηκνιφγεζεο γηα πξντφληα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, ησλ επηζηξνθψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ εθπηψζεσλ. Σα εηζνδήκαηα ηεο Δηαηξείαο 

αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο πξντφλησλ 

Οη πσιήζεηο πξντφλησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο ησλ πξντφλησλ 

έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ πειάηε. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ ε Δηαηξεία έρεη πσιήζεη ή παξαδψζεη ηα 

πξντφληα ζηνλ πειάηε, ν πειάηεο έρεη απνδερζεί ηα πξντφληα 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. 

(γ) Δηζφδεκα απφ ελνίθηα 

Σν εηζφδεκα απφ ελνίθηα αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ αλάινγα κε 

ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ. 

(δ) Πηζησηηθνί ηφθνη 

Πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαη' 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. 

(ε) Πηζησηηθά κεξίζκαηα 

Σα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα εηζπξάμεη. 

Φφξνη πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ. 
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Ωθειήκαηα ππαιιήιωλ 

Ζ Δηαηξεία θαη νη ππάιιεινη ηεο 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 δεκίεο 

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 ζηα απνηειέζκαηα. πλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία, φπσο κεηνρηθνί ηίηινη πνπ ηαμηλνκήζεθαλ 

σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Σν έμνδν ηνπ θφξνπ αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο πιεξσηένπ θφξνπ θαη ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 

Ο ηξέρσλ θαηαβιεηένο θφξνο βαζίδεηαη ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο ρξήζεο. Σν θνξνινγεηέν θέξδνο 

δηαθέξεη απφ ην θέξδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα δηφηη ην θνξνινγεηέν θέξδνο δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα ή έμνδα πνπ θνξνινγνχληαη ή εθπίπηνληαη, ζε άιιεο πεξηφδνπο θαη 

επηπιένλ δελ ζπκπεξηιακβάλεη θνλδχιηα ηα νπνία νπδέπνηε θνξνινγνχληαη ή εθπίπηνληαη. Ζ ππνρξέσζε 

ηεο Δηαηξείαο γηα ηνλ ηξέρνληα θφξν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο ή απηνχο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζε δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ ηνπο 

βάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη κε 

ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο ζηελ θαηάζηαζε θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γεληθά αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγηθέο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη 

θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο. Σέηνηεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη αλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

πξνθχπηνπλ απφ ππεξαμία ή απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε (εθηφο απφ κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ) 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, απφ ζπλαιιαγέο πνπ δελ επεξεάδνπλ νχηε ηα θνξνινγεηέα 

νχηε ηα ινγηζηηθά θέξδε. 
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Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία (ζσλέτεηα) 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγηθέο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Δηαηξεία 

κπνξεί λα ειέγμεη ηελ αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη είλαη πηζαλφ φηη νη δηαθνξέο απηέο δελ 

ζα αλαζηξαθνχλ ζην νξαηφ κέιινλ. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο 

θαη κεηψλεηαη ζηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη 

δηαζέζηκα έηζη ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμ' νινθιήξνπ ή ελ 

κέξεη. 

 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη 

λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ζα δηαθαλνληζηεί ε 

ππνρξέσζε. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία επηβαξχλεη ή επσθειή ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε 

εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αθνξνχλ θνλδχιηα πνπ επηβαξχλνπλ ή επσθεινχλ απεπζείαο ηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ή ηελ θαζαξή ζέζε, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγίεο 

επίζεο θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη έλα λνκηθά 

εθηειεζηφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε θφξνπο εηζνδήκαηνο επηβαιιφκελνπο απφ ηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αξρή θαη επί πιένλ ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα δηαθαλνλίζεη ην θαζαξφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Γηαλνκή κεξηζκάηωλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην έηνο πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο 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. 

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 

Ζ γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία, κε βάζε 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 ζηελ 

θαηάζηαζε θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα κελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο εχινγεο αμίεο θαηά 

ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Όια ηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ απνζβέζεηο. 

 

Απμήζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε πηζηψλνληαη θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Μεηψζεηο πνπ 

αληηζηαζκίδνπλ πξνεγνχκελεο απμήζεηο ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρξεψλνληαη έλαληη ησλ άιισλ 

απνζεκαηηθψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. Όιεο νη άιιεο κεηψζεηο ρξεψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Κάζε ρξφλν ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ηελ επαλεθηηκεκέλε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ (νη απνζβέζεηο πνπ ρξεψζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα) θαη ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ην αξρηθφ 

θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο ζην απνζεκαηηθφ 

πξνζφδνπ. 
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζσλέτεηα) 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ή ε 

επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζην δηάζηεκα ηεο 

αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο γηα ηε ηξέρνπζα θαη ζπγθξηηηθή 

πεξίνδν είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 2011 

% 

2010 

% 

Κηίξηα 3 3 

Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο 10 10 

Ορήκαηα 10 10 

Έπηπια, ζθεχε θαη εμνπιηζκφο 10 10 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 20 - 33 1/3 20 - 33 1/3 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θάησ απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο 

 

Γε ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζηε γε. 

 

Οη κέζνδνη απνζβέζεσλ, σθέιηκσλ ρξήζεσλ θαη ππνιεηκκαηηθψλ αμηψλ επαλεμεηάδνληαη ζηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο.  

 

Όπνπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ππνινγηδφκελν πνζφ 

αλάθηεζεο, απηή κεηψλεηαη ακέζσο ζην πνζφ ηεο αλάθηεζεο.  

 

Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ρξεψλνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν θφζηνο ζεκαληηθψλ αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο 

κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φηαλ είλαη πηζαλφ πσο 

ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά 

αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ζεκαληηθέο αλαθαηλίζεηο 

απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

 

Έλα ζηνηρείν ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ δηαγξάθεηαη θαηά ηε δηάζεζε ή φηαλ δελ 

αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Σν θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο ζηνηρείνπ ησλ 

αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο επαλεθηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη ζην απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ. 
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Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

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

γηα επέλδπζε παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεχζεξε αγνξαία αμία 

θαζνξηδφκελε εηεζίσο απφ εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο ή απφ ηνπο πκβνχινπο. Αιιαγέο ζηηο εχινγεο αμίεο 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαη αθνινχζσο κεηαθέξνληαη απφ ηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε ζηα 

απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο. 

 

Έλα ζηνηρείν αθηλήησλ γηα επέλδπζε δηαγξάθεηαη θαηά ηε δηάζεζε ή φηαλ απνζχξεηαη κφληκα απφ ηε 

ρξήζε θαη δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ δηαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ 

(ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην αθίλεην 

δηαγξάθεηαη. 

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 ζηελ εχινγε 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. 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνθηνχληαη κε ζπκθσλίεο ελνηθηαγνξάο, νη νπνίεο ζηελ νπζία 

παξέρνπλ ζην κηζζσηή δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη σο λα 

είραλ αγνξαζηεί εμ' αξρήο. Σν πνζφ πνπ θεθαιαηνπνηείηαη είλαη ην θαζαξφ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο πιένλ 

ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο. Σα αληίζηνηρα πιεξσηέα πνζά παξνπζηάδνληαη σο νθεηιφκελα ππφινηπα 

ελνηθηαγνξάο. Οη απνζβέζεηο ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξεψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Οη πιεξσκέο έλαληη ησλ ζπκθσληψλ ελνηθηαγνξάο θαηαλέκνληαη κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ έηζη ψζηε 

ην κέξνο πνπ απνηειεί ηνλ ηφθν λα ρξεσζεί ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελνηθηαγνξάο θαη λα 

αληηπξνζσπεχεη έλα αλάινγν ζηαζεξφ κέξνο ηνπ ππνινίπνπ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ δφζεσλ πνπ 

παξακέλνπλ απιήξσηεο. 

 

Μηζζψζεηο φπνπ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο παξακέλνπλ ζηνλ 

εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο ρξεψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζην δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ 

κίζζσζεο. 
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Απνκείσζε ζηελ αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 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. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ηε δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ 

αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο εχινγεο 

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 αλαθνξάο. 

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε 

Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη νκάδεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε 

ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ ε ινγηζηηθή ηνπο αμία ζα αλαθηεζεί κέζσ κηαο 

ζπλαιιαγήο πψιεζεο παξά κέζσ ηεο ζπλερηδφκελεο ρξήζεο ηνπο. Απηή ε πξνυπφζεζε ζεσξείηαη φηη 

αληηκεησπίδεηαη κφλν φηαλ ε πψιεζε είλαη πνιχ πηζαλή θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν γηα 

άκεζε πψιεζε ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ πψιεζε, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο σο νινθιεξσκέλε πψιεζε εληφο ελφο έηνπο 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηαμηλφκεζεο. 

 

Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πψιεζε πνπ ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο 

πψιεζε, επηκεηξνχληαη ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεησκέλεο θαηά ην θφζηνο δηάζεζεο. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη έλα κέξνο ησλ ζπκβαιιφκελσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

κέζνπ. 

(i)  Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη κεηαγελέζηεξα 

επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Καηάιιειεο πξνβιέςεηο γηα εθηηκψκελα κε αλαθηήζηκα πνζά αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη απνκεησζεί. 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 δεκίαο αλαγλσξίδεηαη 

ζηηο θεξδνδεκηέο, ζηα 'έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ'. 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 δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ' ζηηο 

θεξδνδεκηέο. Ζ αλαγλσξηδφκελε πξφβιεςε επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ίζρπε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζσλέτεηα) 
 

(ii)  Γάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ 

Σα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία κε ηελ παξνρή ρξεκάησλ απεπζείαο ζην δαλεηδφκελν 

ηαμηλνκνχληαη σο δάλεηα θαη παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζζείζα ηηκή θηήζεο. Απηή ε ηηκή είλαη ε εχινγε 

αμία ησλ ρξεκάησλ πνπ δφζεθαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δάλεηα φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ηεο 

αγνξάο ηελ εκεξνκελία πνπ δεκηνπξγείηαη ην δάλεην. Όια ηα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

παξαρσξνχληαη ηα ρξήκαηα ζην δαλεηδφκελν. 

 

Γίλεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηνπ δαλείνπ φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε 

Δηαηξεία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ ηεο νθείινπλ ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο ησλ δαλείσλ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ, ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ απφ εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο πξνεμνθιεκέλα κε 

ην αξρηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ. 

(iii)  Δπελδχζεηο 

Οη επελδχζεηο ζε αμίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ηαμηλνκνχληαη σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνζεκαηηθψλ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ εχινγε αμία ε νπνία 

ζεσξείηαη σο ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δεκνζηεχεη ην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ηελ πην πάλσ εκεξνκελία. 

 

 (iv)  Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ  

Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ απνηεινχληαη 

απφ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα κείνλ ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα. ηελ 

θαηάζηαζε θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνληαη ζην 

δαλεηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

(v)  Γάλεηα    

Σα ηνθνθφξα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη νη ππεξαλαιήςεηο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη 

κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κάζε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο είζπξαμεο (θαζαξφ απφ θφζηα ζπλαιιαγήο) θαη ηνπ πξνεμνθιεκέλνπ 

πνζνχ ηνπ δηαθαλνληζκνχ ή ηεο εθπιήξσζεο ηνπ δαλείνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

δαλείνπ ζχκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ην θφζηνο δαλεηζκνχ (βιέπε πην πάλσ).  

 

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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Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζσλέτεηα) 

 

(v) Γάλεηα (ζσλέτεηα) 

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 αλαθνξάο. 

(vi)  Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη 

κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ: 

 εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

 δηαηεξνχληαη ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζηνηρείνπ, αιιά αλαιακβάλεηαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζε 

ηξίην κέξνο ή 

 έρνπλ κεηαβηβαζηεί ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ή έρεη αλαιάβεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ζε ηξίην κέξνο, θαη: είηε (α) 

έρνπλ κεηαβηβαζηεί νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, είηε (β) δελ έρνπλ νχηε κεηαβηβαζηεί νχηε δηαηεξεζεί νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα 

νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά δελ έρεη δηαηεξεζεί ν έιεγρφο ηνπ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ εμνθιείηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. 

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ αληαιιάζζεηαη απφ 

κηα άιιε κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο εμφθιεζε ηεο αξρηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Γηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 
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Απνκείσζε ζηελ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη θάζε ρξφλν 

γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο. 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. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ηε δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ 

αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο εχινγεο 

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). 

Λνγαξηαζκφο πξνεμφθιεζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία πξνεμφθιεζεο ηηκνινγίσλ κε νξγαληζκφ πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηελ νπνία πξνεηζπξάηηεη πνζνζηά ησλ εγθεθξηκέλσλ ηηκνινγίσλ. Σα 

ηηκνιφγηα πνπ δίλνληαη γηα πξνείζπξαμε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ, ελψ ην 

πνζφ πνπ έρεη εηζπξαρζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ εμφθιεζε 

ηνπο απφ ηνπο ρξεψζηεο. Σα έμνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ππεξεζίαο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ ρξεψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζπκςεθίδνληαη 

θαη ην θαζαξφ πνζφ απεηθνλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ππάξρεη επί 

ηνπ παξφληνο λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ πνζψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη ππάξρεη ε 

πξφζεζε είηε δηαθαλνληζκνχ ηνπ θαζαξνχ ππνινίπνπ, είηε είζπξαμεο ηνπ πνζνχ ηεο απαίηεζεο κε 

ηαπηφρξνλε εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο. Απηφ δελ ζπκβαίλεη θαηά θαλφλα κε θχξηεο ζπκθσλίεο 

ζπκςεθηζκνχ, θαη ηα ζρεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ζηελ 

θαηάζηαζε θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Απνζέκαηα 

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

δχν είλαη ρακειφηεξε. Ζ ηηκή θφζηνπο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ζηαζκηθήο αμίαο. Ζ 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ, κείνλ νη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο θαη ηα έμνδα πψιεζεο. 

 

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ απφ αλάπηπμε αθηλήησλ θαη ησλ απνζεκάησλ απφ αθίλεηα πξνο πψιεζε 

απνηειείηαη απφ ην θφζηνο αγνξάο ηεο γεο θαη ην θφζηνο αλέγεξζεο θηηξίσλ. Σν θφζηνο αλέγεξζεο 

θηηξίσλ πεξηιακβάλεη πιηθά, άκεζα εξγαηηθά, απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άιιεο 

έκκεζεο δαπάλεο αλέγεξζεο θηηξίσλ. 

 

Ζ αθίλεηε πεξηνπζία πξνο αμηνπνίεζε ζπκπεξηιακβάλεη ηε γε πξνο αμηνπνίεζε θαη παξνπζηάδεηαη ζε 

ηηκή θφζηνπο. Ζ αθίλεηε πεξηνπζία πξνο αμηνπνίεζε πεξηιακβάλεηαη ζηα απνζέκαηα, θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο, σο αθίλεηα πξνο αλάπηπμε. 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 

Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.  
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3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ (ζσλέτεηα) 

 

 

Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ πξνεγνχκελα γεγνλφηα, είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη ξνή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα 

εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Γελ 

αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκίεο. 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. 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ πνζά ηα νπνία είλαη πιεξσηέα πέξαλ ησλ δψδεθα 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

πγθξηηηθά πνζά 

Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (βιέπε εκ. 5, 7 & 9).  

4. ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ  

 2011 2010 

 € € 

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ  4.557.705   7.111.765  

Πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ                    -      195.652 

      4.557.705    7.307.417 

5. ΑΛΛΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ 

 2011 2010 

 € € 

Δηζφδεκα απφ κεξίζκαηα  6.083   5.773  

Δηζφδεκα απφ ελνίθηα  8.227   7.303  

Γηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα (εκ. 25)       108.569          98.277  

       122.879        111.353 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαηαμηλνκεζεί απφ άιια εηζνδήκαηα ζε έζνδα 

ρξεκαηνδφηεζεο (βιέπε εκ. 9). 

6. ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ 

 2011 2010 

 € € 

Εεκία απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  -   1.512  

Zεκία απφ αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο αθηλήησλ γηα επέλδπζε (εκ. 13)         51.344                   - 

         51.344           1.512  
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7.  ΔΞΟΓΑ ΚΑΣΑ ΔΗΓΟ  

  2011 2010 

 εκ. € € 

Αλαισζείζεο πξψηεο χιεο θαη αλαιψζηκα πιηθά   2.794.209   4.633.477  

Κφζηνο πξνζσπηθνχ 8  904.022   1.218.422  

Κφζηνο πψιεζεο δηακεξηζκάησλ  - 182.151 

Γαπάλεο εξγνζηαζίνπ  164.403 260.762 

Απνζβέζεηο   323.540   420.952  

Έμνδα νρεκάησλ  223.942 277.842 

Καχζηκα  372.944 448.533 

Ακνηβή αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ: 

- Έιεγρνο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ   19.908   22.456  

Δπηδηνξζψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο  5.274 5.423 

Αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα  48.380 47.299 

Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα  1.645 11.974 

Καζαξή πξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο  10.499 121.435 

Γαπάλεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο  15.962 24.568 

Σαμίδηα εμσηεξηθνχ  2.044 - 

Άιια έμνδα           69.248           42.815  

ύλνιν εμόδωλ 

 

    4.956.020      7.718.109  

 

Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ απφ ην λφκηκν ειεγθηή είλαη €19.908 (2010: €22.456). Γελ 

ππάξρνπλ άιιεο ρξεψζεηο απφ ην λφκηκν ειεγθηή. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεξηθά ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαηαμηλνκεζεί απφ έμνδα θαηά είδoο ζε 

έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο (βιέπε εκ. 9). 
 

8. ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  

 

  2011 2010 

 εκ. € € 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα   798.191   1.078.943  

Δηζθνξέο ζην ηακείν θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ   82.612   110.903  

Δηζθνξέο ζε άιια ηακεία   23.219   28.576  

ύλνιν θόζηνπο πξνζωπηθνύ 7  904.022   1.218.422  

Ζ Δηαηξεία θαη νη ππάιιεινη ζπλεηζθέξνπλ ζην Κπβεξλεηηθφ Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε βάζε 

ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ.   
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9. ΚΑΘΑΡΑ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

 

 2011 2010 

 € € 

Πηζησηηθέο ρξεψζεηο 1.360 2.504 

Πηζησηηθνί ηφθνη  23.881   37.595  

Έζνδα ρξεκαηνδόηεζεο   25.241   40.099  

   

Σξαπεδηθέο ρξεψζεηο (13.314) (19.075) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη  (178.854)   (217.440)  

Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο   (192.168)   (236.515)  

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο  (166.927)   (196.416)  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαηαμηλνκεζεί απφ άιια εηζνδήκαηα ζε έζνδα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ έμνδα kαηά είδoο ζε έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο (βιέπε εκ. 5 & 7). 

10. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  

Φνξνινγία πνπ αλαγλωξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα έηνπο  

 

  2011 2010 

 

 

€ € 

Δηαηξηθφο θφξνο - πξνεγνχκελσλ εηψλ   48.238   -  

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα - ηξέρνληνο έηνπο   3.044   3.343  

Υξέσζε έηνπο   51.282   3.343  

 

Σσκθηιίωζε θοροιογίας κε βάζε ηο θοροιογεηέο εηζόδεκα θαη θοροιογίας κε βάζε ηης ιογηζηηθές δεκίες: 

 

 2011 2010 

 € € 

Λνγηζηηθή δεκία πξηλ απφ ηε θνξνινγία  (493.707)   (497.267)  

 

Φνξνινγία κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο  (49.371)   (49.727)  

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο  42.608   49.504  

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγία  (35.350)   (29.532)  

Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκίαο έηνπο  42.113   29.755  

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα - ηξέρνληνο έηνπο  3.044   3.343  

Δηαηξηθφο θφξνο  - πξνεγνχκελσλ εηψλ           48.238                     - 

Φνξνινγία σο ε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ - ρξέσζε  51.282   3.343  
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10. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ (ζσλέτεηα) 

Φνξνινγία πνπ αλαγλωξίζηεθε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα  

 Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  

 2011 2010 

 

Πξηλ ηε 

θνξνινγία 

(Υξέσζε)/ 

πίζησζε 

θνξνινγίαο 

Μεηά ηε 

θνξνινγία 

Πξηλ ηε 

θνξνινγία 

(Υξέσζε)/ 

πίζησζε 

θνξνινγίαο 

Μεηά ηε 

θνξνινγία 

 € € € € € € 

Γε θαη θηίξηα:       

Δπαλεθηίκεζε (εκ. 13) (51.344) - (51.344) 1.490.850 (279.668) 1.211.182 

       

Υξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πώιεζε       

Εεκία/Κέξδνο δίθαηεο αμίαο      (4.133)               -      (4.133)      14.917               -      14.917 

Άιια ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα   (55.477)               -    (55.477) 1.505.767  (279.668) 1.226.099 

 

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%. Δπηπξφζζεηα, ην 75% ησλ κεηθηψλ ελνηθίσλ πνπ εηζπξάηηεη 

ε Δηαηξεία ππφθεηληαη ζε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα κε ζπληειεζηή 3%. 

 

Κάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη εηζπξαθηένη κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε 

πνζνζηφ 15% (10% κέρξη 30 Απγνχζηνπ 2011). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη ηφθνη απηνί  εμαηξνχληαη απφ 

εηαηξηθφ θφξν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή 

εηζθνξά κε πνζνζηφ 17% (15% κέρξη 30 Απγνχζηνπ 2011 θαη 20% απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

11. ΕΖΜΗΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ  

  2011 2010 

 

 

€ € 

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο (€)  (544.989)   (500.610)  

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο  8.571.429   8.571.429  

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκία αλά κεηνρή (ζελη)  (6,36)   (5,84)  
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12. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

 
 Γε  

θαη θηίξηα 

Μεραλήκαηα 

θαη 

εμνπιηζκφο 

Ορήκαηα Έπηπια, 

ζθεχε θαη 

εμνπιηζκφο 

χλνιν 

 

 € € € € € 

Κόζηνο ή εθηίκεζε      

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 1.482.799   1.535.769    3.611.933       202.169     6.832.670 

Πξνζζήθεο 4.900  1.300   19.000  1.939 27.139 

Δθπνηήζεηο -  -   (426.149)  - (426.149) 

Δπαλεθηίκεζε    1.490.849                     -                     -                     -       1.490.849 

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    2.978.548      1.537.069       3.204.784          204.108       7.924.509  

      

Απνζβέζεηο      

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 169.197  1.249.951   2.247.465   152.949   3.819.562  

Υξέσζε απφζβεζεο 25.174      110.341  269.326   16.111   420.952  

Δθπνηήζεηο                  -                     -        (365.028)                     -       (365.028)  

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010       194.371      1.360.292       2.151.763         169.060       3.875.486  

      

Κόζηνο ή εθηίκεζε      

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 2.978.548  1.537.069   3.204.784   204.108   7.924.509  

Πξνζζήθεο  -   20.337   13.744   -   34.081  

Δπαλαηαμηλφκεζε     -        (367.112)       (208.486)                      -       (575.598) 

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011    2.978.548      1.190.294       3.010.042          204.108       7.382.992  

      

Απνζβέζεηο      

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 194.371 1.360.292 2.151.763 169.060 3.875.486 

Υξέσζε απφζβεζεο       23.674       72.657      220.647        6.562      323.540 

Δπαλαηαμηλφκεζε   -        (330.401)       (147.332)                      -       (477.733) 

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011       218.045      1.102.548      2.225.078         175.622      3.721.293 

      

Καζαξή ινγηζηηθή αμία      

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011    2.760.503           87.746         784.964          28.486       3.661.699  

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    2.784.177         176.777       1.053.021          35.048       4.049.023  
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12. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ζσλέτεηα) 

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε ππνζήθε πάλσ ζηε γε θαη ηα θηίξηα γηα €1.404.300 (2010: 

€1.404.430) (εκ. 21). 

 

ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ νη εηζπξάμεηο απφ εθπνίεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ:  

 

 2011 2010 

 € € 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  -   61.120  

Εεκία απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  (εκ.6)  -   (1.512)  

Δηζπξάμεηο απφ εθπνίεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  -   59.608  

 

Ζ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

παξνπζηάδεηαη πην θάησ:  

 

 2011 2010 

 € € 

Κφζηνο θεθαιαηνπνηεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  1.963.418   1.963.418  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (1.312.919)   (1.116.577)  

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  650.499   846.841  

 

Υξέσζε απφζβεζεο χςνπο €211.860 (2010: €260.038) ρξεψζεθαλ ζην “θφζηνο πσιήζεσλ” θαη πνζφ 

χςνπο €111.680 (2010: €160.914) ζηα “έμνδα δηνίθεζεο”. 

 

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: 

 

 2011 2010 

 € € 

Κφζηνο  1.427.894   1.427.894  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (188.397)   (164.723)  

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  1.239.497   1.263.171  

 



34 

L.P. TRANSBETON PUBLIC LIMITED 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 

  13. ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ  

 2011 2010 

 € € 

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ   221.344   221.344  

Αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο  (51.344)   -  

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  170.000   221.344  

 

Σα αθίλεηα γηα επέλδπζε επαλεθηηκνχληαη θάζε ρξφλν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζε εχινγε αμία, ε νπνία είλαη 

ε αμία ζηελ ειεχζεξε αγνξά, φπσο εθηηκήζεθε απφ αλεμάξηεην επαγγεικαηία εγθεθξηκέλν εθηηκεηή ή 

απφ ηνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο. 

14. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΡΟ ΠΩΛΖΖ  

 

 2011 2010 

 € € 

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ   82.500   67.583  

Πνζφ επαλεθηίκεζεο πνπ κεηαθέξεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα (εκ. 20)  4.133   14.917  

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  86.633   82.500  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

    

Αμίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ   86.633   82.500  

 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππήξμε εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα χςνπο €6.083 (2010: €5.773) 

(εκ. 5) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηα “άιια έζνδα” ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη αλά λφκηζκα σο εμήο: 

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

    

Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο   86.633   82.500  
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15. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ  

 

 2011 2010 

 € € 

Πξψηεο χιεο  88.552   106.345  

Υεκηθά πιηθά θαη θαχζηκα  27.509   22.367  

Δμαξηήκαηα απηνθηλήησλ  64.775   54.930  

Γηακεξίζκαηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  682.995   682.995  

   863.831   866.637  

 

Οη κειινληηθέο εηζπξάμεηο απφ πψιεζε δηακεξηζκάησλ χςνπο €982.446 (2010: €982.446) έρνπλ 

εθρσξεζεί σο εμαζθαιίζεηο δαλεηζκνχ (εκ. 21). Όια ηα άιια απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή 

θφζηνπο. 

16. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  

 

 2011 2010 

 € € 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  1.326.112   1.828.672  

Μείνλ: Πξφβιεςε απνκείσζεο γηα επηζθαιή εηζπξαθηέα    (145.920)      (135.421) 

Καζαξέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 1.180.192 1.693.251 

   

Απαηηήζεηο απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο (εκ. 25) 232.802 224.407 

Γάλεηα ζε πκβνχινπο (εκ. 25) 2.820 - 

Πξνπιεξσκέο  17.147   15.253  

Γάλεηα εηζπξαθηέα  4.825   6.934  

  1.437.786   1.939.845  

 

Ζ εχινγε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε 

ίδηα κε ηα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ. 

 

Οη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε πνζά πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πσινχλ ζε δηάθνξεο αγνξέο. 

Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζηελ είζπξαμε εηζπξαθηέσλ πνζψλ 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 δεκίεο απφ 

είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, εκπνξηθέο απαηηήζεηο χςνπο €235.844 (2010: €509.599) δελ ήηαλ 

ιεμηπξφζεζκεο νχηε απνκεησκέλεο. 

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

απνκείσζε. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €944.348 (2010: €1.183.652) ήηαλ 

ιεμηπξφζεζκα αιιά δελ είραλ ππνζηεί απνκείσζε. Απηά απνηεινχληαη απφ έλα αξηζκφ αλεμάξηεησλ 

πειαηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη πξφζθαην ηζηνξηθφ αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ.   
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16. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ (ζσλέτεηα) 

 

Υξνλνινγηθή αλάιπζε εκπνξηθψλ θαη άιισλ απαηηήζεσλ: 

 2011 2010 

 € € 

Λεμηπξφζεζκα 31-120 εκέξεο  520.329   848.252  

Πέξαλ ησλ 120 εκεξψλ  424.019   335.400  

  944.348   1.183.652  

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, εκπνξηθέο απαηηήζεηο χςνπο €145.920 (2010: €135.421) 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: 

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

    

Πέξαλ ησλ 120 εκεξψλ        145.920       135.421 

 

Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο. 

 

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

αθνινχζσο:  

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

    

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  135.421 97.205 

Γηαγξαθή ππνινίπσλ πνπ δελ είλαη εηζπξαθηέα  - (67.842) 

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε εηζπξαθηέσλ             10.499       106.058 

    

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ           145.920       135.421 

 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε αληηζηξνθή πξφλνηαο γηα εηζπξαθηέα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα “έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ” γηα ηηο θεξδνδεκηέο. 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. 
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16. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ (ζσλέτεηα) 

 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη δεκίεο απνκείσζεο αλαθνξηθά κε εκπνξηθέο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο γλσζηνπνηείηαη ζηε εκείσζε 26 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

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

 

 

 2011 2010 

 € € 

Eπξψ-Νφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο      1.437.786   1.939.845  

17. ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΜΔΣΡΖΣΩΝ  

 

 2011 2010 

 € € 

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν  378.176   712.113  

 

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

παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 

  2011 

€ 

2010 

€ 

    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  378.176 712.113 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 21)    (1.163.931)   (1.205.409) 

    

       (785.755)      (493.296) 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ππήξραλ ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο θαη δεζκεχζεηο χςνπο €103.455 (2010: 

€107.000). Oη ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην δάλεην πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ 

γηα επέλδπζε. 

 

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

 

Σν ηξαπεδηθφ παξαηξάβεγκα είλαη εμαζθαιηζκέλν κε δέζκεπζε ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ην 

κεζνζηαζκηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ήηαλ 6,75% θαη 7,75% (2010: 

6,75% - 7,00%).  

 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη αλαθνξηθά κε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 

γλσζηνπνηείηαη ζηε εκείσζε 26 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
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18.  ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΘΔΝΣΑ Ω ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΩΛΖΖ 

 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα δηαζέζεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο 

Δηαηξείαο. Μεηαγελέζηεξα έιαβαλ ρψξα δηαπξαγκαηεχζεηο κε θάπνηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Σα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ, ηαμηλνκήζεθαλ σο νκάδα 

θαηερφκελε γηα πψιεζε θαη παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά ζηελ θαηάζηαζε θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

Σν πξντφλ ηεο δηάζεζεο αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, θακία δεκία απνκείσζεο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί θαηά ηελ 

ηαμηλφκεζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ σο θαηερφκελσλ πξνο πψιεζε. 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη ηαμηλνκεζέληα σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 2011 2010 

 € € 

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο  97.865   -  

  97.865   -  

19. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

 

 2011 2011 2010 2010 

 Αξηζκφο 

κεηνρψλ € 

Αξηζκφο 

κεηνρψλ € 

Δγθεθξηκέλν     

πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,34 ε θαζεκηά  250.000.000   85.000.000   250.000.000   85.000.000  

     

Δθδνκέλν θαη πιήξωο πιεξωκέλν     

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ   8.571.429   2.914.286   8.571.429   2.914.286  

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ   8.571.429   2.914.286   8.571.429   2.914.286  
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20. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 

Απνζεκαηηθφ 

εχινγεο αμίαο – 

γε θαη θηίξηα 

Απνζεκαηηθφ 

εχινγεο αμίαο -             

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε χλνιν 

 € € € 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010  30.156   21.335   51.491  

Αιιαγή εχινγεο αμίαο (εκ.14)  -   14.917   14.917  

Δπαλεθηίκεζε γεο θαη θηηξίσλ 1.490.850 - 1.490.850 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα επαλεθηίκεζε γεο 

θαη θηηξίσλ (εκ. 22)            (279.668)                        -       (279.668) 

 

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010           1.241.338             36.252      1.277.590 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011       1.241.338             36.252    1.277.590 

Αιιαγή εχινγεο αμίαο (εκ.14)                          -                4.133              4.133  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011          1.241.338              40.385       1.281.723 

21. ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ  

 2011 2010 

 € € 

Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο   

Σξαπεδηθά δάλεηα 43.063  83.990  

Τπνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ         375.646         579.703 

         418.709         663.693 

   

Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο   

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 17)  1.163.931   1.205.409  

Σξαπεδηθά δάλεηα 175.576 127.341 

Τπνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 181.503 158.764 

Λνγαξηαζκφο πξνεμφθιεζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ  399.943   401.224  

   1.920.953   1.892.738  

ύλνιν δαλείωλ θαη ρξεκαηνδνηήζεωλ  2.339.662   2.556.431  
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21. ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ (ζσλέτεηα) 

 2011 2010 

 € € 

Λήμε κε βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ (εθηόο από ππνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο)   

Απφ 1 κέρξη 2 έηε 43.063  19.376  

Απφ 2 κέρξη 5 έηε                  -       64.614 

        43.063       83.990 

   

Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο – ειάρηζηε θαηαβνιή 

κηζζωκάηωλ   

Μέρξη 1 έηνο 208.115  209.947  

Απφ 1 κέρξη 5 έηε       433.972      655.454 

 642.087 865.401 

Μειινληηθέο ρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο      (84.938)  (126.934)  

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο       557.149  738.467  

   

Ζ παξνύζα αμία ηωλ ππνρξεώζεωλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο είλαη   

Μέρξη 1 έηνο 181.503 158.764 

Απφ 1 κέρξη 5 έηε       375.646      579.703 

       557.149      738.467 

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα σο αθνινχζσο: 

 Με θπκαηλφκελε επηβάξπλζε πάλσ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο χςνπο €1.283.441   

(2010: €1.283.441) 

 Με ππνζήθε πάλσ ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξείαο χςνπο €1.404.300 (2010: €1.404.430) 

 Με δέζκεπζε 265.000 κεηνρψλ χςνπο €60.950 (2010: 265.000 κεηνρέο χςνπο €60.950) 

 Με αζθάιεηα ππξφο αμίαο €3.191.735  (2010: €1.739.356) 

 Με εθρψξεζε κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ απφ πψιεζε δηακεξηζκάησλ χςνπο €982.446 (2010: 

€982.446) 

 Με δεζκεπκέλα θεθάιαηα χςνπο €103.455  (2010: €51.259) 

 Με αζθάιεηα δσήο πκβνχινπ χςνπο €14.466 (2010: €11.118) (Θεφδσξνο Παλαγηψηνπ) 

 Με επηβαξχλζεηο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο χςνπο €127.664 

(2010: €127.664) 

 Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ησλ ζπκβνχισλ/κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.  

 

Οη ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ είλαη νπζηαζηηθά εμαζθαιηζκέλεο επεηδή ηα δηθαηψκαηα ησλ κηζζσκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επαλέξρνληαη ζηνλ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πιεξσκήο. 
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21. ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ (ζσλέτεηα) 

 

Σα κεζνζηαζκηθά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ήηαλ σο εμήο:  

 

 2011 2010 

   

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 6,75 – 7,75 6,75 - 7,00 

Σξαπεδηθά δάλεηα 5,75 – 7,00 5,25 - 7,00 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 7,00 - 8,01 6,50 - 7,74 

 

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. 

 2011 2010 

 € € 

12 κήλεο ή ιηγφηεξν 1.920.953 1.817.964 

Πάλσ απφ 1 έηνο         418.709              738.467 

  2.339.662       2.556.431 

 

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 ηελ εχινγε αμία. 

 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γλσζηνπνηείηαη 

ζηε εκείσζε 26 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

22. AΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  

 

Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ είλαη σο εμήο: 

 

 2011 2010 

 € € 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:   

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα αλαθηεζνχλ κεηά απφ 

πεξίνδν 12 κελψλ           64.684           64.684 

           64.684           64.684 

   

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:   

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ κεηά 

απφ πεξίνδν 12 κελψλ         292.338         292.338 

         292.338         292.338 

   

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο -  θαζαξέο  227.654   227.654  
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22. AΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ (ζσλέτεηα) 

 

Ζ κεηθηή θίλεζε ζην ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο έρεη σο εμήο: 
 

 2011 2010 

 € € 

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  227.654   (52.014)  

Υξέσζε θνξνινγίαο πνπ αθνξά ζηνηρεία άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 

(εκ. 20)                     -  279.668  

   

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  227.654   227.654  

 

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: 

 2011 2010 

 € € 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  292.338  35.405  

Δπαλεθηίκεζε γεο θαη θηηξίσλ  -   279.668  

Γηαθνξά κεηαμχ απνζβέζεσλ θαη εθπηψζεσλ θζνξάο  -       (22.735) 

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ          292.338          292.338  

 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 
 2011 2010 

 € € 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  (64.684)   (87.419)  

Δπαλεθηίκεζε γεο θαη θηηξίσλ  -   1.583  

Φνξνινγηθέο δεκίεο  -   21.152  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ   (64.684)   (64.684)  
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22. AΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ (ζσλέτεηα) 
 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 δελ έρεη αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζρεηηθά κε ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε χςνπο 

€10.269, θαη 

 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα θνξνινγηθέο δεκίεο χςνπο €42.113. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα θνξνινγηθέο δεκίεο πξνο κεηαθνξά αλαγλσξίδνληαη ζην 

βαζκφ πνπ ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ φθεινο είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη. 
 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη πιήξσο πάλσ ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κε ηε κέζνδν 

ηεο ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο (εκ. 10). ηελ πεξίπησζε 

θνξνινγηθψλ δεκηψλ ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%.  

23. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

 

 2011 2010 

 € € 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο  540.747   846.243  

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  9.433   76.924  

Οθεηιφκελα έμνδα  60.186   138.836  

Πνζά πιεξσηέα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο (εκ. 25)  338.600   351.948  

  948.966   1.413.951  

 

Ζ εχινγε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε 

ίδηα κε ηα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ. 

 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο αλαθνξηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γλσζηνπνηείηαη 

ζηε εκείσζε 26 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

24. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  
 

 2011 2010 

 € € 

Δηαηξηθφο θφξνο εηζπξαθηένο  (11.885)   (11.885)  

Δηαηξηθφο θφξνο  - πξνεγνχκελσλ εηψλ  47.138   - 

Φνξνινγία πιεξσηέα/(εηζπξαθηέα)   35.253   (11.885)  
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25. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ  
 

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ζπγγεληθά κέξε είλαη ηα αθφινπζα: 

(i) Ακνηβή πκβνύιωλ  

 

Ζ ακνηβή ησλ πκβνχισλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ κειψλ ηεο δηεχζπλζεο ήηαλ σο εμήο: 

 

 

Μηζζνί θαη 

άιια 

βξαρππξφζεζκα 

σθειήκαηα 

Δηζθνξέο 

εξγνδφηε γηα 

θνηλσληθέο 

αζθαιίζεηο 

Γαπάλε 

πξνγξάκκαηνο 

παξνρήο 

σθειεκάησλ 

αθππεξέηεζεο χλνιν 

 € € € € 

31 Γεθεκβξίνπ 2011     

Αλδξέαο Παλαγίδεο 49.286 3.154 1.164 53.604 

Μάξηνο Πέηξνπ 50.620 3.154 1.276 55.050 

Θεφδσξνο Παλαγή 50.530 3.154 1.276 54.960 

Παλαγηψηεο Παλαγή            16.130  831                 561           17.522  

     

  166.566   10.293   4.277   181.136  

     

31 Γεθεκβξίνπ 2010     

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  

(ii) Πωιήζεηο εκπνξεπκάηωλ θαη ππεξεζηώλ  

 2011 2010 

 € € 

   

Πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο - 195.652 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο         108.569           98.276 

   

         108.569         293.928 

(iii) Αγνξέο εκπνξεπκάηωλ θαη ππεξεζηώλ  

 2011 2010 

 € € 

   

Αγνξέο εκπνξεπκάησλ απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο         672.869         692.998 

   

         672.869         692.998 
 

Οη αγνξέο απφ ηε ζπγγεληθή εηαηξεία Διεπζέξηνο Παλαγή & Τηνί Ληδ θαη Germantec W&D Ltd έγηλαλ 

κε εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Οη αγνξέο απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο έγηλαλ ζε θφζηνο. 
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25. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΖ (ζσλέτεηα) 

 (iv) Γάλεηα ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  

 2011 2010 

 € € 

   

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 224.407 263.629 

Παξαρψξεζε λέσλ δαλείσλ 12.000 - 

Απνπιεξσκέο δαλείσλ (3.605) (48.329) 

Σφθνο πνπ ρξεψζεθε (εκ. 9)                     -              9.107 

   

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ         232.802         224.407 

 

Σν δάλεην πξνο ηε ζπγγεληθή εηαηξεία Germantec W&D Limited παξαρσξήζεθε ρσξίο ηφθν (2010: 

Euribor +3%), δελ είλαη εμαζθαιηζκέλν θαη είλαη πιεξσηέν ζε πξψηε δήηεζε. 

(v) Γάλεηα ζε πκβνύινπο  

 2011 2010 

 € € 

   

Πνζφ εηζπξαθηέν απφ Αλδξέα Παλαγίδε (εκ. 16)             2.820                     -  

   

             2.820                     -  

 

Σν δάλεην παξαρσξήζεθε ρσξίο ηφθν, δελ είλαη εμαζθαιηζκέλν θαη είλαη πιεξσηέν ζε πξψηε δήηεζε. 

(vi) Πνζά πιεξωηέα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο (εκ. 23) 

  2011 2010 

  € € 

Όλνκα Δίδνο ζπλαιιαγψλ   

Germantec W&D Ltd Αγνξέο εκπνξεπκάησλ 28.648  

Διεπζέξηνο Παλαγή & Τηνί Ληδ Αγνξέο εκπνξεπκάησλ 309.952 351.948 

 

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. 

(vii) Πξνζωπηθέο εγγπήζεηο ηωλ πκβνύιωλ 

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα ηεο Δηαηξείαο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε πξνζσπηθέο εγγπήζεηο 

ησλ πκβνχισλ γηα απεξηφξηζην πνζφ (εκ. 21). 
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26. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ  

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

πνπ θαηέρεη: 

 Πηζησηηθφ θίλδπλν 

 Κίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

 Κίλδπλν αγνξάο 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαη επίβιεςε ηνπ πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη επίζεκε πνιηηηθή γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ.  

 

Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο πηνζεηνχληαη γηα λα εληνπίδνληαη 

θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία, λα ηίζεληαη θαηάιιεια φξηα θηλδχλσλ θαη 

ειέγρσλ, λα παξαθνινπζνχληαη νη θίλδπλνη θαη ε ηήξεζε ησλ νξίσλ. Οη πνιηηηθέο θαη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ αλαζεσξνχληαη ζπρλά γηα λα αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ζηηο 

ζπλζήθεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

(i) Πηζηωηηθός θίλδσλος 

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

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

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη 

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

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

εηζπξαθηέσλ. 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. 

Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή 

αμηνπηζηία θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζή ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν 

ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 

(ii) Κίλδσλος ρεσζηόηεηας 

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

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

ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ 

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

δεζκεπκέλεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο. 
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26. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ (ζσλέτεηα) 

 

(ii) Κίλδσλος ρεσζηόηεηας (ζσλέτεηα) 

 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκεκέλσλ πιεξσκψλ ηφθνπ: 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2011 Λνγηζηηθή 

αμία 

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο 

Δληφο 

3 κελψλ 

Μεηαμχ 

3 θαη 12 κελψλ 

Μεηαμχ 

1-2 εηψλ 

Μεηαμχ 

2-5 εηψλ 

Πέξαλ ησλ 

5 εηψλ 

 € € € € € € € 

Σξαπεδηθά δάλεηα 218.639 227.535 137.971 43.066 46.498  -  - 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 1.163.931 1.163.931  -   -   -   -  - 

Λνγαξηαζκφο πξνεμφθιεζεο 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 399.943 399.943  -   -   -   - 

 -

  

Τπνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ 557.149 642.087 52.032 156.096 208.128 225.831 

 -

  

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο     948.966           948.966           321.806              627.160                       -                    -                   - 

 

 

    

3.288.628        3.382.462           511.809              826.322           254.626        225.831                   - 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 

Λνγηζηηθή 

αμία 

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο 

ξνέο 

Δληφο 

3 κελψλ 

Μεηαμχ 

3 θαη 12 κελψλ 

Μεηαμχ 

1-2 εηψλ 

Μεηαμχ 

2-5 εηψλ 

Πέξαλ ησλ 

5 εηψλ 

 € € € € € € € 

Σξαπεδηθά δάλεηα 211.331 220.648  114.334   13.007  23.327 69.980  -  

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 1.205.409 1.205.409 1.205.409  -   -   -  -  

Λνγαξηαζκφο πξνεμφθιεζεο 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 401.224 401.224 401.224  -   -   -  -  

Τπνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ 738.467 865.401 52.506 157.441  209.922  445.532  -  

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο     1.413.951        1.413.951           649.660              764.291                       -                    -                   - 

     3.970.382        4.107.233        2.423.733              934.739           233.249        515.512                   - 

(iii) Κίλδσλος αγοράς 

Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη 

εμαηηίαο αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο 

κειινληηθέο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ.  

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαηά 5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά €4.332 (2010: €4.125). ε πεξίπησζε κείσζεο 5% ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά 

αληίζεηε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
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26. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ (ζσλέτεηα) 

(iii) Κίλδσλος αγοράς (ζσλέτεηα) 

Κίλδσλος επηηοθίοσ 

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

εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ο δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ηελ Δηαηξεία 

ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ο δαλεηζκφο ζε ζηαζεξά επηηφθηα εθζέηεη ηελ 

Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε εχινγε αμία. Ζ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 

 

Καηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε αλάιπζε ησλ ηνθνθφξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα επηηφθηα ήηαλ: 

 

 2011 2010 

 € € 

Χρεκαηοοηθολοκηθά κέζα θσκαηλόκελοσ επηηοθίοσ:   

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  387.159   710.113  

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο  (2.339.662)   (2.556.431)  

   (1.952.503)   (1.846.318)  

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ζηα απνηειέζκαηα φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ο ππνινγηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη άιινη 

παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξνί. ε πεξίπησζε κείσζεο ησλ 

επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα. 

 

  Απνηειέζκαηα 

   2011 2010 

   € € 

Χρεκαηοοηθολοκηθά κέζα  

θσκαηλόκελοσ επηηοθίοσ             19.525           18.463 

 

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Οη επηδηψμεηο ηεο Δηαηξείαο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

απνδφζεσλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θαη σθειήκαηα γηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκθέξνληαη ζηελ Δηαηξεία 

θαη λα δηαηεξήζεη κηα βέιηηζηε θεθαιαηνπρηθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 

 

Με ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί λα κεηαβάιεη ην 

πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο ηδηνθηήηεο, λα 

επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο ηδηνθηήηεο,  λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πσιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα 

λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο. 
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26. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ (ζσλέτεηα) 

 

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ (ζσλέτεηα) 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηεο ζρέζεο ηνπ δαλεηζκνχ σο ην ζχλνιν ησλ 

απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ.  Απηφο ν ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν κε ην 

ζπλνιηθφ θεθάιαην. Σν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν δαλεηζκνχ (πεξηιακβαλνκέλνπ 

βξαρππξφζεζκνπ θαη κε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.  Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη 

σο 'ίδηα θεθάιαηα' φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πξνζζέηνληαο ην θαζαξφ ρξένο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία δελ είρε δηαθνξνπνηεζεί απφ ην 2010, 

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 2011 θαη 
2010 ήηαλ σο εμήο: 

 2011 2010 

 € € 

χλνιν δαλεηζκνχ/θαζαξφ ρξένο (εκ. 21)  2.339.662   2.556.431  

Μείνλ: Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ (εκ. 17)  (378.176)   (712.113)  

Καζαξφ ρξένο 1.961.486   1.844.318  

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  3.144.455   3.685.311  

χλνιν θεθαιαίνπ  5.105.941   5.529.629  

ρέζε δαλεηαθψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ  38%   33%  

 

Ζ αχμεζε ζηε ζρέζε δαλεηαθψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε ε Δηαηξεία.  

27.  ΔΤΛΟΓΔ ΑΞΗΔ 

 

Ζ ινγηζηηθή θαη ε εχινγε αμία νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο:  

 Λνγηζηηθή αμία Δχινγε αμία 

 2011 2010 2011 2010 

 € € € € 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ  378.176   712.113   378.176   712.113  

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  86.633   82.500   86.633   82.500  

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα 1.180.192 1.693.251 1.180.192 1.693.251 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο     

ε απνζβεζζείζα ηηκή θηήζεο      

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο  (540.747)   (846.243)   (540.747)   (846.243)  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα  (2.339.662)   (2.556.431)   (2.339.662)   (2.556.431)  

  (1.235.408)   (914.810)   (1.235.408)   (914.810)  
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 27.  ΔΤΛΟΓΔ ΑΞΗΔ (ζσλέτεηα) 

  

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο, φπσο  νη εκπνξηθέο 

θαη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, βαζίδεηαη ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.  Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία είλαη ε ηηκή πξνζθνξάο.  Ζ θαηάιιειε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή δήηεζεο. 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. 

Ηεξαξρία εύινγεο αμίαο 

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αλαιχεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, κε ηε 

κέζνδν απνηίκεζεο. Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα νξίδνληαη σο εμήο: 

 

 Δπίπεδν 1 - ηηκέο ρξεκαηηζηεξίνπ (ρσξίο δηφξζσζε) ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο. 

 Δπίπεδν 2 - πιεξνθνξίεο πέξαλ ησλ ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1 θαη 

πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, είηε άκεζα (δειαδή ηηκέο) είηε έκκεζα 

(δειαδή πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ηηκέο). 

 Δπίπεδν 3 - πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ δελ βαζίδνληαη ζε 

δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

 

31/12/2011  Δπίπεδν 1 χλνιν 

 € € 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  86.633   86.633  

χλνιν  86.633   86.633  

 

31/12/2010  Δπίπεδν 1 χλνιν 

 € € 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  82.500   82.500  

χλνιν  82.500   82.500  

28. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

 

Σν ζχλνιν ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη σο εμήο:  

 2011 2010 

 € € 

Δγγπεηηθέο         365.000   408.875  
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 

29. ΓΔΜΔΤΔΗ  

 

Ζ Δηαηξεία δελ είρε θεθαιαηνπρηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 

30. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  

 

Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πέξαλ απφ ηα πην θάησ: 

 

ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2012, ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζπκθσλία πψιεζεο ηεο Δπηρείξεζεο Παξαγσγήο 

Έηνηκνπ θπξνδέκαηνο ε φπνηα βξίζθεηαη ζηε Λεπθσζία ζην ρσξίν Μάκκαξη, ζε ηηκή πψιεζεο 

€310.000. 

 

 

ηηο 27 Απξηιίνπ 2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο L.P. Transbeton Public Limited εμνπζηνδφηεζε 

ηελ έθδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

Ζ Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή ζηηο ειίδεο 9 κέρξη 10. 
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