
20 Απριλίου 2011 
 
Κύριε, 
 
Θέµα: Έγκριση των τελικών αποτελεσµάτων της εταιρείας για το έτος 2010 
και ηµεροµηνία Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
 
Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Company Ltd, συνήλθε χθες 
Τρίτη 19 Απριλίου 2011 και ώρα 17:00 και ασχολήθηκε µε τα ακόλουθα:  
 
Μελέτησε και ενέκρινε τα τελικά ετήσια αποτελέσµατα της εταιρείας για την περίοδο 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου, 2010 ως επίσης και την ετήσια έκθεση περί εταιρικής 
διακυβέρνησης. Τα τελικά αποτελέσµατα δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από 
την ένδειξη αποτελέσµατος. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείµενο των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας όπως αυτό εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από το ∆.Σ. 
Αντίγραφα των οικονοµικών καταστάσεων θα είναι διαθέσιµα στο επενδυτικό κοινό 
για περίοδο πέντε ετών, στα γραφεία  της εταιρείας στη Λεωφόρο Αγίων 
Οµολογητών 105, 1080 Λευκωσία.  
 
Αποφάσισε επίσης όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγµατοποιηθεί 
την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 στις 17:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο 
Αγίων Οµολογητών 105, 1080 Λευκωσία. 
 
 
Με εκτίµηση 
 
 
Γιώργος Πίπης 
Γραµµατέας  
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 (1) 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 
 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

ηαχξνο Θενδνζίνπ – Πξφεδξνο  

Γηψξγνο Πίπεο  

Βαγγέιεο Γεσξγίνπ  

Γεκήηξεο Κνινθαζίδεο  

Πάκπνο Παπαγεσξγίνπ  

Μαξίλνο Υξηζηνδνπιίδεο  

 

Γξακκαηέαο Δηαηξείαο 

 

Γηώξγνο Πίπεο 

Αγίσλ Οκνινγεηψλ 105 

1080 Λεπθσζία 

Σ.Θ 28547 

2080 Λεπθσζία 

 

Δγγεγξακκέλν γξαθείν 

 

Αγίσλ Οκνινγεηψλ 105 

1080 Λεπθσζία 

Σ.Θ 28547 

2080 Λεπθσζία 

 

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο 

 

PricewaterhouseCoopers Limited 

Julia House 

Οδφο Θεκηζηνθιή Γέξβε 3 

1077 Λεπθσζία 

ΣΘ 21612 

1591 Λεπθσζία 

Κχπξνο 

 

Ννκηθνί ύκβνπινη 

KGMC Advocates 

Bαζηιίζζεο Φξεηδεξίθεο 10 

1066 Λεπθσζία 

T Θ 21136 

1502 Λεπθσζία 
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 (2) 

Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
άιισλ ππεπζύλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο 
 

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, εκείο ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Unifast Finance & Investments Public Company Limited γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε: 

 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 14         

κέρξη 43: 

(i) θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα εθαξκνζηέα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ είλαη ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή ΄Δλσζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4), θαη  

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

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δεκηάο ηεο Unifast Finance & Investments 

Public Company Limited θαη  

 

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

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηεο Unifast Finance & 

Investments Public Company Limited, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ 

θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Πξόεδξνο   Τπνγξαθή 

ηαχξνο Θενδνζίνπ  

  

Γηνηθεηηθνί ύκβνπινη  

Γηψξγνο Πίπεο  

Βαγγέιεο Γεσξγίνπ  

Γεκήηξεο Κνινθαζίδεο  

Πάκπνο Παπαγεσξγίνπ  

Μαξίλνο Υξηζηνδνπιίδεο  

Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο  

Μαξίλνο Υξηζηνδνπιίδεο  

 

Λεπθσζία 

19 Απξηιίνπ 2010 
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 (3) 

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

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

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

 

Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

2 Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, πνπ δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν, είλαη ε αλάπηπμε γεο θαη αθηλήησλ θαη ε δηεμαγσγή επελδχζεσλ ζε 

ηίηινπο δεκφζησλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη άιισλ 

εηαηξεηψλ. 

 

Αλαζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο 

 

3 Ζ δεκηά ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο αλήιζε ζηα €42.674 (2009: δεκηά χςνπο 

€13.356).  ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο 

ήηαλ €5.190.199 (2009: €3.713.911) θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ήηαλ €1.201.714 (2009: 

€1.247.137).  Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, εμέιημε θαη επίδνζε ηεο Δηαηξείαο φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

 

4 Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ θίλδπλν 

αιιαγήο ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ηηο νπνίεο θαηέρεη θαη απφ ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ 

ησλ αθηλήησλ.   

 

5 Δπίζεο ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, νη 

νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 3. 

 

Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο 

 

6 H Eηαηξεία ζρεδηάδεη λα ζπλερίζεη θαη λα ελδπλακψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζηελ 

αλάπηπμε αθηλήησλ ζηελ Κχπξν θαη ελδερνκέλσο θαη ζην εμσηεξηθφ αλ απηφ θξηζεί απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φηη είλαη πξνο ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

7 Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 14.  Ζ 

δεκηά γηα ην έηνο κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά.  Σα απνηειέζκαηα δελ παξνπζηάδνπλ 

νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ήδε αλαθνηλσζείζα Έλδεημε Απνηειέζκαηνο γηα ην 

2010. 
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 (4) 

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

8 Γελ ππήξραλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

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

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

πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2010. 

 

10 χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ ηαχξνο Θενδνζίνπ, Βαγγέιεο 

Γεσξγίνπ, Πάκπνο Παπαγεσξγίνπ θαη Γεκήηξεο Κνινθαζίδεο, απνρσξνχλ, είλαη φκσο 

επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. 

 

11 Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ή ζηελ 

απνδεκίσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

12 Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

Τπνθαηαζηήκαηα 

 

13 Ζ Δηαηξεία δελ ιεηηνπξγνχζε κέζσ νπνησλδήπνηε ππνθαηαζηεκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 
πκθέξνληα πκβνύισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 
 

14 Σν άκεζν θαη έκκεζν ζπκθέξνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εηδνπνίεζεο γηα ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ήηαλ σο εμήο: 

 
  

 
 

31 Γεθεκβξίνπ 
2010 

30 εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία 

εηδνπνίεζεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο 

2011 
 % % 
   
Γηψξγνο Πίπεο 61,16 61,16 
Μαξίλνο Υξηζηνδνπιίδεο 0,26 0,26 

 
Σo πνζνζηφ ηνπ θ. Γηψξγνπ Πίπε πεξηιακβάλεη ηα ζπκθέξνληα άιισλ εηαηξεηψλ ζηηο 
νπνίεο θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, δηθαηψκαηα ςήθνπ. 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
Κπξηόηεξνη Μέηνρνη 
 

15 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο 

γηα ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νη πην θάησ Μέηνρνη θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα 

πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο: 
 
  

 
 

31 Γεθεκβξίνπ 
2010 

30 εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία 

εηδνπνίεζεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο 

2011 
 % % 
   
Λαηνκεία Φαξκαθάο Λίκηηεδ 60,00 60,00 
Λαΐθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ 9,81 9,81 
Citi Principal & Investments Limited 5,51 5,51 

 
Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

16 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) ηης Οδηγίας 

 

 Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη κεξηθψο ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζρεηηθή έθζεζε πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 11. 

 

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 Μέξνο ΗΗ ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο 

πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ ηνπ 2007 σο 

ηξνπνπνηήζεθε ην 2009, είλαη ππφ ηελ επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο 

Δηαηξείαο ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε ειέγρνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο.  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.   
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

Γήισζε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 

 

Άρθρο 5 (ε) ηης Οδηγίας 

 

 Λεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν Άξζξν αλαθέξνληαη ζηε Έθζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο παξαγξάθνπο 14 θαη 15. 

 

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.  

 

Άρθρο 5 (η) ηης Οδηγίας 

 

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

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

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

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

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

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

απνρσξνχλ απφ ην αμίσκα ηνπ χκβνπινπ.  

 

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

πξψηνπο εθείλνπο πνπ γηα ηε καθξχηεξε πεξίνδν απφ ηελ πξνεγνχκελε εθινγή 

ηνπο θαηείραλ ην αμίσκα ηνπ πκβνχινπ.  Ο νπνηνζδήπνηε δηνηθεηηθφο χκβνπινο 

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

 

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

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

επηπξφζζεηα πξνο ηνπο ήδε ππάξρνληεο πκβνχινπο.  Κάζε χκβνπινο πνπ 

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

εηεζία γεληθή ζπλέιεπζε νπφηε θαη ζα είλαη επαλεθιέμηκνο. 

 

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

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

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

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

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

εηδηθφ ςήθηζκα. 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

Γήισζε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 

 

Άρθρο 5 (θ) ηης Οδηγίας 

 

 Οη εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, θαζνξίδνληαη 

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

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

Δηαηξεηψλ λνκνζεζία.  Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρνπλ άιιεο 

εμνπζίεο φζνλ αθνξά ηελ  δπλαηφηεηα έθδνζεο ή επαλαγνξάο κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο. 
 

Άρθρο 5 (ι) ηης Οδηγίας 

 

 Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

Άρθρο 5 (ια) ηης Οδηγίας 

 

 Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί επηηξνπή ειέγρνπ ε ζχλζεζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νπνίαο πεξηγξάθεηαη ζηελ ΄Δθζεζε πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 11. 
 

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο 

 

17 Οη Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο, PricewaterhouseCoopers Limited, έρνπλ εθδειψζεη 

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

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

πλέιεπζε. 

 

Με Δληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

 

Πξόεδξνο 

 

Λεπθσζία 

19 Απξηιίνπ 2011 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

Μέξνο Α 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο αξρψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ζε ζπλεδξία 

ηνπ ζηηο 29 Απγνχζηνπ 2005 απνθάζηζε φπσο πξνρσξήζεη ζηελ κεξηθή πηνζέηεζε ηνπ 

Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. 

 

Μέξνο Β 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο βεβαηψλεη φηη ηεξεί κεξηθψο ηνλ θψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξα ην κέξνο Γ3 ηνπ θψδηθα πνπ αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ηε 

ζχζηαζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο είλαη εμακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο:  

 

ηαχξνο Θενδνζίνπ – Πξφεδξνο (Με - εθηειεζηηθφο) 

 

Γηψξγνο Πίπεο – Μέινο (Με - εθηειεζηηθφο) 

Βαγγέιεο Γεσξγίνπ – Μέινο (Με - εθηειεζηηθφο) 

Μαξίλνο Υξηζηνδνπιίδεο – Μέινο (Με - εθηειεζηηθφο) 

Πάκπνο Παπαγεσξγίνπ – Μέινο (Αλεμάξηεηνο κε – εθηειεζηηθφο) 

Γεκήηξεο Κνινθαζίδεο – Μέινο (Αλεμάξηεηνο κε – εθηειεζηηθφο) 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα ελεκεξσζεί, 

εμεηάζεη θαη ιάβεη απνθάζεηο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ είλαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, θεθ. 113. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη επίζεκν πξφγξακκα 

ζεκάησλ, απνθάζεηο επί ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη κφλν απφ απηφ.  

 

Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Δηαηξείαο θαηέρνπλ ζέζεηο ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα άιισλ 

εηαηξεηψλ αιιά αθηεξψλνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη πξνζνρή ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ Δηαηξεία. 
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Ηζνξξνπία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνζσπηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη εθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο 

ζπκβνχινπο.  Καη‟ επέθηαζε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε αξρή Α2 ηνπ θψδηθα πνπ αθνξά 

ηελ ηζνξξνπία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Παξνρή Πιεξνθνξηώλ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη έγθαηξε, έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ε 

νπνία ηνπ επηηξέπεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ. 

 

Γηνξηζκνί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

Γελ έρεη θξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνο ην παξφλ αλαγθαία ε ζχζηαζε 

Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία δελ 

εθαξκφδεη ηελ αξρή Α4 ηνπ θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Δπαλεθινγή  

 

Με βάζε ην άξζξν 93 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζε θάζε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε 

παξαηηείηαη ην 1/3 ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ. 

 

Σα νλφκαηα ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ πνπ ππνβάιινληαη γηα εθινγή ή επαλεθινγή 

ζπλνδεχνληαη απφ επαξθείο βηνγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο, πξνθεηκέλνπ νη κέηνρνη λα είλαη ζε 

ζέζε λα ιακβάλνπλ ελεκεξσκέλε απφθαζε γηα ηελ εθινγή ηνπο. 

 

ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο θαη θαη‟ επέθηαζε δελ κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί ην θεθάιαην Β ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνξά ηελ ακνηβή 

ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε Γεληθή πλέιεπζε δελ έρεη θαζνξίζεη νπνηαδήπνηε ακνηβή πξνο ηνπο κε–

εθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο ηεο εηαηξείαο. 

 

ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο 

δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα (going concern) γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη επηζεσξήζεη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ (internal controls) ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο 

νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

επελδπηέο θαη βεβαηψλεη φηη απηά είλαη απνηειεζκαηηθά. 
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ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (ζπλέρεηα) 

 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη ηεο θχζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο.  Σελ επζχλε γηα ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ν κε- 

εθηειεζηηθφο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο ηεο εηαηξείαο θνο Γηψξγνο Πίπεο. Γελ έρνπλ αλαηεζεί 

ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (outsourcing).   

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη δελ έρεη πεξηέιζεη εηο γλψζε ηνπ νπνηαδήπνηε 

παξάβαζε ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ, 

εθηφο απηψλ πνπ είλαη εηο γλψζε ησλ αξκνδίσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αξρψλ. 

 

Οη εμσηεξηθνί Διεγθηέο δελ πξνζθέξνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ππεξεζίεο εθηφο απφ ηηο 

ειεγθηηθέο ζηελ Δηαηξεία. 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε παξνπζηάδνληαη ζηελ εκείσζε 21 ησλ Λνγαξηαζκψλ 

ηεο Δηαηξείαο.  

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

Ζ Δπηηξνπή ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ ηνπο εμήο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο: 

 

Πάκπνο Παπαγεσξγίνπ – Πξφεδξνο (Αλεμάξηεηνο κε – εθηειεζηηθφο) 

Γηψξγνο Πίπεο – Μέινο (Με – εθηειεζηηθφο ) 

Γεκήηξεο Κνινθαζίδεο – Μέινο (Αλεμάξηεηνο κε – εθηειεζηηθφο) 

 

Ζ Δπηηξνπή ειέγρνπ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο αλά έηνο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ έρεη αξθεηή θαη εθηεηακέλε 

εκπεηξία ζε ινγηζηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα. 

 

Οη γεληθέο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ:  

 

 ηελ επηζεψξεζε ησλ εζσηεξηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ (company‟s 
internal financial controls), ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (company‟s 
internal controls) θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk management 
systems). 

 

 ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ, ηνλ 
ηεξκαηηζκφ θαη ηελ ακνηβή ησλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

 ηελ επηζεψξεζε ηεο έθηαζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

 

 ηελ επηζεψξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ ειεγθηψλ. 

 

 ηελ ππνβνιή πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθνξάο ζρεηηθά κε ην πνζφ ησλ 
ειεγθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ακνηβψλ πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ Δηαηξεία. 
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Δπηηξνπή Διέγρνπ (ζπλέρεηα) 

 

 ηελ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (accounting policies) θαη 
ινγηζηηθψλ ππνινγηζκψλ (accounting estimates) γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο. 

 

 ηε ζχλαςε, κε ηε βνήζεηα ηνπ Λεηηνπξγνχ πκκφξθσζεο κε ηνλ θψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηνξίζεη σο Λεηηνπξγφ πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα 

εηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνλ Με – εθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ χκβνπιν θ. Μαξίλν 

Υξηζηνδνπιίδε. 

 

ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ  

 

Όινη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο απνιακβάλνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο.  Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη 

δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ εγγπψληαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ. 

 

Οη κέηνρνη εθνδηάδνληαη έγθαηξα κε επαξθείο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εκεξνκελία, ηελ ηνπνζεζία θαη ην πξφγξακκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φπσο επίζεο θαη 

πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζηε πλέιεπζε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηνξίζεη ηνλ Με – εθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ χκβνπιν θ. 

Μαξίλν Υξηζηνδνπιίδε σο άηνκν επηθνηλσλίαο ησλ κεηφρσλ κε ηελ εηαηξεία.   

 
 
 
Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
 
 
 
……………………………… 
Πξόεδξνο 
 

Λεπθσζία, 19 Απξηιίνπ 2011 
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Έκθεση ανεξάπτητος ελεγκτή 

Ππορ τα Μέλη τηρ Unifast Finance  
& Investments Public Company Limited 
 
 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Unifast Finance & Investments Public 
Company Λίκηηεδ (ε «Εηαηξεία»), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
ζέζεο ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ θαζαξήο 
ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε 
ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 

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

Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 
ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ.  Τα 
Πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο θαζώο θαη λα 
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην 
εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο 
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ 
νπζηώδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  
Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληόηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή 
θαη δίθαηε εηθόλα κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, 
αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ 
ηεο νληόηεηαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 
ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 
πνπ έγηλαλ από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, θαζώο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο 
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα 
παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλώκε. 
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Γνώμη 
 
Καηά ηε γλώκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Unifast Finance & Investments Public Company Λίκηηεδ ζηηο 
31 Δεθεκβξίνπ 2010, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο γηα ην 
έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί 
Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, Κεθ. 113. 
 

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
Σύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Ειεγθηώλ θαη Υπνρξεσηηθώλ Ειέγρσλ ησλ Εηήζησλ θαη ησλ 
Ελνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκώλ Νόκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 

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

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

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ζπκθσλνύλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

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

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

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

Άλλο θέμα 
 
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλώκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Εηαηξείαο σο 
ζώκα θαη κόλν ζύκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Ειεγθηώλ θαη Υπνρξεσηηθώλ Ειέγρσλ ησλ 
Εηήζησλ θαη ησλ Ελνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκώλ Νόκνπ ηνπ 2009 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπό.  
Δίλνληαο απηή ηε γλώκε δελ απνδερόκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζύλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό 
ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν ζηε γλώζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηόλ λα πεξηέιζεη. 
 
 
 
 
 
Νίθνο Α Θενδνύινπ 
Εγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Εγγεγξακκέλνο Ειεγθηήο 
εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Εγγεγξακκέλνη Ειεγθηέο 
 
 
 
Λεπθσζία, 19 Απξηιίνπ 2011 



Unifast Finance & Investments Public Company Limited 
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Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
 εκ. 2010 

€ 
2009 

€ 
    
Κφζηνο πσιήζεσλ  6 (27.756) (32.175) 
Εεκηά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη 
ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

  
(2.400) 

 
- 

  _______ _______ 
  (30.156) (32.175) 
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 6 (60.116) (28.253) 
Άιια έζνδα 5 108.070 78.058 

  _______ _______ 
Κέξδνο εξγαζηώλ  17.798 17.630 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα  7 (56.257) (27.266) 

  _______ _______ 
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (38.459) (9.636) 
Υξέσζε θνξνινγίαο 8 (4.215) (3.720) 

  _______ _______ 
Εεκηά γηα ην έηνο  (42.674) (13.356) 

  ======= ======= 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο, κεηά ηε θνξνινγία  - - 

  _______ _______ 
πλνιηθέο δεκηέο γηα ην έηνο  (42.674) (13.356) 

  ======= ======= 
Εεκηά αλά κεηνρή (ζέλη αλά κεηνρή): 9   
  Bαζηθή  (0,43) (0,13) 

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

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 18 κέρξη 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



Unifast Finance & Investments Public Company Limited 
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Ηζνινγηζκόο 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  

εκ. 
2010 

€ 
2009 

€ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 12 - 55 

  ________ ________ 
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα 13 2.412.848 2.278.783 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 14 1.366.732 1.414.036 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ  
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ εηζνδεκάησλ 

 
15 

 
14.004 

 
16.404 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  123 4.012 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  16 1.396.492 621 

  ________ ________ 
  5.190.199 3.713.856 

  ________ ________ 
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  5.190.199 3.713.911 

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

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο    
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    
Μεηνρηθφ θεθάιαην 17 499.392 499.392 
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην 17 807.523 807.523 
πζζσξεπκέλεο δεκηέο  (117.766) (72.343) 
Γηαθνξά κεηαηξνπήο θεθαιαίνπ ζε επξψ 17 12.565 12.565 

  ________ ________ 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  1.201.714 1.247.137 
  ________ ________ 
Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Γαλεηζκφο 18 2.633.874 1.110.039 
  ________ ________ 
    
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Άιινη πηζησηέο 19 62.247 112.947 
Γαλεηζκφο 18 1.292.364 1.243.788 

  ________ ________ 
  1.354.611 1.356.735 

  ________ ________ 
ύλνιν ππνρξεώζεσλ  3.988.485 2.466.774 

  ________ ________ 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  5.190.199 3.713.911 

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

 

ηηο 19 Απξηιίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Unifast Finance & Investments Public 

Company Limited ελέθξηλε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε. 

 

 

 

ηαχξνο Θενδνζίνπ, Πξφεδξνο 

 

 

Γηψξγνο Πίπεο, χκβνπινο 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 18 κέρξη 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.



Unifast Finance & Investments Public Company Limited 
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

 
 

Απνζεκαηηθφ  
ππέξ ην άξηην 

 (2) 

Γηαθνξά απφ 
κεηαηξνπή 
κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ 

ζε επξψ (2) 

 
 

πζζσξεπ- 
κέλεο  

δεκηέο (1) 

 
 
 
 

χλνιν 
  € € € € € 
       
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  499.392 807.523 12.565 (56.701) 1.262.779 
  _______ ________ ________ ________ ________ 
πλνιηθό εηζόδεκα       
  Εεκηά γηα ην έηνο  - - - (13.356) (13.356) 
  _______ ________ ________ ________ ________ 
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο       
Ακπληηθή εηζθνξά ζηε ινγηδφκελε 
δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο 2007 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(2.286) 

 
(2.286) 

  _______ ________ ________ ________ ________ 
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο  - - - (2.286) (2.286) 
  _______ ________ ________ ________ ________ 
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009/ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

  
499.392 

 
807.523 

 
12.565 

 
(72.343) 

 
1.247.137 

  _______ ________ ________ ________ ________ 
πλνιηθό εηζόδεκα       
  Εεκηά γηα ην έηνο  - - - (42.674) (42.674) 
  _______ ________ ________ ________ ________ 
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο       
Ακπληηθή εηζθνξά ζηε ινγηδφκελε 
δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο 2008 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(2.749) 

 
(2.749) 

  _______ ________ ________ ________ ________ 
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο  - - - (2.749) (2.749) 
  _______ ________ ________ ________ ________ 
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010  499.392 807.523 12.565 (117.766) 1.201.714 
  ======= ======== ======= ======== ======== 

 

(1) Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ζηηο κεηά ηε θνξνινγία, ζηηο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί 

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

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

ζαλ κέξηζκα.  Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά ζηηο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη  εηαηξείεο) θαηά ην ηέινο ζηηο πεξηφδνπ ησλ 

δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

Κχπξνπ.  Σν πνζφ ζηηο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα 

ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη.  Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά 

θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.  

 

(2) Σν απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην θαη ην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ δελ είλαη 

δηαλεκεηέα ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 18 κέρξη 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



Unifast Finance & Investments Public Company Limited 
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  

εκ. 
2010 

€ 
2009 

€ 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία   (38.459) (9.636) 
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    
  Απνζβέζεηο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 12 55 942 
  Εεκηά δίθαηεο αμίαο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ  
  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 
15 

 
2.400 

 
- 

  Πηζησηηθνχο ηφθνπο 5 (104.520) (78.058) 
  Υξεσζηηθνχο ηφθνπο  7 56.257 27.266 
  ________ ________ 
  (84.267) (59.486) 
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο:    
  Απνζέκαηα  (134.064) (145.142) 
  Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  - 61.649 
  ΄Αιινη πηζησηέο  (50.700) 22.901 
  ________ ________ 
Μεηξεηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε εξγαζίεο  (269.027) (120.078) 
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε   (3.076) (3.352) 
  ________ ________ 
Καζαξά κεηξεηά γηα εξγαζίεο  (272.103) (123.430) 
  ________ ________ 
Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Δηζπξάμεηο απφ απνπιεξσκέο δαλείσλ ζε ζπγγεληθά κέξε 21γ 121.060 187.670 
Σφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ  30.763 67 
  ________ ________ 

Καζαξά κεηξεηά από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  151.823 187.737 
  ________ ________ 

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

   

Δηζπξάμεηο απφ δαλεηζκφ  1.666.512 - 
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ   - (6.016) 
Πιεξσκή ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ   (150.357) (71.100) 
  ________ ________ 
Καζαξά κεηξεηά από/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   1.516.155 (77.116) 
 ________ ________ 

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  1.395.871 (12.809) 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  621 13.430 
  ________ ________ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηνπ έηνπο  16 1.396.492 621 

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

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 18 κέρξη 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Υώξα ζπζηάζεσο 

 

Ζ Unifast Finance & Investments Public Company Limited (ε Δηαηξεία) ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν 

ζηηο 20 επηεκβξίνπ 1989 ζαλ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 θαη ζηηο 14 Μαΐνπ 1999 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία.  Σν 

εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο είλαη ζηελ Οδφ Αγίσλ Οκνινγεηψλ 105, 1080 Λεπθσζία. 

 

Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, πνπ δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, 

είλαη νη επελδχζεηο ζε ηίηινπο δεκνζίσλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Κχπξνπ θαη άιισλ εηαηξεηψλ θαη ε αλάπηπμε γεο θαη αθηλήησλ. 

 

2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ  

 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

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

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

δηαθνξεηηθά. 
 

Βάζε εηνηκαζίαο 
 

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

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

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

Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ.  
 

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

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

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

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

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

Απνηίκεζε” ζε ζρέζε κε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 
 

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

έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  
 

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

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε δηεχζπλζε ζηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 

θξίζε ή είλαη πην πνιχπινθνη ή ηνκείο φπνπ νη παξαδνρέο θαη νη ππνινγηζκνί έρνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 4. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 
 

Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΠ  

 
Καηά ην ηξέρνλ έηνο ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη είλαη 
εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ πηνζέηεζε απηή 
δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 
 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 

 
(i) Υιοθεηήθηκαν από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη 

Νέα πξόηππα 

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

Σξνπνπνηήζεηο 

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

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

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

Νέεο Δξκελείεο 

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

(ii) Δεν σιοθεηήθηκαν από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη 

Νέα πξόηππα 

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

Σξνπνπνηήζεηο 

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

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

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

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 “Πξψηε Δθαξκνγή Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε 

κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 

 

Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ 

 

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

εηζπξαθηέα γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο.  

 

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

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

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

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

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

θάζε δηεπζέηεζεο. Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 

 

(α) Πσιήζεηο γεο  

 

Οη πσιήζεηο γεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο ηεο 

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

δεζκεπηεί λα πσιήζεη ή λα παξαδψζεη ηελ γε ζηνλ πειάηε, ν πειάηεο έρεη απνδερζεί 

θαη έρεη πξνπιεξψζεη ηελ γε θαη ε απνπιεξσκή ησλ ππνινίπσλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ 

είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 

 

(β) Κέξδνο/δεκηά από πώιεζε ή επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ 

 

Χο εηζφδεκα αλαγλσξίδεηαη ην θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. 

 

Σo θέξδoο/δεκηά απφ ηε πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ππoιoγίδεηαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή αμία θαη ηo θαζαξφ πξoηφv πψιεζεο, ηα oπoία 

ζπκπεξηιακβάvoπv ηα ρξεκαηηζηεξηαθά έμoδα αγoξάο/πψιεζεο αvηίζηoηρα.  

 

 Σν θέξδνο/δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηελ εκέξα ηνπ ηζνινγηζκνχ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 

 

(γ) Πηζησηηθά κεξίζκαηα 

 

Σα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα 

εηζπξάμεη. 

 

(δ) Πηζησηηθνί ηόθνη 

 

Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαηά αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 

 

Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

 

 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. 
 

Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
 
Ζ ρξέσζε θνξνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα θνξνινγία. Ζ θνξνινγία 
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ εθηφο ζηελ έθηαζε φπνπ ζρεηίδεηαη κε 
ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή 
απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αληίζηνηρα. 
 
Ζ ηξέρνπζα ρξέσζε θνξνινγίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη 
ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ ε 
Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη δεκηνπξγεί θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Ζ Γηεχζπλζε αμηνινγεί 
πεξηνδηθά ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο ζε ζρέζε κε θαηαζηάζεηο 
φπνπ ε εθαξκνζζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία. Δάλ ε εθαξκνζζείζα 
θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία, θαζνξίδεηαη πξφβιεςε φπνπ είλαη θαηάιιειν κε 
βάζε ηα πνζά πνπ ππνινγίδεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξέσζεο πάλσ 
ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Δληνχηνηο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ αξρηθή 
αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή εθηφο απφ 
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ε νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ηα 
ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκηέο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαζνξίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λνκνζεζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή 
νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη φηη ζα ηζρχνπλ 
φηαλ ην ζρεηηθφ αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθπνηεζεί ή φηαλ ε 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε δηαθαλνληζηεί. 
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη 
κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη 
λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε ηξέρνπζεο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε θφξν εηζνδήκαηνο 
πνπ ρξεψλεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή ζηελ Δηαηξεία φπνπ ππάξρεη πξφζεζε γηα 
δηαθαλνληζκφ ησλ ππνινίπσλ ζε θαζαξή βάζε. 
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Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 

 

Όια ηα ζηνηρεία εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ 

απνζβέζεηο. 

 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα θαηαλεκεζεί ην 

θφζηνο κείνλ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζην 

δηάζηεκα ηεο εθηηκεκέλεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη σο εμήο: 

 
 % 
  
Έπηπια θαη ζθεχε  10 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη νη σθέιηκεο δσέο αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εάλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη ακέζσο ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ εάλ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην ππνινγηδφκελν αλαθηήζηκν πνζφ. 

 

Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ρξεψλνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν θφζηνο ζεκαληηθψλ 

αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή αλάινγα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κφλν 

φηαλ είλαη πηζαλφ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία ζε ζρέζε κε 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. 

 

Κέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε 

ζχγθξηζε ησλ εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα “άιια θέξδε/(δεκηέο) – 

θαζαξά” ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

(α) Σαμηλόκεζε 

 

Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 

κέζσ ησλ εηζνδεκάησλ θαη δάλεηα θαη εηζπξαθηέα.  Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ 

Γηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 

 

(i) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε 

αμία κέζσ ησλ εηζνδεκάησλ 

 

 Απηή ε θαηεγνξία έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξνο εκπνξία θαη απηά πνπ νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  

εηζνδεκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηαμηλνκείηαη ζηελ ππνθαηεγνξία πξνο εκπνξία αλ 

αγνξάζηεθε θπξίσο γηα ζθνπνχο πψιεζεο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ 

ησλ  εηζνδεκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη εθείλα ε απφδνζε ησλ 

νπνίσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ηε δίθαηε αμία, ζχκθσλα κε ηε ζηνηρεηνζεηεκέλε 

επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο. Πιεξνθνξίεο κε βάζε ηε δίθαηε αμία 

ζρεηηθά κε απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξέρνληαη 

εζσηεξηθά ζηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο.  Σα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζηελ θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία αλ είλαη πξνο εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ κέζα ζε δψδεθα 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

(ii) Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα 

 

Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε 

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

εηζπξαθηένπ.  Πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

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

ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηά ηαμηλνκνχληαη σο κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία.  Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ εκπνξηθά 

θαη άιια εηζπξαθηέα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 

(β) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε 

 

Αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε 

ζπκβφιαην θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη 

ε ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα 

αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ εηζνδεκάησλ, αλαγλσξίδνληαη 

αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη 

φηαλ ην δηθαίσκα λα εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρεη ιήμεη, ή έρεη κεηαθεξζεί θαη ε Δηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά 

κεηαθέξεη φια ηα ζεκαληηθά ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 

 

(β) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε (ζπλέρεηα) 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ 

ησλ εηζνδεκάησλ, παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζε δίθαηε αμία.  Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα 

παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

Κέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ηεο θαηεγνξίαο 

'ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 

εηζνδεκάησλ' παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ σο έζνδα 

ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  

εηζνδεκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδήκαησλ σο κέξνο ησλ 

εζφδσλ, φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα εηζπξάμεη. 

 

Οη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζε κηα ελεξγή αγνξά βαζίδνληαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή 

πξνζθνξάο. Δάλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη 

ελεξγή φπσο επίζεο θαη γηα κε εηζεγκέλεο κεηνρέο,  ε Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηε δίθαηε 

αμία ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο.  Οη κέζνδνη απνηίκεζεο πεξηιακβάλνπλ 

ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε θαη αλαθνξά 

ζε παξφκνηνπο ηίηινπο. 

 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζνλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθά ζηνηρεία φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία.  Οη 

δεκηέο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ γηα 

κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 

 

Απνζέκαηα 

 

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

απφ ηηο δχν είλαη ρακειφηεξε. Ζ ηηκή θφζηνπο πεξηιακβάλεη άιια άκεζα έμνδα. Ζ θαζαξή 

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

εξγαζηψλ, κείνλ έμνδα δηάζεζεο.   
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Δκπνξηθά εηζπξαθηέα 

 

Σα εκπνξηθά εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη 

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

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

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

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

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

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

πιεξσκέο ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ην εκπνξηθφ εηζπξαθηέν έρεη ππνζηεί απνκείσζε. Σν πνζφ 

ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ 

εηζπξαθηένπ, ε νπνία είλαη ε παξνχζα αμία ησλ ππνινγηδφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο, θαη ην πνζφ ηεο δεκηάο 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ, ζηα 'έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο'.  

Όηαλ έλα εκπνξηθφ εηζπξαθηέν είλαη επηζθαιέο, δηαγξάθεηαη έλαληη ηνπ ινγαξηαζκνχ 

πξφβιεςεο γηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα.  Δπαθφινπζεο αλαθηήζεηο πνζψλ πνπ είραλ 

πξνεγνπκέλσο δηαγξαθέο πηζηψλνληαη έλαληη ησλ 'εμφδσλ πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο' ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 

 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα. 

 

Πξνβιέςεηο 

 
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαξηή 
ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη ξνή 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο 
έρεη ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκηέο. 
 
Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη σο ε ηξέρνπζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ 
γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνζνζηφ πξηλ ηε θνξνινγία, ην 
νπνίν απνδίδεη ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο αγνξάο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο δηαρξνληθά θαη ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε.  Ζ αχμεζε ζηελ πξφβιεςε ιφγσ ηεο 
παξέιεπζεο ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο ρξεσζηηθφο ηφθνο. 
 
Γαλεηζκόο 
 

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

ζπλαιιαγήο. Ο δαλεηζκφο παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο. Οπνηαδήπνηε 

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

εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δαλείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ είλαη άκεζα 

απνδνηέα ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα 

θξηηήξηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ (ζπλέρεηα) 

 
Γαλεηζκόο (ζπλέρεηα) 

 

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. 

 

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 θαη απφζβεζε επηπιένλ θφζηνπο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηεπζέηεζε δαλεηζκνχ. 

 

Σα θφζηα δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, πνπ είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

ππνρξεσηηθά θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα εηνηκαζηεί γηα ηελ πξνηηζέκελε 

ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη ζα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

ζηελ Δηαηξεία θαη ηα θφζηα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αμηφπηζηα. 

 

Ο δαλεηζκφο ηαμηλνκείηαη σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην 

δηθαίσκα άλεπ φξσλ λα αλαβάιιεη ηελ απνπιεξσκή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζην δψδεθα 

κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
Πηζησηέο 
 
Οη πηζησηέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζε 
απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο 

ζηελ ηξάπεδα. 

 

πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο 

 

Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο 

ζηελ παξνπζίαζε ζην ηξέρνλ έηνο.   

 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

 

(α) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

Οη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε πνηθίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 

θίλδπλν αγνξάο, (πεξηιακβαλνκέλνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία, 

θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο), 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(α) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο επηθεληξψλεηαη ζηε κε 

πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ πηζαλψλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο.  Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

δηελεξγείηαη απφ έλα θεληξηθφ γεληθφ ινγηζηήξην ζχκθσλα κε αξρέο πνπ εγθξίλνληαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

 Κίλδπλνο αγνξάο 

 

Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 

 
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο κεηνρηθψλ ηίηισλ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ 
θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηαμηλνκνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ. Ζ 
Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ γεο. 
 
Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο άιισλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο 
εκπνξεχνληαη δεκφζηα πεξηιακβάλνληαη ζην Γεληθφ Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ 
Κχπξνπ θαη ζην χλζεην Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ Αζελψλ. 
 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ηελ επίδξαζε απμήζεσλ/κεηψζεσλ ησλ 
ηηκψλ ηνπ ΥΑΚ ζην θέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία. Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ 
ππφζεζε φηη νη δείθηεο κεηνρηθψλ ηίηισλ απμήζεθαλ/κεηψζεθαλ θαηά 10% (2009: 10%) 
κε φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη νη κεηνρηθνί ηίηινη ηεο 
Δηαηξείαο θηλήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή ζπζρέηηζε ηνπο κε ην δείθηε: 
 

  Δπίδξαζε ζην θέξδνο 
κεηά ηε θνξνινγία ζε € 

  2010 2009 
Γείθηεο    
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ – χλζεηνο Γείθηεο  972 1.188 
    

 

Σν θέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία ζα απμαλφηαλ / κεησλφηαλ σο απνηέιεζκα 

θεξδψλ / δεκηψλ ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  

εηζνδεκάησλ. 

 
Με ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο, ε Δηαηξεία δηεπξχλεη ην θάζκα ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ηεο. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φξηα πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(α) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
Kίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία 
 
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ηεο Δηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ δαλεηζκφ. Ο δαλεηζκφο πνπ 
εθδφζεθε ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ 
αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εάλ ηα επηηφθηα ζε δαλεηζκφ πνπ απνηηκάηαη ζε Δπξψ ήηαλ 

θαηά 1% (2009: 1%) ςειφηεξα/ρακειφηεξα, κε φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο λα 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ην θέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία ζα ήηαλ €9.281 (2009: 

€1.178) ρακειφηεξν/ςειφηεξν, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ ςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ 

ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ζε δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα. 

 

Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή 

βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 

 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, 
θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη απφ 
έθζεζε ζε εθθξεκή εηζπξαθηέα θαη δεζκεπηηθέο ζπλαιιαγέο.  Ζ Δηαηξεία δελ έρεη 
ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  H Γηεχζπλζε εθηηκά ηελ πηζησηηθή 
πνηφηεηα ηνπ πειάηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, 
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη άιινπο παξάγνληεο.  Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη 
ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ε Δηαηξεία 
εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζε ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε 
κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ.  Γελ γίλεηαη ρξήζε πηζησηηθψλ νξίσλ.  Ζ 
Γηεχζπλζε δελ αλακέλεη νπνηεζδήπνηε δεκηέο απφ κε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ εθ 
κέξνπο απηψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 
 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε 
ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ιήμεσλ, κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σα πνζά πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη νη ζπκβαηηθέο κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο. 
Τπφινηπα κε ιήμε εληφο 12 κελψλ ηζνχληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο, αθνχ ε 
επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθή. 
 

 Ληγόηεξν από 
1 ρξόλν 

€ 

Από 1 κέρξη 
2 ρξόληα 

€ 

Από 2 κέρξη 
5 ρξόληα 

€ 
    
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    
Γαλεηζκφο 1.292.364 317.487 2.723.411 
΄Αιινη πηζησηέο 62.247 - - 
 _______ _______ _______ 

 1.354.611 300.720 2.333.154 
 ======= ======= ======= 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009    
Γαλεηζκφο 1.243.788 300.720 809.319 
΄Αιινη πηζησηέο 112.947 - - 
 _______ _______ _______ 

 1.356.735 300.720 809.319 
 ======= ======= ======= 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(α) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε 
ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη εκπνξεχζηκσλ ηίηισλ, ηε δηαζεζηκφηεηα 
ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηθαλνπνηεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ γηα 
εμαζθάιηζε θαη ηε δπλαηφηεηα δηεπζέηεζεο αλνηθηψλ ζέζεσλ ζηελ αγνξά. 
 

(β) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ 
 

Ζ ζρέζε δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2010 θαη 2009 ήηαλ σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
   
χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 18)  3.926.238 2.353.827 
Μείνλ: Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκ. 16)  (1.396.492) (621) 

  __________ __________ 
Καζαξφο δαλεηζκφο 2.529.746 2.353.206 
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  1.201.714 1.247.137 

  __________ __________ 
ύλνιν θεθαιαίνπ όπσο θαζνξίζηεθε από ηε Γηεύζπλζε 3.731.460 3.600.343 

  __________ __________ 
ρέζε δαλεηζκνύ πξνο ην ζύλνιν απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ 68% 65% 

 
Ζ αχμεζε ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ην 
2010 ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα δαλεηζκνχ πνπ ιήθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα 
ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο γηα εθκεηάιιεπζε ηεο γεο πξνο αλάπηπμε. 
 
Οη επηδηψμεηο ηεο Δηαηξείαο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη σο ιεηηνπξγνχζα δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ 
παξνρή απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο θαη σθειήκαηα γηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ 
ζπκθέξνληα ζηελ Δηαηξεία θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαιιειφηεξε θεθαιαηνπρηθή δνκή 
γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 
 
Με ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή ηεο δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί 
λα κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, λα 
επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πσιήζεη 
απνζέκαηα γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο. 
 
χκθσλα κε άιινπο ζηε βηνκεραλία, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε 
ηεο ζρέζεο ηνπ δαλεηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ. Ζ 
ζρέζε απηή ππνινγίδεηαη σο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ δηαηξνχκελν κε ην ζπλνιηθφ 
θεθάιαην. Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν δαλεηζκνχ 
(πεξηιακβαλνκέλνπ „βξαρππξφζεζκνπ θαη κε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ‟ φπσο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ) κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα. Σν ζπλνιηθφ 
θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο „ίδηα θεθάιαηα‟ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, 
πξνζζέηνληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ. 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία δελ είρε 
δηαθνξνπνηεζεί απφ ην 2009, ήηαλ ε δηαηήξεζε ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν 
απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ αλάκεζα ζην 50% θαη 70%. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 

(γ) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ 
 

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

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ζε ελεξγείο αγνξέο γηα 
παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο (επίπεδν 1). 

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

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

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο 

Δηαηξείαο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 
 

  Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 
πλνιηθό 
ππόινηπν 

  € € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  
εηζνδεκάησλ:      

- Δκπνξηθνί ηίηινη  10.800 - 3.204 14.004 

  ________ ________ ________ ________ 
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα 
ζε δίθαηε αμία  10.800 - 3.204 14.004 

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

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο 

Δηαηξείαο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 
 

  Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 
πλνιηθό 
ππόινηπν 

  € € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  
εηζνδεκάησλ:      

- Δκπνξηθνί ηίηινη  13.200 - 3.204 16.004 

  ________ ________ ________ ________ 
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα 
ζε δίθαηε αμία  13.200 - 3.204 16.004 

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

Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο 
βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μηα αγνξά 
ζεσξείηαη σο ελεξγή, εάλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο 
απφ έλα ρξεκαηηζηήξην, έκπνξν, ρξεκαηηζηή, βηνκεραληθφ φκηιν, ππεξεζία εθηίκεζεο, 
ή επνπηηθή ππεξεζία, θαη εθείλεο νη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο 
ζπλαιιαγέο αγνξάο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία 
είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή πξνζθνξάο. Απηά ηα κέζα πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1. Σα 
κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1 πεξηιακβάλνπλ θπξίσο επελδχζεηο ζε 
κεηνρέο ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ Κχπξνπ θαη εηαηξηθά νκφινγα εηζεγκέλα ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, πνπ ηαμηλνκνχληαη σο εκπνξηθνί ηίηινη. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(γ) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ (ζπλέρεηα) 

 

Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά 

(γηα παξάδεηγκα, κεηνρηθνί ηίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη ζε ρξεκαηηζηήξην) 

θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Απηέο νη κέζνδνη απνηίκεζεο 

κεγηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, πνπ είλαη δηαζέζηκα, 

θαη βαζίδνληαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ζε εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

νληφηεηα. Δάλ φια ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο 

αμίαο ελφο κέζνπ είλαη παξαηεξήζηκα, ην κέζν απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 2. 

 

Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα βαζηθά δεδνκέλα δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα 

γεγνλφηα ηεο αγνξάο, ην κέζν πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 3. 

 

πγθεθξηκέλεο κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δίθαηεο 

αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο αγνξάο ή πξνζθεξφκελεο ηηκέο απφ έκπνξν γηα 
παξφκνηα κέζα. 

 Αλαθνξά ζε παξφκνηνπο ηίηινπο θάλνληαο κέγηζηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηεο 
αγνξάο θαη ειάρηζηε ρξήζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο  

 

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

ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε 

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

 

(α) εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο 

 

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

νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί ζπαλίσο ηζνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.  Οη 

ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεο  

αλαπξνζαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην επφκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

 

 Φνξνινγία 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη ζεκαληηθέο 

εθηηκήζεηο.  Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο αθνχ νη ππνινγηζκνί ηνπ Σκήκαηνο 

Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηεο Δηαηξείαο. Ζ 

Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε 

βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία.  

Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην 

πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ 

έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 
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4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα) 

 

(α) εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο (ζπλέρεηα) 

 

 Γίθαηε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

 

 Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ είλαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε 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 ηζνινγηζκνχ.  Ζ Δηαηξεία έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

κέζνδν πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε θαη 

αλαθνξά ζε παξφκνηνπο ηίηινπο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη 

ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ. 

 

5 Άιια έζνδα 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 

    

Πηζησηηθνί ηφθνη:    
  Σξαπεδηθά ππφινηπα  30.763 67 
  Γάλεηα ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (εκ. 21γ)  73.757 77.991 
  ________ ________ 

  104.520 78.058 
  ________ ________ 

Γηαγξαθή πηζησηηθψλ ππνινίπσλ  3.550 - 

  ________ ________ 
  108.070 78.058 

  ======== ________ 

 

6 Αλάιπζε εμόδσλ θαηά είδνο 
  2010 

€ 
2009 

€ 
   
Απνζβέζεηο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (εκ. 12) 55 942 
Κφζηνο πσιήζεσλ γεο   27.756 32.175 
Λνγηζηηθέο ππεξεζίεο (εκ. 21 (α)) 23.580 23.578 
Ακνηβή ειεγθηψλ  9.000 12.200 
Τπoπξφβιεςε ακνηβήο ειεγθηψλ – πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ 2.323 - 
πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 3.213 3.574 
Έμνδα ρξεκαηηζηεξίνπ 8.246 12.205 
Δπαγγεικαηηθά έμνδα 2.301 - 
Σξαπεδηθά έμνδα 11.242 250 
Αλαθηήζηκν ΦΠΑ  - (25.151) 
Λνηπά έμνδα  156 655 

  __________ __________ 
πλνιηθό θόζηνο πσιήζεσλ θαη εμόδσλ δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 

  
87.872 

 
60.428 

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

 

7 Υξεκαηνδνηηθά έμνδα  

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Υξεσζηηθνί ηφθνη:    
  Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο   56.257 27.266 

  ======== ======= 
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8 Υξέσζε θνξνινγίαο 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Σξέρνπζα θνξνινγία:    
  Ακπληηθή εηζθνξά   4.215 3.720 

  ________ ________ 
Υξέσζε θνξνινγίαο  4.215 3.720 

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

 

Ο θφξνο επί ηεο δεκηάο ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ 

ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ θνξνινγίαο σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (38.459) (9.636) 

  ======== ======== 
Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ εηαηξηθήο 
θνξνινγίαο χςνπο 10% 

  
(3.846) 

 
(964) 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο 

  
1.070 

 
5.016 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηληαη 
ζε θνξνινγία 

  
(3.160) 

 
(3.802) 

Δηδηθή εηζθνξά γηα ηελ άκπλα  4.215 3.720 
Φνξνινγηθή επίδξαζε ρξεζηκνπνίεζεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ απφ 
κεηαθνξά  

  
- 

 
(250) 

Φνξνινγηθή επίδξαζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 
αλαγλσξηζηεί απαίηεζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 

  
5.936 

 
- 

  ________ ________ 
Υξέσζε θνξνινγίαο  4.215 3.720 

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

 

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ηελ Δηαηξεία είλαη 10%. 

 
Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα ππφθεηληαη 
ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%.  ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 50% ησλ ηφθσλ απηψλ ζα 
εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν θαη επνκέλσο ζα έρνπλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 
πεξίπνπ 15%. 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα εμαηξνχληαη 
απφ εηαηξηθφ θφξν θαη λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή 
εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%. 
 

9 Εεκηά αλά κεηνρή 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Εεκηά γηα ην έηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο  (42.674) (13.356) 

  ________ ________ 
πλνιηθφο/Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήζαλ 
εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

  
9.987.836 

 
9.987.836 

  ________ ________ 

Εεκηά αλά κεηνρή (ζελη)  (0,43) (0,13) 

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

 

Γελ έρεη ππνινγηζηεί πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή φζν αθνξά ηα ΓΑΜ πνπ 

ππήξραλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009, γηα ην ιφγν φηη εάλ είρε γίλεη ν ππνινγηζκφο απηφο 

ην πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ζα ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην βαζηθφ θέξδνο αλά κεηνρή. 
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10 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία 

 
  

 
 
 

Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

€ 

Πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη 
ζε δίθαηε αμία 

κέζσ ησλ 
 εηζνδεκάησλ 

€ 

 
 
 
 
 

χλνιν 
€ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010    
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ ηζνινγηζκό 

   

Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 1.366.732 - 1.366.732 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ 

 
- 

 
14.004 

 
14.004 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 1.396.492 - 1.396.492 

 _______ ______ ________ 
 2.763.224 14.004 2.777.228 

 ======== ======= ======== 
    
  Άιιεο ρξεκαην- 

νηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο 

€ 

 
 

χλνιν 
€ 

Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκό 

   

Γαλεηζκφο  3.926.238 3.926.238 
Άιινη πηζησηέο   62.247 62.247 
  ________ ________ 
  3.988.485 3.988.485 
  ======== ======== 

 
  

 
 
 

Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

€ 

Πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη 
ζε δίθαηε αμία 

κέζσ ησλ 
 εηζνδεκάησλ 

€ 

 
 
 
 
 

χλνιν 
€ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009    
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ ηζνινγηζκό 

   

Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 1.414.036 - 1.414.036 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ 

 
 

- 

 
 

16.404 

 
 

16.404 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 621 - 621 

 _______ ______ _______ 
ύλνιν 1.414.657 16.404 1.431.061 

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

 
  Άιιεο ρξεκαην- 

νηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο 

€ 

 
 

χλνιν 
€ 

Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκό 

   

Γαλεηζκφο  2.353.827 2.353.827 
΄Αιινη πηζησηέο   112.947 112.947 
  ________ ________ 
ύλνιν  2.466.774 2.466.774 
  ======== ======== 
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11 Πηζησηηθή πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 
Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη 
νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκνησκέλα, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αλαθνξά ζε εμσηεξηθέο 
πηζησηηθέο αμηνινγήζεηο (αλ ππάξρνπλ) ή ζε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά 
αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Δηζπξαθηέα πνπ δελ είλαη ιεμηπξόζεζκα ή απνκεησκέλα    
πκβαιιφκελα κέξε ρσξίο εμσηεξηθή πηζησηηθή αμηνιφγεζε    
Οκάδα 1  46.600 46.600 
Oκάδα 2  1.294.981 1.342.285 
Οκάδα 3  25.151 25.151 
  ________ ________ 
χλνιν εηζπξαθηέσλ πνπ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκα ή απνκεησκέλα  1.366.732 1.414.036 
  ======== ======== 
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο 
θαηαζέζεηο (1) 

   

Βα1 (2)  1.396.261 390 
  ________ ________ 
  1.396.261 390 
  ======== ======== 

 
(1) Σν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ „ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα‟ είλαη κεηξεηά ζε 

ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ. 

 
(2) χκθσλα κε αμηνιφγεζε Moody‟s εκεξνκελίαο 3 Ηαλνπαξίνπ 2011. 

 
Οκάδα 1 – πθηζηάκελνη πειάηεο (πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο) ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο 

ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 
 

Οκάδα 2 – ζπγγεληθά κέξε ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 
 
Οκάδα 3 – άιια εηζπξαθηέα ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 
 

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη νχηε 

ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα δελ έρεη ηχρεη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο. 

 

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

απνκεησκέλν. 
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12 Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 

 
 Έπηπια, ζθεχε  

θαη εμνπιηζκφο 
γξαθείνπ 

€ 

 
Ζιεθηξνληθνί 
Τπνινγηζηέο 

€ 

 
 

χλνιν 
€ 

    
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009    
Κφζηνο  13.571 22.654 36.225 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (12.574) (22.654) (35.228) 

 ________ ________ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία  997 - 997 

 ======== ======== ========= 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009   
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 997 - 997 
Υξέσζε απφζβεζεο (942) - (942) 

 ________ ________ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο 55 - 55 

 ________ ________ _________ 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009    
Κφζηνο  13.571 22.654 36.225 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (13.516) (22.654) (36.170) 

 ________ ________ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία  55 - 55 

 ======== ======== ========= 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 55 - 55 
Υξέσζε απφζβεζεο (55) - (55) 

 ________ ________ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο - - - 

 ======== ======== ========= 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    
Κφζηνο  13.571 22.654 36.225 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (13.571) (22.654) (36.225) 

 ________ ________ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία  - - - 

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

 

13 Απνζέκαηα 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Γε πξνο αλάπηπμε  2.412.848 2.278.783 

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

 

Σν πην πάλσ πνζφ πεξηιακβάλεη 3 ηεκάρηα γεο ζηηο πεξηνρέο Κατκαθιίνπ, Νήζνπ θαη ηά, 

θφζηνπο €775.584, €193.969 θαη €1.443.295 αληίζηνηρα. 

 

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ, πνπ αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο 

πσιήζεσλ, αλήιζε ζε €27.756 (2009: €32.175). 

 

Ζ γε πξνο αλάπηπμε είλαη ππνζεθεπκέλε γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ (εκ. 18). 

 

Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο. 
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14 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα  46.600 46.600 
Γάλεηα ζε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 21γ)  1.294.981 1.342.285 
Άιια εηζπξαθηέα  25.151 25.151 

  ________ ________ 
  1.366.732 1.414.036 

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

 

Οη δίθαηεο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ είλαη σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα  46.600 46.600 
Γάλεηα ζε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 21γ)  1.294.981 1.342.285 
Άιια εηζπξαθηέα  25.151 25.151 

  ________ ________ 

  1.366.732 1.414.036 

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

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα χςνπο €1.366.732 δελ ήηαλ ιεμηπξφζεζκα 

νχηε απνκεησκέλα. 

 

Οη άιιεο νκάδεο ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ε ινγηζηηθή αμία 

θάζε νκάδαο εηζπξαθηέσλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη νπνηνδήπνηε 

ελέρπξν σο εμαζθάιηζε. 

 

15 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε 

αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Δηζεγκέλνη ηίηινη - πξνο εκπνξία    
  Μεηνρηθνί ηίηινη - Δπξψ - Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ  10.800 13.200 
  ________ ________ 
Με εηζεγκέλνη ηίηινη – νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ  
εηζνδεκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

   

  Μεηνρηθνί ηίηινη  3.204 3.204 

  ________ ________ 
  14.004 16.404 

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

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 

εηζνδεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηηο ξνέο κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο σο κέξνο ησλ αιιαγψλ ζην 

θεθάιαην θίλεζεο ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 
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15 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε 

αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ (ζπλέρεηα) 

 

Αιιαγέο ζηηο δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη 
ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  εηζνδεκάησλ – πξνο εκπνξία 

   

Εεκηέο δίθαηεο αμίαο  2.400 - 

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

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  

εηζνδεκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη εθείλα ε απφδνζε ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη κε 

βάζε ηε δίθαηε αμία, ζχκθσλα κε ηε ζηνηρεηνζεηεκέλε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο. 

Πιεξνθνξίεο κε βάζε ηε δίθαηε αμία απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

παξέρνληαη εζσηεξηθά ζηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο.  Ζ επελδπηηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα επελδχεη ξεπζηά δηαζέζηκα ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο σο κέξνο 

ηεο καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Ζ δίθαηε αμία φισλ ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ βαζίδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπο ζε 

ελεξγείο αγνξέο εθηφο απφ ηνπο κε εηζεγκέλνπο ηίηινπο.  Ζ δίθαηε αμία ησλ κε εηζεγκέλσλ 

ηίηισλ βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε θαη αλαθνξά ζε παξφκνηνπο ηίηινπο. 

 

Σν ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 απνηειείην απφ ηίηινπο σο 

αθνινχζσο: 
  2010 

% 
2009 

% 
    
Δηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ    
  Κιάδνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  71.41 60.96 
  Kιάδνο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο  5.71 19.51 

  ________ ________ 
  77.12 80.47 
Δηαηξείεο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ  22.88 19.53 
  ________ ________ 

  100.00 100.00 

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

 

16 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα   1.396.261 390 
Μεηξεηά ζε ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ  231 231 

  ________ ________ 
  1.396.492 621 

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

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη αλά λφκηζκα σο εμήο: 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο   1.396.492 621 

  ======== ======== 
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17 Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην  

 
  

 
 

Αξηζκφο 
 κεηνρψλ 

 
 
 

Μεηνρηθφ 
 θεθάιαην 

€ 

 
 
 

Απνζεκαηηθφ 
 ππέξ ην άξηην 

€ 

Γηαθνξά απφ 
κεηαηξνπή 
κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ 

ζε επξψ 
€ 

 
 
 
 

Οιηθφ 
€ 

      
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010/ 
31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
9.987.836 

 
499.392 

 
807.523 

 
12.565 

 
1.319.480 

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

 

Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ είλαη 50.000.000 κεηνρέο  

(2009: 50 000 000 κεηνρέο) κε νλνκαζηηθή αμία €0,05 αλά κεηνρή.  Όιεο νη εθδνκέλεο κεηνρέο 

έρνπλ πιεξσζεί εμνινθιήξνπ. 

 

Σν απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην θαη ην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ 

δελ είλαη δηαλεκεηέα ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ππήξραλ 1.985.925 Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ (ΓΑΜ) ζε 

θπθινθνξία, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ην Ννέκβξην ηνπ 2011 ζηελ ηηκή ησλ 

€0,256. 

 

18 Γαλεηζκόο 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  1.292.364 1.243.788 
  _________ _________ 
Με βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  2.633.874 1.110.039 
  _________ _________ 
ύλνιν δαλεηζκνύ  3.926.238 2.353.827 

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

Λήμε κε βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ    

Απφ 1 κέρξη 2 έηε  300.720 300.720 

Απφ 2 κέρξη 5 έηε  2.333.154 809.319 

  _________ _________ 
  2.633.874 1.110.039 
  ========= ========= 

 

Σξαπεδηθφ δάλεην χςνπο €991.644 είλαη απνπιεξσηέν ζε πξψηε δήηεζε.  Σξαπεδηθφ δάλεην 

χςνπο €1.354.920 είλαη απνπιεξσηέν κε ηξηκεληαίεο δφζεηο κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014, 

θαη ηξαπεδηθφ δάλεην χςνπο €1.579.674 είλαη απνπιεξσηέν κε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2015, κε πεξίνδν ράξηηνο 2 ρξφλσλ. Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη εμαζθαιηζκέλα σο 

εμήο: 
 
(α) Με ππνζήθε χςνπο €1.366.881 (2009: €1.366.881) επί ηεο γεο πξνο αλάπηπμε ζην 

Κατκαθιί. 
 
(β) Με ππνζήθε χςνπο €367.349 (2009: €367.349) επί ηεο γεο πξνο αλάπηπμε ζηελ 

Νήζνπ. 
 
(γ) Με ππνζήθε χςνπο €1.231.000  (2009: €1.231.000) πιένλ ηφθνπο επί ηεο γεο πξνο 

αλάπηπμε ζηελ ηά. 
 
(δ) Με εθρψξεζε εηζνδεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο πξνο 

αλάπηπμε ζην Κατκαθιί, Νήζνπ θαη ζηε ηά. 
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18 Γαλεηζκόο (ζπλέρεηα) 
 
(ε) Με απεξηφξηζηε εηαηξηθή εγγχεζε ηεο εηαηξείαο Λαηνκεία Φαξκαθάο Ληδ θαη 

πεξηνξηζκέλε εηαηξηθή εγγχεζε ηεο εηαηξείαο Λαηνκεία Φαξκαθάο Ληδ γηα €2.556.000. 
 
(ζη) Γέζκεπζε ηεο εηαηξείαο Λαηνκεία Φαξκαθάο Ληδ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ. 
 
(δ) Με αζθάιεηα δσήο ηνπ επηρεηξεκαηία Γεψξγηνπ Πίπε. 
 
(ε) Με λέα θπκαηλφκελε επηβάξπλζε γηα ην πνζφ ησλ €100.000 επί ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 
 
(ζ) Με δέζκεπζε θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο Δηαηξείαο, γηα ην πνζφ ησλ €1.530.000 

πιένλ ηφθνπο. 
 
(η) Με πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή εγγχεζε γηα €1.530.000 πιένλ ηφθνπο ηνπ Γηψξγνπ Πίπε. 
 

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

 
  2010 

% 
2009 

% 
    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  5,6 5,8 

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα ηεο Δηαηξείαο ζε Δπξψ είλαη δηεπζεηεκέλν ζε θπκαηλφκελν επηηφθην. Γηα 

δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελν επηηφθην ηα επηηφθηα θαζνξίδνληαη κεληαίσο εθζέηνληαο ηελ Δηαηξεία 

ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε 

αμία. 

 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αρξεζηκνπνίεηεο ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιχλζεηο. 
 

Γελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο ζπκβαηηθήο επαλαηίκεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ 

ηεο Δηαηξείαο. 

 

Ζ ινγηζηηθή θαη ε δίθαηε αμία ησλ ζηνηρείσλ κε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ έρεη σο εμήο: 

 
 Λνγηζηηθή αμία Γίθαηε αμία 

 2010  2009  2010  2009 
 €  €  €  € 
Με βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο  2.633.874  1.110.039  2.230.588  913.667 

         

 
Οη δίθαηεο αμίεο βαζίδνληαη ζηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο φπνπ ην πξνεμνθιεηηθφ 
επηηφθην βαζίδεηαη ζην επηηφθην δαλεηζκνχ χςνπο 5,6% (2009: 5,8%). 
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19 ΄Αιινη πηζησηέο 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Άιινη πηζησηέο  4.938 6.446 
Πιεξσηέν ζε ζπγγεληθφ κέξνο (εκ. 21 (β))  - 43.227 
Οθεηιφκελα έμνδα  57.309 63.274 

  _______ _______ 
  62.247 112.947 

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

 

Ζ δίθαηε αμία ησλ άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε 

ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

20 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ηηο εμείο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε λνκηθέο αγσγέο πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή εξγαζηψλ: 

 

Τπάξρνπλ δπν εθθξεκνχζεο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα δεκηά ηελ νπνία ε ελάγνπζα 

εηαηξεία ηζρπξίδεηαη φηη ππέζηε ζπλέπεηα δφινπ θαη/ή ζπλσκνζίαο απνθξχςεσο ζεκαληηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ έπξεπε λα είραλ απνθαιπθζεί έγθαηξα θάπνην ρξφλν εληφο ηνπ έηνπο 2000.  Με 

ηηο πην πάλσ αγσγέο αμηψλνληαη πνζά πεξίπνπ     €4,1 εθαηνκκχξηα πιένλ ηφθνη, έμνδα θαη 

ΦΠΑ.  χκθσλα κε ηελ επίζεκε γλψκε ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο ππνζέζεηο 

παξφκνηαο θχζεσο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνδεηρηνχλ ζην δηθαζηήξην.  χκθσλα 

επίζεο κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξσζνχλ 

νπνηαδήπνηε πνζά θαη δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.   

 

21 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 

 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ Λαηνκεία Φαξκαθάο Ληδ, εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν, ε νπνία 

θαηέρεη ην 60% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Σν ππφινηπν 40% ησλ κεηνρψλ είλαη επξέσο 

δηεζπαξκέλν.  Γελ ππάξρεη ηειηθφ κέξνο πνπ ειέγρεη ηελ Δηαηξεία.  

 

Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 

 

(α) Αγνξέο ππεξεζηώλ  

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Αγνξέο ππεξεζίσλ:    
  Λαηνκεία Φαξκαθάο Ληδ (ινγηζηηθέο ππεξεζίεο)  23.580 23.578 

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

 

(β) Τπόινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ πξνέξρνληαη από αγνξέο ππεξεζηώλ 

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Λαηνκεία Φαξκαθάο Ληδ (εκ. 19) - 43.227 

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

 



Unifast Finance & Investments Public Company Limited 
 

F:\U\UF23329\Assurance\FS\2010_G.doc  (42) 

21 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 

 

(γ) Γάλεηα ζε ζπγγεληθά κέξε  

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
Γάλεην ζηε Λαηνκεία Φαξκαθάο  Λίκηηεδ:    
  ηελ αξρή ηνπ έηνπο  946.794 1.077.638 
  Γάλεηα πνπ απνπιεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  (121.060) (187.670) 
  Σφθνο πνπ ρξεψζεθε (εκ. 5)  51.396 56.826 

  ________ ________ 
ην ηέινο ηνπ έηνπο (εκ.14)  877.130 946.794 

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

 
  2010 

€ 
2009 

€ 
    
Γάλεην ζε εηαηξεία πνπ αλήθεη ζηε κεηξηθή εηαηξεία:    
  ηελ αξρή ηνπ έηνπο   395.491 374.326 
  Σφθνο πνπ ρξεψζεθε (εκ. 5)  22.360 21.165 

  ________ ________ 
ην ηέινο ηνπ έηνπο (εκ.14)  417.851 395.491 

  ________ ________ 
χλνιν   1.294.981 1.342.285 

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

 

Σα δάλεηα θέξνπλ ηφθν 5,5% (2009: 5,5%), παξαρσξήζεθαλ ρσξίο εμαζθαιίζεηο θαη 

είλαη πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε.  

 

(δ) εκαληηθέο ζπκβάζεηο κε ζπγγεληθά κέξε 

 

χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ εηαηξεία Λαηνκεία Φαξκαθάο Λίκηηεδ, γηα παξνρή 

δηαθφξσλ γξαθεηαθψλ, ινγηζηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ.  Ζ ακνηβή πνπ 

ζπκθσλήζεθε αλέξρεηαη ζε €1.709 κεληαίσο πιένλ ΦΠΑ. 

 

22 Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Γελ ππήξραλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ ζηηο ζειίδεο 12 θαη 13. 


