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Unigrowth Investments Public Limited 
 

 (1)  

Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 
 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 
Εέληνο Γεκεηξίνπ (Πξφεδξνο) 
Κσλζηαληίλνο Μπεθξήο   
Υξηζηφθνξνο Βαξηάλνο 
Φψηνο Μπεθξήο  
 

Γξακκαηέαο Δηαηξείαο 
 
Κσλζηαληίλνο Μπεθξήο 
Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ, 40 
Πεξηζηεξψλα 
2731 Λεπθσζία 
Κχπξνο 
 

Δγγεγξακκέλν γξαθείν 
 
Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ, 40 
Πεξηζηεξψλα 
2731 Λεπθσζία 
Κχπξνο  
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 (2)  

Γήισζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
 
χκθσλα κε ην άξζξν 9 (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο Νφκν, Ν. 190 (Η)/2007 
(ν “Νφκνο)” εκείο ηα Mέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο Unigrowth Investments 
Public Limited επηβεβαηψλνπκε φηη εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε: 
 
(α) νη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 
  
 (ii) θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα εθαξκνζηέα ινγηζηηθά πξφηππα 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 ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, θαη  
 
(β) ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη 

ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο καδί κε 
πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 
 Μέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

Όλνκα Τπνγξαθή 
  
Εέληνο Γεκεηξίνπ  …………………………………………………… 

 
Κσλζηαληίλνο Μπεθξήο   …………………………………………………… 

 
Υξηζηφθνξνο Βαξηάλνο 
 

…………………………………………………… 

Φψηνο Μπεθξήο …………………………………………………… 
 

 
 
εκείσζε:  Σν πγθξφηεκα δελ δηαζέηεη Γεληθφ Γηεπζπληή θαη Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή. 
 
 
Λεπθσζία, 
26 Απξηιίνπ 2012 
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 (3)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
1 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα 
 
2 H θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ δελ έρεη αιιάμεη απφ ηνλ 
πξνεγνχκελν ρξφλν, είλαη νη επελδχζεηο ζε θηλεηέο θαη αθίλεηεο αμίεο.  ηηο 11 Ηνπιίνπ 2005, 
ην πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ Κχπξνπ ελέθξηλε ηελ αίηεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα 
κεηάηαμε ηεο ζηνλ θιάδν ησλ Δπελδπηηθψλ Δηαηξεηψλ κε ζήκαλζε (ΔΜ).  Χο εθ ηνχηνπ ην 
πγθξφηεκα έρεη απαιιαγεί απφ ηνπο επελδπηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη επέθηεηλε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηα αθίλεηα, απνθηψληαο γξαθεία ζηελ Οδφ Θεκηζηνθιή Γέξβε 20, 
Λεπθσζία, Κχπξνο θαη ηα νπνία έρεη ελνηθηάζεη θαη εηζπξάηηεη ελνίθηα. Δπίζεο έρεη εγγξάςεη 
ζπγαηξηθή εηαηξεία ζηελ Ρνπκαλία κέζσ ηεο νπνίαο έρεη επελδχζεη ζε αθίλεηα ζηε ρψξα 
απηή. 
 
Αλαζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
3 Ζ δεκηά ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ 
€402.816 (2010: €127.494).  ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ήηαλ €4.376.580 (2010: €4.862.568) θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ήηαλ 
€3.539.727 (2010: €3.942.543).   
 
4 Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, εμέιημε θαη επίδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο εμαξηάηαη θπξίσο απφ 
ηελ απφδνζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ πνπ θαηέρεη θαη ηελ απφδνζε ηεο αγνξάο 
αθηλήησλ ζηελ Κχπξν θαη ζηε Ρνπκαλία.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011, ηα ρξεκαηηζηήξηα 
ηεο Κχπξνπ, Διιάδαο θαη άιισλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ , φπνπ ην πγθξφηεκα 
επελδχεη, θαζψο επίζεο θαη ε αγνξά αθηλήησλ ζηελ Κχπξν θαη ζηε Ρνπκαλία, ζεκείσζαλ 
θαζνδηθή πνξεία. Ζ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, σο επίζεο θαη νη 
ηπρφλ δεκηέο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ην πγθξφηεκα ζην κέιινλ, δελ κπνξνχλ λα 
θαζνξηζηνχλ ζην παξφλ ζηάδην. 
 
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 
 
5 Σν ραξηνθπιάθην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 
θηλδχλσλ: 
 
(α) πζηεκηθφο θίλδπλνο 
 

Αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 
ζχλνιν ηεο αγνξάο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο γεληθνχο δείθηεο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ. Ο 
θίλδπλνο απηφο δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηε δηαζπνξά ησλ επελδχζεσλ ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ. 

 
 (i) Πολιηικός κίνδσνος 
 

Αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ, 
θνξνινγηθφ ή πνιηηηθφ ζθεληθφ, νη νπνίνη δχλαηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο 
αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. 
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 (4)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο (ζπλέρεηα) 
 
(α) πζηεκηθφο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 
 

(ii) Κίνδσνος πληθωριζμού 
 

Αθνξά ηνλ θίλδπλν κείσζεο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ επελδχζεσλ εμαηηίαο 
ηεο αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 
 

(iii) Κίνδσνος επανεπένδσζης 
 

Αθνξά ηελ πηζαλφηεηα επαλεπέλδπζεο ρξεκάησλ απφ πψιεζε κηαο 
επέλδπζεο κε επηηφθηα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ επηθξαηνχζαλ φηαλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε αξρηθή επέλδπζε. 

 
 
(β) Με ζπζηεκηθφο θίλδπλνο 
 

Αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ επηινγή αγνξάο ηεο κεηνρήο κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, ε πνξεία ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη κε ηα νηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα ηεο, ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 
εηαηξεία θαη άιινπο παξάγνληεο.  Ο θίλδπλνο απηφο είλαη δπλαηφ λα πεξηνξηζηεί κέζσ 
ηεο δηαζπνξάο ησλ επελδχζεσλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζε δηαθνξεηηθνχο εηαηξηθνχο 
ηίηινπο.  Παξακέλνπλ φκσο νη πην θάησ θίλδπλνη:  

 
 (i) Πιζηωηικός κίνδσνος 
 

Αθνξά ηελ πηζαλφηεηα λα κελ κπνξέζεη ν εθδφηεο λα εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο, ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ 
ηνθνκεξηδίσλ θ.ι.π. 

 
 (ii) Κίνδσνος ρεσζηόηηηας 
 

Αθνξά ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ν επελδπηήο κπνξεί λα ξεπζηνπνηήζεη ηνπο 
ηίηινπο ηνπ. Πξνζπάζεηα ξεπζηνπνίεζεο ελφο ηίηινπ ζε κηα αγνξά φπνπ δελ 
ππάξρεη αληίζηνηρε δήηεζε, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κεγάιεο απμνκεηψζεηο 
ζηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ. Σίηινη κε κεγάιε εκπνξεπζηκφηεηα ελέρνπλ κηθξφηεξν 
θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

 
6 Δπηπξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ην πγθξφηεκα 
πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε 3 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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 (5)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
7 Ζ εμέιημε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην 2012 ζα επεξεαζζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ 
ηελ πνξεία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη Αζήλαο (θαηά θχξην ιφγν) θαη ηηο ηηκέο ησλ 
αθηλήησλ ζε Κχπξν θαη Ρνπκαλία.  Ζ φιε εμέιημε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην 2012 ζα 
επεξεαζζεί επίζεο απφ: 
 
(α) Σηο επηινγέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο, 
 
(β) Σηο απνθάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη 

ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ, 
 
(γ) Σπρφλ εμειίμεηο ζηνλ επαίζζεην πνιηηηθφ ηνκέα θαη ηπρφλ αλακελφκελεο ή κε εμειίμεηο 

ζην Κππξηαθφ. 
 
Απνηειέζκαηα 
 
8 Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 10. Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ εηζεγείηαη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο θαη ε δεκηά γηα ην έηνο 
κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά. 
 
Μεηνρηθό θεθάιαην 
 
9 Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 
10 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ εκεξνκελία 
απηήο ηεο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2011. 
 
11 χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπεθξήο θαη  
Υξηζηφθνξνο Βαξηάλνο απνρσξνχλ ζηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, είλαη φκσο 
επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.  Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ γηα ηελ καθξφρξνλε θαη πνιχηηκε ζπλεξγαζία ηνπο.  
 
12 Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ή ζηελ 
απνδεκίσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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 (6)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
πκθέξνληα πκβνύισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

 

13 Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο 

Νφκν (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά). Ν.190(1)/2007 ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 5 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη σο αθνινχζσο:       
 
  

 
 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

5 κέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ 

 % % 
   
Εέληνο Γεκεηξίνπ (*) 0,30 0,30 
Κσλζηαληίλνο Μπεθξήο (**) 64,0 64,0 
Φψηνο Μπεθξήο (**) 64,0 64,0 
 

* Έκκεζε ζπκκεηνρή χςνπο 0,17% πξνθχπηεη απφ κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε γπλαίθα ηνπ 

(0,11%) θαη ν πηφο ηνπ (0,06%). 
 

** Έκκεζε ζπκκεηνρή χςνπο 64% πξνθχπηεη απφ κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία G.P.C 

Unimarket Limited (34,07%) πνπ θχξηνη κέηνρνη είλαη νη ίδηνη θαη ηα αδέιθηα ηνπο, απφ 
κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε αδειθή ηνπο (0,08%) θαη απφ ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε κεηέξα 
ηνπο, Μαξία Κ. άββα (29,85%). 

 
πκβάζεηο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξόζσπα 
 
14 Δθηφο ησλ ακνηβψλ ησλ πκβνχισλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 18 ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 
απηήο ηεο έθζεζεο, δελ ππήξρε νπνηαδήπνηε άιιε ζεκαληηθή ζχκβαζε κε ην πγθξφηεκα 
ζηελ νπνία χκβνπινο ή ζπλδεδεκέλα πξφζσπα λα είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. 
πλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, θαη ηνπο ζπγγελείο εμ‟ αίκαηνο κέρξη 
πξψηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ν χκβνπινο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα, 
ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε. 
 
Κπξηόηεξνη κέηνρνη 
 
15 Οη κέηνρνη πνπ θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο θεθαιαίνπ 
ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 5 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ σο αθνινχζσο: 
  
  

Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

% 

 
Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 5 κέξεο πξηλ 

ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

% 

   
AHR Holdings Limited 7,43 7,43 
Μαξία Κ. άββα 29,85 29,85 
G.P.C. Unimarket Limited 34,07 34,07 
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 (7)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
Κώδηθαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 
 
16 Σν πγθξφηεκα απνθάζηζε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ Α.1.2.(δ)Γ.3.6 ηνπ Κψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο φπσο εθδίδεηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. Σν 
πγθξφηεκα δελ έρεη πηνζεηήζεη νπνηεζδήπνηε άιιεο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο. Οη ιφγνη κε νινθιεξσκέλεο πηνζέηεζεο ζπλίζηαληαη ζην γεγνλφο φηη ην 
θφζηνο πηζαλήο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ θψδηθα ζα ήηαλ δπζαλάινγα κεγάιν ζε 
ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαζψο επίζεο ην γεγνλφο φηη ε 
δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη απιή. Σν πγθξφηεκα δελ έρεη εθρσξήζεη ηίηινπο νη νπνίνη 
παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο ηεο. Σν πγθξφηεκα δελ έρεη ζέζεη 
νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ή/θαη νπνηεζδήπνηε πξνζεζκίεο γηα 
ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. 
 
Απόθιηζε από ηελ έλδεημε απνηειέζκαηνο 
 
17 Ζ έλδεημε απνηειέζκαηνο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο, ε νπνία αλαθνηλψζεθε ζηηο 
11 Φεβξνπαξίνπ 2012 παξνπζηάδεη δεκηά χςνπο €302.771. Απηφ δηαθέξεη θαηά €100.045 
απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα γηα ην έηνο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ιφγσ επηπξφζζεηεο απνκείσζεο ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα.  
 
Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 
18 Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Τπνθαηαζηήκαηα 
 
19 Σν πγθξφηεκα δελ ιεηηνπξγνχζε κέζσ νπνηνλδήπνηε ππνθαηαζηεκάησλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 
Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο 
 
20 Οη Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο, PricewaterhouseCoopers Limited, έρνπλ εθδειψζεη 
επηζπκία λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Φήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή 
πλέιεπζε. 
 
Με Δληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
 
 
 
Εέληνο Γεκεηξίνπ 
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
 
Λεπθσζία, 
26 Απξηιίνπ 2012 
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PricewaterhouseCoopers Ltd, Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus 
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus 
T: +357 - 22 555 000, F:+357 - 22 555 001, www.pwc.com/cy 
 
PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity. 
PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No. 143594). A list of the company's directors  including for individuals the present name 

and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at 3 Themistocles 
Dervis Street, 1066 Nicosia and appears on the company's web site.   Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. 

 
 

 

 

Έκθεση ανεξάπτητου ελεγκτή 
Πξνο ηα Μέιε ηεο Unigrowth Investments Public Limited 

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Unigrowth Investments 
Public Limited (ε “Εηαηξεία”) θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο (καδί κε ηελ Εηαηξεία, ην “Σπγθξόηεκα”) νη 
νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκό ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2011, ηηο ελνπνηεκέλεο 
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ έηνπο πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο 
επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 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 ελνπνηεκέλσλ 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 ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα. 
 
Έλαο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 
επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 
θηλδύλσλ νπζηώδνπο ζθάικαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ 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 ελνπνηεκέλσλ 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 ελνπνηεκέλσλ 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 ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2011, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
ηνπ επίδνζεο ηεο θαη ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ 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 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 ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκθσλνύλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Καηά ηε γλώκε καο θαη από όζα θαιύηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζύκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο 
πνπ καο δόζεθαλ, νη ελνπνηεκέλεο 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 ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
Σύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΔ190-2007-04 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ, 
αλαθέξνπκε όηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (εθεί θαη όπνπ εθαξκόδεηαη) 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. 
 
 
 
 
Σηέιηνο Κσλζηαληίλνπ 
Εγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Εγγεγξακκέλνο Ειεγθηήο 
εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο 
 
PricewaterhouseCoopers Ltd 
Εγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Εγγεγξακκέλνη Ειεγθηέο 
 
Λεπθσζία, 26 Απξηιίνπ 2012 
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ  
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 
  

εκ. 

2011 
€ 

2010 
€ 

    
Πηζησηηθνί ηφθνη  29.683 26.597 
Πηζησηηθά κεξίζκαηα  11 53.078 100.786 
(Εεκηά)/θέξδνο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 
 

11 

 
 

(313.214) 

 
 

(196.410) 
Δλνίθηα εηζπξαθηέα  10 86.013 71.880 
Εεκηά δίθαηεο αμίαο απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα 10 (160.564) - 
  _________ _________ 

  (305.004) 2.853 
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 5 (72.222) (105.110) 
  _________ _________ 

Εεκηά εξγαζηώλ  (377.226) (102.257) 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα - θαζαξά  6 (22.576) (22.659) 
  _________ _________ 

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (399.802) (124.916) 
Φνξνινγία 7 (3.014) (2.578) 
  _________ _________ 

Εεκηά γηα ην έηνο  (402.816) (127.494) 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα  - - 
  _________ _________ 

πλνιηθή δεκηά γηα ην έηνο  (402.816) (127.494) 
  ========= ========= 

    
Εεκηά αλά κεηνρή (ζελη) - βαζηθό  9 (2,99) (0,95) 
  ========= ========= 

Πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή (ζελη) 9 (2,57) (0,81) 
  ========= ========= 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 κέρξη 41 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
 
  

εκ. 

2011 
€ 

2010 
€ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  10 2.955.276 3.115.840 
  _________ _________ 

    
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 12 41.157 40.554 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ         

απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ    
απνηειεζκάησλ 

 
 

11 

 
 

1.368.656 

 
 

1.674.982 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 13 11.491 31.192 
  _________ _________ 

  1.421.304 1.746.728 
  _________ _________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  4.376.580 4.862.568 
  ========= ========= 

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο    
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    
Μεηνρηθφ θεθάιαην 14 2.289.534 2.289.534 
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην  14 110.893 110.893 
Απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε επξψ  9.677 9.677 
Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ  1.129.623 1.532.439 
  _________ _________ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  3.539.727 3.942.543 
  _________ _________ 

Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Γαλεηζκφο 15 589.503 638.494 
  _________ _________ 

    
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Δκπνξηθά θαη άιια πιεξσηέα 16 149.300 162.326 
Γαλεηζκφο   15 98.050 119.205 
  _________ _________ 

  247.350 281.531 
  _________ _________ 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  836.853 920.025 
  _________ _________ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  4.376.580 4.862.568 
  ========= ========= 

 

ηηο 26 Απξηιίνπ 2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Unigrowth Investments Public Limited 
ελέθξηλε απηέο ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε. 
 
 
 
Εέληνο Γεκεηξίνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο  
 
 
 
 
Κσζηαληίλνο Μπεθξήο, χκβνπινο 

 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 κέρξη 41 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 
   

 
 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

 
 
 

Απνζεκαηηθφ 
ππέξ ην άξηην 

Απνζεκαηηθφ 
κεηαηξνπήο 

κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ζε 

επξψ  

 
 
 

Κέξδε πνπ 
θξαηήζεθαλ (1) 

 
 
 
 

χλνιν 
  € € € € € 
 
1 Ιαλνπαξίνπ 2010 

  
2.289.534 

 
110.893 

 
9.677 

 
1.679.981 

 
4.090.085 

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

πλνιηθό εηζόδεκα       
Εεκηά γηα ην έηνο  - - - (127.494) (127.494) 
  _________ __________ ________ _________ _________ 
πλνιηθή δεκηά γηα ην 2010  - - - (127.494) (127.494) 

  _________ __________ ________ _________ _________ 
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο       
Ακπληηθή εηζθνξά κεηφρσλ νθεηιφκελεο επί 
  ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο (1) 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(20.048) 

 
(20.048) 

  _________ __________ ________ _________ _________ 
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο  - - - (20.048) (20.048) 
  _________ __________ ________ _________ _________ 
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010/  
 ππόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 

  
2.289.534 

 
110.893 

 
9.677 

 
1.532.439 

 
3.942.543 

  _________ __________ ________ _________ _________ 
πλνιηθό εηζόδεκα       
Εεκηά γηα ην έηνο  - - - (402.816) (402.816) 

  _________ __________ ________ _________ _________ 
πλνιηθή δεκηά γηα ην 2011  - - - (402.816) (402.816) 

  _________ __________ ________ _________ _________ 
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011  2.289.534 110.893 9.677 1.129.623 3.539.727 

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

 
(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 ην ηέινο ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην 
νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά 
πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη, γηα ζθνπνχο 
ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην 
νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζνζηφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα 
απμήζεθε ζην 17% γηα θέξδε γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2009 θαη ζην 20% γηα θέξδε γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2010 θαη 2011. 
Σν πνζφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα πνπ ήδε δηαλεκήζεθε γηα 
ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη κέρξη ην ηέινο ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα 
θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ. 

 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 κέρξη 41 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
 
  

εκ. 

2011 
€ 

2010 
€ 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (399.802) (124.916) 
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    

Υξεσζηηθνχο ηφθνπο 6 22.576 22.833 
Εεκηά δίθαηεο αμίαο απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα  160.564 - 

  ___________ ___________ 

  (216.662) (102.083) 
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο:    

Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  (603) 223.424 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  (13.026) 4.704 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε 

δίθαηε αμία κέζσλ ησλ απνηειεζκάησλ 
  

306.326 
 

(60.783) 
  ___________ ___________ 

Μεηξεηά πνπ πξνήιζαλ από εξγαζίεο   76.035 62.262 
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε   (3.014) (2.578) 
  ___________ ___________ 

Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο  73.021 62.684 
  ___________ ___________ 

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   
Απνπιεξσκέο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ   (70.146) (99.699) 
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (22.576) (22.833) 
  ___________ ___________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (92.722) (122.532) 
  ___________ ___________ 

Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  (19.701) (59.848) 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο   13 31.192 91.040 
  ___________ ___________ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηνπ έηνπο  13 11.491 31.192 
  =========== =========== 

 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 14 κέρξη 41 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
 
Υώξα ζύζηαζεο 
 
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε έδξα ηελ Κχπξν, σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113. Ζ Δηαηξεία 
κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1999 ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ 
Νφκν ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, θαη νη Μεηνρέο θαη ηα Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 
εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2000. ηηο 8 επηεκβξίνπ 
2004 ε Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε Unigrowth Investments Public Limited. Σν εγγεγξακκέλν 
γξαθείν ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηε Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΗΗΗ, 40, Πεξηζηεξψλα, 2731 Λεπθσζία, 
Κχπξνο. 
 
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα 

 
H θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ δελ έρεη αιιάμεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, 
είλαη νη επελδχζεηο ζε θηλεηέο θαη αθίλεηεο αμίεο.  ηηο 11 Ηνπιίνπ 2005, ην πκβνχιην ηνπ 
Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ Κχπξνπ ελέθξηλε ηελ αίηεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα κεηάηαμε ηεο ζηνλ 
θιάδν ησλ Δπελδπηηθψλ Δηαηξεηψλ κε ζήκαλζε (ΔΜ).  Χο εθ ηνχηνπ ην πγθξφηεκα έρεη 
απαιιαγεί απφ ηνπο επελδπηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηα 
αθίλεηα, απνθηψληαο γξαθεία ζηελ Οδφ Θεκηζηνθιή Γέξβε 20, Λεπθσζία θαη ηα νπνία έρεη 
ελνηθηάζεη θαη εηζπξάηηεη ελνίθηα. Δπίζεο έρεη εγγξάςεη ζπγαηξηθή εηαηξεία ζηελ Ρνπκαλία κέζσ 
ηεο νπνίαο έρεη επελδχζεη ζε αθίλεηα ζηε ρψξα απηή. 
 

2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  
 
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθηίζεληαη πην θάησ. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ 
εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φια ηα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο  ελνπνηεκέλεο  
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο απφ φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
Βάζε εηνηκαζίαο 
 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ.113 θαη 
ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. 
 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 
θφζηνπο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε 
αθίλεηα θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 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 2011 
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. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Βάζε εηνηκαζίαο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηεχζπλζε 
ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Γελ ππάξρνπλ ηνκείο 
πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο ή είλαη πην πνιχπινθνη ή ηνκείο φπνπ νη παξαδνρέο 
θαη νη ππνινγηζκνί έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο φπσο 
παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 10, φζνλ αθνξά ηε δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. 
 
Βάζε ελνπνίεζεο 
 
(α) Θπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 
Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ην πγθξφηεκα, άκεζα ή έκκεζα, έρεη ηε δχλακε 
λα θπβεξλά ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο πνιηηηθή θαη κπνξεί λα αζθεί έιεγρν πάλσ ζε 
απηέο ψζηε λα επσθειείηαη απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο.  πλήζσο ζηηο εηαηξείεο απηέο θαηέρεηαη 
πέξαλ ηνπ 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  Ζ χπαξμε θαη ε επίδξαζε πηζαλψλ δηθαησκάησλ 
ςήθσλ πνπ κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ αμηνινγείηαη 
θαηά πφζν ην πγθξφηεκα ειέγρεη κηα άιιε εηαηξεία.  Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ελνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νξηζκέλσλ εηαηξεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
Σν πγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο αγνξάο γηα λα αλαγλσξίζεη επηρεηξεκαηηθέο 
ζπλελψζεηο.  Σν θφζηνο απφθηεζεο ηεο ζπγαηξηθήο ππνινγίδεηαη ζηε δίθαηε αμία ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη 
ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πγθξφηεκα. Σν θφζηνο απφθηεζεο πεξηιακβάλεη 
ηε δίθαηε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ 
ζπκθσληψλ πνπ αθνξνχλ ελδερφκελεο αλαπξνζαξκνγέο ζην θφζηνο απφθηεζεο.  Έμνδα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε αλαγλσξίδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ φπσο πξνθχπηνπλ.  Σα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 
ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηνχληαη κε ηελ εμαγνξά 
απνηηκνχληαη αξρηθά ζηε δίθαηε αμία ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο.  Ξερσξηζηά γηα θάζε 
απφθηεζε, ην πγθξφηεκα αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηε ζπγαηξηθή πνπ 
απνθηήζεθε είηε ζηε δίθαηε αμία είηε σο κεξίδην πνπ αλαινγεί ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηα 
θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ. 
 
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απνηηκνχληαη ζε θφζηνο κείνλ απνκείσζε.  Σν θφζηνο 
αλαπξνζαξκφδεηαη γηα λα αληηθαηνπηξίζεη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ αλαπξνζαξκνγψλ 
ζπκθσληψλ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο.  Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη επίζεο έμνδα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε. 
 

Οη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο 
κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απαιείθνληαη. Οη ελδνεηαηξηθέο δεκηέο πνπ δελ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο απαιείθνληαη, αιιά εμεηάδεηαη θαηά πφζν ελδέρεηαη λα 
ππνδειψλνπλ απνκείσζε ζηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαθέξεηαη. 
 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ 
 

Καηά ην ηξέρνλ έηνο ην πγθξφηεκα 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 2011. Ζ πηνζέηεζε απηή 
δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 
 
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) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Σξνπνπνηήζεηο 

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

  
(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Νέα Πξόηππα 
 

 ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη 
ΓΠΥΑ 7) (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2015). 

 ΓΠΥΑ 10 “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΠΥΑ 11 “Απφ Κνηλνχ Γηεπζεηήζεηο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή 
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΠΥΑ 12 “Γλσζηνπνηήζεηο πκθεξφλησλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΠΥΑ 13 “Απνηίκεζε Γίθαηεο Αμίαο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή 
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΛΠ 27 “Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΛΠ 28 “Δπελδχζεηο ζε πλδεδεκέλεο θαη απφ Κνηλνχ Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο 
Οληφηεηεο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2013). 

 
Σξνπνπνηήζεηο 
  

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 12 “Φφξνη Δηζνδήκαηνο” γηα ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ηζρχεη γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012). 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 “Πξψηε Δθαξκνγή Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο” ζρεηηθά κε ζεκαληηθή επίδξαζε ππεξπιεζσξηζκνχ θαη αθαίξεζε ζηαζεξψλ 
εκεξνκεληψλ ζε Πξψηε Δθαξκνγή (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή 
κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 “Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ” ζηελ 
Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ άιισλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012). 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19 “Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 
πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥA 7 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο” ζρεηηθά κε ην 
πκςεθηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Τπνρξεψζεσλ (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε” ζρεηηθά κε ην 
πκςεθηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Τπνρξεψζεσλ (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2014). 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια) 

 
Σξνπνπνηήζεηο (ζπλέρεηα) 

 
Νέεο Δξκελείεο 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 20 "Κφζηα Αθαίξεζεο Άρξεζησλ Τιηθψλ θαηά ην ηάδην Παξαγσγήο Δλφο 
Οξπρείνπ Δπηθάλεηαο" (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
αλαθνξάο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο, κε εμαίξεζε ησλ πην θάησ: 
 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥA 7 „Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟ ζηε δηαγξαθή 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζα πξνσζήζεη ηε δηαθάλεηα ζηελ 
αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο απφ ηνπο 
ρξήζηεο ηεο έθζεζεο ζε θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε επίδξαζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ 
ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ηηηινπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε 
ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011 θαη δελ 
πηνζεηήζεθε αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 „Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ‟ ζηελ 

Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ άιισλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ.  Ζ θχξηα αιιαγή πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε απηή είλαη ε απαίηεζε φπσο νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 
λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα „άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα‟, κε 
βάζε θαηά πφζν κπνξνχλ λα επαλαηαμηλνκεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηηο θεξδνδεκηέο 
(πξνζαξκνγέο επαλαηαμηλφκεζεο). Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ εμεηάδνπλ πνηα ζηνηρεία 
παξνπζηάδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Απηή ε ηξνπνπνίεζε ηζρχεη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012 θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
 ΓΠΥΑ 9 „Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα‟.  Σν ΓΠΥΑ 9 είλαη ην πξψην πξφηππν πνπ εθδίδεηαη 

σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ γηα λα αληηθαηαζηαζεί ην ΓΛΠ 39. Σν ΓΠΥΑ 9, 
δηαηεξεί αιιά απινπνηεί ην κνληέιν ηεο κεηθηήο απνηίκεζεο θαη θαζηεξψλεη δχν θχξηεο 
θαηεγνξίεο απνηίκεζεο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: απνζβεζκέλν 
θφζηνο θαη δίθαηε αμία. Ζ βάζε ηεο ηαμηλφκεζεο εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ 
κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ νδεγία ηνπ ΓΛΠ 39 γηα 
απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ινγηζηηθή 
αληηζηάζκηζεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Σν πξφηππν ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 
 
Σξνπνπνηήζεηο (ζπλέρεηα) 

 

 ΓΠΥΑ 10 „Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο‟.  Ο ζηφρνο ηνπ ΓΠΥΠ 10 είλαη λα 
θαζηεξψζεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο γηα λα 
παξνπζηάζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καζνξίδεη ηελ αξρή ηνπ ειέγρνπ, 
θαη θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε. Καζνξίδεη πψο λα εθαξκνζηεί  ε 
αξρή ηνπ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ έλαο επελδπηήο ειέγρεη κία νληφηεηα 
ζηελ νπνία έρεη επελδχζεη θαη σο εθ ηνχηνπ λα ηελ ελνπνηήζεη. Καζνξίδεη ηηο ινγηζηηθέο  
απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν 
πξφηππν ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 
θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
 

  ΓΠΥΑ 13 „Απνηίκεζε Γίθαηεο Αμίαο‟. Σν ΓΠΥΑ 13 έρεη ζηφρν λα βειηηψζεη ηε ζπλέπεηα 
θαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα, παξέρνληαο έλαλ αθξηβή νξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο 
θαη κηα εληαία πεγή απνηίκεζεο ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ησλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνίεζεο 
γηα ρξήζε ζηα ΓΠΥΑ. Οη απαηηήζεηο απηέο δελ επεθηείλνπλ ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκνχ ηεο 
δίθαηεο αμίαο αιιά θαη παξέρνπλ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξέπεη λα 
εθαξκφδεηαη φηαλ ε ρξήζε ηνπ ήδε απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ άιια πξφηππα. Σν 
πξφηππν ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 
θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ  
 
Σν πγθξφηεκα 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 ηνπ 
πγθξνηήκαηνο φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ. 
 
(α)  Πηζησηηθά κεξίζκαηα 
 

 Σα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο λα εηζπξάμεη. 

 

 
(β) Πηζησηηθνί ηόθνη 
 

Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαηά αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 
(γ) Δηζόδεκα από ελνίθηα 
 

Σν εηζφδεκα απφ ελνίθηα πνπ πξνθχπηεη απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

 

(δ) Κέξδνο ή δεκηά από ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

Βιέπε ζηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή “ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ”. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 

Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 
 
(α) Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο  
 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θάζε εηαηξείαο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο απνηηκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ 
πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην πγθξφηεκα (“ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο”).  
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη 
ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 

(β)  πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 
 

πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο ηηκέο 
ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο εθηίκεζεο φηαλ ηα 
ζηνηρεία επαλεθηηκνχληαη. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 
πνπ ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ.  
 

Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
 
Ζ ρξέσζε θνξνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 
Ζ θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε 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 ην 
πγθξφηεκα 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 ελνπνηεκέλεο 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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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην έηνο πνπ ηα κεξίζκαηα 
εγθξίλνληαη θαη δελ ππφθεηληαη πιένλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ πγθξνηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ηα ελδηάκεζα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηελ πεξίπησζε ηειηθψλ κεξηζκάησλ, απηά αλαγλσξίδνληαη ζην έηνο 
πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Μηζζώζεηο 
 
Μηζζψζεηο φπνπ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο παξακέλνπλ 
κε ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (κεηά ηελ αθαίξεζε θηλήηξσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) 
ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζην δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ 
κίζζσζεο. 
 
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 
 
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ γξαθεία θαη γε, θαηέρνληαη γηα 
καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο θαη δε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πγθξφηεκα.  Οη επελδχζεηο ζε 
αθίλεηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεχζεξε αγνξαία αμία 
θαζνξηδφκελε εηεζίσο απφ εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο.   
 
Απνκείσζε ζηελ αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη, αιιά ειέγρνληαη 
θάζε ρξφλν γηα απνκείσζε ζηελ αμία.  Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ειέγρνληαη 
γηα απνκείσζε ζηελ αμία, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ πσο ε ινγηζηηθή 
αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.  Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ηε δηαθνξά ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  Σν αλαθηήζηκν πνζφ 
είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κείνλ έμνδα πσιήζεσο θαη 
ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζηα κηθξφηεξα επίπεδα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ μερσξηζηέο, 
αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ).  Με 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο ηεο ππεξαμίαο, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί 
απνκείσζε δελ ειέγρνληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ. 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
(i) Σαμηλόκεζε 
 

Σν πγθξφηεκα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζηηο 
αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 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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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 
 
(i) Σαμηλόκεζε (ζπλέρεηα) 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Απηή ε θαηεγνξία έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πξνο εκπνξία θαη απηά πνπ νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 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 απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη εθείλα ε απφδνζε ησλ 
νπνίσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ηε δίθαηε αμία, ζχκθσλα κε ηε ζηνηρεηνζεηεκέλε 
επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο. Πιεξνθνξίεο κε βάζε ηε δίθαηε αμία 
ζρεηηθά κε απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξέρνληαη 
εζσηεξηθά ζηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ πγθξνηήκαηνο.  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. 
 

 Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα 
 

Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλα 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 ηνπ πγθξνηήκαηνο απνηεινχληαη απφ “εκπνξηθά θαη 
άιια εηζπξαθηέα” θαη “ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα” ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 
(ii) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε 
 

Αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ζπκβφιαην 
θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε 
ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα δεζκεχεηαη λα 
αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο γηα φια ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 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 ην πγθξφηεκα έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φια ηα ζεκαληηθά 
ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. 

 
 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ 
 ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζε δίθαηε αμία. Σα δάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε (ζπλέρεηα) 
 

Ζ δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ελεξγή αγνξά βαζίδεηαη 
ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πξνζθνξάο. Δάλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη ελεξγή φπσο επίζεο θαη γηα κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, ην 
πγθξφηεκα πξνζδηνξίδεη ηε δίθαηε αμία ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Οη 
κέζνδνη απνηίκεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε 
θαζαξά εκπνξηθή βάζε, αλαθνξά ζε παξφκνηνπο ηίηινπο θαη κεζφδνπο 
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θάλνληαο κέγηζηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο θαη 
ειάρηζηε ρξήζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.  

 
Κέξδε ή δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ηεο θαηεγνξίαο 
“ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ” παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζηελ 
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, φηαλ 
απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηνπ πγθξνηήκαηνο λα εηζπξάμεη. 

 
Δηζπξαθηέα 
 
Σα 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 ην πγθξφηεκα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη ηα ζπλνιηθά πνζά ζχκθσλα κε 
ηνπο αξρηθνχο φξνπο ησλ εηζπξαθηέσλ. 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. 
Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 
 
Μεηνρηθό θεθάιαην 
 

Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.  
 
Δπηπιένλ θφζηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ παξνπζηάδνληαη ζηα ίδηα 
θεθάιαηα σο αθαίξεζε, κεηά ηε θνξνινγία, απφ ηηο εηζπξάμεηο. 

 
To ππέξ ην άξηην είλαη ε  δηαθνξά κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ. Ο ινγαξηαζκφο απνζεκαηηθφ 
ππέξ ην άξηην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο δελ 
πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα δηαλνκή κεξηζκάησλ, θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
Πξνβιέςεηο 
 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην πγθξφηεκα 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 
κπνξεί λα  ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκηέο.   
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Πξνβιέςεηο (ζπλέρεηα) 
 
Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη σο ε ηξέρνπζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ 
γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνζνζηφ πξηλ ηελ 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. 
 
Σα θφζηα δαλεηζκνχ απνηεινχλ ηφθν θαη άιια έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ην πγθξφηεκα 
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 πξνζαξκνγήο ηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. 
 
Ο δαλεηζκφο ηαμηλνκείηαη σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε εθηφο εάλ ην πγθξφηεκα έρεη ην 
δηθαίσκα άλεπ φξσλ, λα αλαβάιιεη ηελ απνπιεξσκή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζην δψδεθα 
κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
Δκπνξηθνί πηζησηέο  
 
Οη εκπνξηθνί πηζησηέο είλαη ππνρξεψζεηο γηα πιεξσκή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 
απνθηεζεί θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, απφ πξνκεζεπηέο. Οη 
εκπνξηθνί πηζησηέο ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, εάλ ε πιεξσκή 
νθείιεηαη εληφο ελφο έηνπο ή ιηγφηεξν (ή θαηά ην ζπλήζε θχθιν εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
εάλ είλαη κεγαιχηεξνο). Αλ φρη, παξνπζηάδνληαη ζηηο κε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
 
Οη εκπνξηθνί 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 θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα θαη κεηξεηά. 
 
Αλάιπζε θαηά ηνκέα  
 
Σν πγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δπν επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, ηηο επελδχζεηο ζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δηεμάγνληαη ζηελ Κχπξν, Διιάδα 
θαη άιιεο ρψξεο.  
 
Σν πγθξφηεκα ζην ζχλνιν ηνπ ιεηηνπξγεί σο έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο. 
 
Ο αλψηεξνο ιεηηνπξγηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κειεηά ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ εηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
ΓΠΥΑ θαη απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο 
 
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο 
ζηελ παξνπζίαζε ζην ηξέρνλ έηνο. 
 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 
Οη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ην εθζέηνπλ ζε πνηθίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 
θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ 
αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ δίθαηε αμία θαη θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο) πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 
θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  
 
Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηε κε 
πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ 
επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο.  Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ δηελεξγείηαη 
απφ ην  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν αλαγλσξίδεη, αμηνινγεί θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο.  
 

 Κίλδπλνο αγνξάο 
 
         πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 
 λα θπκαίλεηαη ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο 
 θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ή αλαγλσξηζκέλα 
 πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη ζε λφκηζκα πνπ δελ είλαη ην 
 λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 

Ζ Γηεχζπλζε δελ εθαξκφδεη νπνηαδήπνηε πνιηηηθή γηα ηελ αληηζηάζκηζε ή ηε 
 δηαρείξηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. 
 
 Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 
 

Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ επελδχζεσλ πνπ θαηέρνληαη 
 απφ ην πγθξφηεκα θαη ηαμηλνκνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
 απνηειεζκάησλ. Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη επίζεο ζε θίλδπλν ηηκψλ πνπ αθνξά ηελ 
 αθίλεηε πεξηνπζία πνπ δηαζέηεη. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο  επηηπγράλεηαη 
 θπξίσο κέζσ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο.  

 
Οη επελδχζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο νη νπνίεο εκπνξεχνληαη 
δεκφζηα πεξηιακβάλνληαη ζην Γεληθφ Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζην 
χλζεην δείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 

 Κίλδπλνο αγνξάο (ζπλέρεηα) 
 
Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 

 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ηελ επίδξαζε απμήζεσλ / κεηψζεσλ 
 ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ Κχπξνπ, ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ 
 Αζελψλ θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Νέαο Τφξθεο ζηε δεκηά γηα ην έηνο ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 κεηά ηε θνξνινγία. Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη δείθηεο κεηνρηθψλ  ηίηισλ 
απμήζεθαλ/κεηψζεθαλ θαηά 30% (2010:5%) γηα ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ  Κχπξνπ θαη 
Αζελψλ θαη θαηά 20% (2010: 5%) γηα ηα Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα.  Σν πνζνζηφ 
αχμεζεο/κείσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε απηή βαζίδεηαη ζηελ πνζνζηηαία 
κεηαβνιή ησλ δεηθηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  Βάζεη 
ηεο ππφζεζεο απηήο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πξηλ ηε 
θνξνινγία ζα απμαλφηαλ / κεησλφηαλ σο απνηέιεζκα θεξδψλ / δεκηψλ ζε κεηνρηθνχο 
ηίηινπο  πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά πνπ απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

Δπίδξαζε ζηε δεκηά/ 
ζην θέξδνο πξηλ ηε 

θνξνινγία ζε € 

 2011 2010 
Γείθηεο   
Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα – Γεληθφο Γείθηεο 4.302 10.088 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ – Γεληθφο Γείθηεο 403.844 341.997 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ – Γεληθφο Γείθηεο - 16.815 

 _________ ________ 

 408.146 368.900 

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

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία 
 

Καζψο ην πγθξφηεκα δελ έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα θέξνπλ ηφθν, ηα 
έζνδα θαη ε ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη νπζηαζηηθά 
αλεμάξηεηα απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο (νη θαηαζέζεηο ζηελ Σξάπεδα είλαη γηα 
βξαρππξφζεζκν νξίδνληα θαη ζθνπφο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε άκεζε επέλδπζε ηνπο 
ζε κεηνρέο ή/θαη αθίλεηα).   
 
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο πξνέξρεηαη απφ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ. 
 Ο δαλεηζκφο πνπ εθδφζεθε ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ην πγθξφηεκα ζε 
 θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ο δαλεηζκφο πνπ εθδφζεθε ζε 
ζηαζεξά επηηφθηα εθζέηεη ην πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε 
αμία. 
 
 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, εάλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ πνπ απνηηκάηαη ζε Δπξψ ήηαλ 
 θαηά 5% ςειφηεξα/ρακειφηεξα, κε φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο λα παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο, ε δεκηά/θέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία ζα ήηαλ  €34.409 (2010: 
€37.885) ςειφηεξν/ρακειφηεξν, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ ςειφηεξσλ/ ρακειφηεξσλ 
ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ζε δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα. 
   
Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε 
 ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
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3         Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, θαηαζέζεηο 

 ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη απφ εθζέζεηο ζε πηζηψζεηο 
 πεξηιακβαλνκέλσλ εθθξεκψλ εηζπξαθηέσλ θαη δεζκεπηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ρξεφγξαθα ηνπ πγθξνηήκαηνο δηαθξαηνχληαη ζε αμηφπηζηα 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ θαη Ρνπκαλίαο.  Ο βαζκφο θεξεγγπφηεηαο, 
απηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, βάζεη ησλ αλαιχζεσλ ηεο Moody‟s Investors 
Service Inc. ζηηο 14 Μαξηίνπ 2012, είλαη σο αθνινχζσο:  
 

   
 

2011 
€ 

2010 
€ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα 

    

Β3 (2010: Βαα2)   5.998 17.849 
Γελ αμηνινγήζεθε   2.759 2.666 
Γελ αμηνινγήζεθε   2.734 10.677 

   _______ ______ 
   11.491 31.192 

   _______ ______ 
Δηαηξηθά Υξεόγξαθα     
Β1 (2010: Α3)   411.600 427.500 
   _______ ______ 
   411.600 458.692 

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

 
Σν πγθξφηεκα δελ έρεη επίζεκε πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

 παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αθνχ ε έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε 
 πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη κεησκέλε ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
 ζηνηρεηψλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη πηζησηηθφο 
 θίλδπλνο. 
 

Καλέλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηε ινγηζηηθή πεξίνδν ή ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ δελ παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε ζηελ είζπξαμε ηνπ θαη ε Γηεχζπλζε δελ 
αλακέλεη νπνηεζδήπνηε δεκηέο απφ κε-απφδνζε ησλ εηζπξαθηέσλ ηεο. 

 

 Kίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ 
 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε 
 ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί 
 ν θίλδπλνο δεκηψλ. 
 

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ππνδεινί ηε δηαηήξεζε 
 ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη ηε δπλαηφηεηα δηεπζέηεζεο 
 αλνηθηψλ ζέζεσλ ζηελ αγνξά.  
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3         Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 
 Kίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (ζπλέρεηα) 

 
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο 
ζε ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ιήμεσλ, κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ: 

31 Γεθεκβξίνπ 2011      
  

ε πξψηε 
δήηεζε θαη  

εληφο 1 κήλα 
€ 

 
1 κήλα 
κέρξη 1 
ρξφλν 

   € 

 
 

1-5  
ρξφληα 

€ 

 
 

Πέξαλ 5 
ρξφλσλ 

€ 

 
 
 

χλνιν 
€ 

Τπνρξεώζεηο      
Γαλεηζκφο - 120.656 482.624 173.742 777.022 
Δκπνξηθά θαη άιια πιεξσηέα - 151.200 - - 151.200 

 _________ ________ _________ _________ _________ 
χλνιν ππνρξεψζεσλ - 271.856 482.624 173.742 928.222 

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

 
31 Γεθεκβξίνπ 2010      
  

ε πξψηε 
δήηεζε θαη  

εληφο 1 κήλα 
€ 

 
1 κήλα 
κέρξη 1 
ρξφλν 

   € 

 
 

1-5  
ρξφληα 

€ 

 
 

Πέξαλ 5 
ρξφλσλ 

€ 

 
 
 

χλνιν 
€ 

Τπνρξεώζεηο      
Γαλεηζκφο  - 141.980 567.920 252.774 962.674 
Δκπνξηθά θαη άιια πιεξσηέα - 162.326 - - 162.326 

 _________ ________ _________ _________ _________ 
χλνιν ππνρξεψζεσλ - 304.306 567.920 252.774 1.125.000 

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

 
(ii) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ 
 
Οη επηδηψμεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο 
ηνπ λα ζπλερίζεη σο δξψζα ιεηηνπξγηθή κνλάδα κε ζθνπφ ηελ παξνρή απνδφζεσλ γηα ηνπο 
κεηφρνπο. 
 
Με ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή, ην πγθξφηεκα κπνξεί λα 
κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ δίλεη ζηνπο κεηφρνπο ηνπ, λα επηζηξέςεη θεθάιαην 
ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πσιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην 
δαλεηζκφ ηνπ. 
 
Σν θεθάιαην φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηε Γηεχζπλζε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 ήηαλ σο 
εμήο: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 15)  687.553 757.699 
Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκ. 13)  (11.491) (31.192) 
  _________ _________ 

Καζαξφο δαλεηζκφο  676.062 726.507 
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  3.537.827 3.942.543 

  _________ _________ 

ύλνιν θεθαιαίνπ όπσο θαζνξίζηεθε από ηε Γηεύζπλζε  4.213.889 4.669.050 
  ========= ========= 

ρέζε δαλεηζκνύ πξνο ην ζύλνιν απαζρνινύκελσλ 
θεθαιαίσλ 

                
16% 

               
16% 

  ========= ========= 
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3         Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ 

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

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

 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 ηνπ 

 πγθξνηήκαηνο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

  Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 
πλνιηθφ 
ππφινηπν 

  € € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
  απνηειεζκάησλ (εκ 11):      

  - Δκπνξηθνί ηίηινη  956.056 1.000 - 957.056 
  - Δηαηξηθά ρξεφγξαθα  411.600 - - 411.600 

  _________ ________ ________ _________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
  ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία  1.367.656 1.000 - 1.368.656 

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

 
 Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010: 
 

  Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 
πλνιηθφ 
ππφινηπν 

  € € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
  απνηειεζκάησλ (εκ 11):      

  - Δκπνξηθνί ηίηινη  1.246.482 1.000 - 1.247.482 
  - Δηαηξηθά ρξεφγξαθα  427.500 - - 427.500 

  _________ ________ ________ _________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
  ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία  1.673.982 1.000 - 1.674.982 

  ========= ======== ======== ========= 
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3         Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ (ζπλέρεηα) 

 
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 ην 
πγθξφηεκα είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή πξνζθνξάο. Απηά ηα κέζα πεξηιακβάλνληαη ζην 
Δπίπεδν 1. Σα κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δπίπεδν 1 πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 
επελδχζεηο ζε κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 
Αζελψλ θαη Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα θαη εηαηξηθά νκφινγα εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αμηψλ Κχπξνπ, πνπ ηαμηλνκνχληαη σο εκπνξηθνί ηίηινη. 
 
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 Δπίπεδν 2. 
 
Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα βαζηθά δεδνκέλα δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα 
γεγνλφηα ηεο αγνξάο, ην κέζν πεξηιακβάλεηαη ζην Δπίπεδν 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. 
 

 Άιιεο ηερληθέο φπσο αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο γηα ηα ππφινηπα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 
Να ζεκεησζεί φηη φια ηα ηειηθά ππνινγηζκέλα πνζά δίθαηεο αμίαο πεξηιακβάλνληαη ζην 
Δπίπεδν 2.  Σν πγθξφηεκα δελ θαηέρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ λα πεξηιακβάλνληαη 
ζην Δπίπεδν 3. 

 

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. 

 

 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο 

 

Σν πγθξφηεκα δελ έρεη θάλεη ζεκαληηθνχο ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε 

ην κέιινλ.   
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5  Αλάιπζε εμόδσλ θαηά είδνο 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Ακνηβή κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  7.685 4.255 
Ακνηβή Διεγθηψλ   9.500 9.500 
Λνγηζηηθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα  8.291 8.407 
Άιια επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα (εθηηκήζεηο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο)  1.316 1.415 
Έμνδα δηαθήκηζεο θαη εθηππσηηθά  943 866 
Γηθαηψκαηα Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ  7.210 37.973 
Δηήζηα ζπλδξνκή Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο  1.500 1.500 
Δηήζηα ζπλδξνκή Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ  2.761 1.900 
Έμνδα Σήξεζεο κεηξψνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ  2.989 2.516 
Σαρπδξνκηθά έμνδα  135 131 
Ζιεθηξηζκφο θαη ζρεηηθά έμνδα  468 401 
Μεηαθνξηθά   846 350 
Έμνδα αλαθνηλψζεσλ  232 110 
Πξφζηηκν απφ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο  - 6.000 
Έμνδα ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ  518 1.397 
Δηήζηα ζπλδξνκή ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ  350 - 
Αζθάιεηεο  863 900 
Δλνίθηα  13.710 13.284 
Έμνδα ςπραγσγίαο  135 201 
Έμνδα ζπληήξεζεο θηηξίσλ  3.497 5.510 
Σξαπεδηθέο ρξεψζεηο  91 102 
Γξακκαηεηαθά θαη άιια έμνδα δηνίθεζεο  2.044 1.583 
Έμνδα θαζαξηφηεηαο  650 750 
Αλαιψζηκα  351 412 
Λνγηζηηθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζπγαηξηθήο (Ρνπκαλία)  2.649 2.323 
Άιια έμνδα ζπγαηξηθήο εηαηξείαο (Ρνπκαλία)  3.488 3.324 
  __________ __________ 

πλνιηθό θόζηνο εμόδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  72.222 105.110 
  ========== ========== 

Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο χςνπο 
€1.512 (2010: €3.163) γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ ρξεψζεθαλ απφ ηνπο 
ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 
6 Υξεκαηνδνηηθά έμνδα - θαζαξά 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Υξεσζηηθνί ηφθνη:    
  Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  (22.819) (22.833) 
Καζαξφ ζπλαιιαγκαηηθφ θέξδνο  243 174 

  _________ _________ 

  (22.576) (22.659) 

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

7 Υξέσζε θνξνινγίαο 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Σξέρνπζα θνξνινγία:    
  Ακπληηθή εηζθνξά  3.014 2.578 

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

 
Ο θφξνο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη απφ ην 
ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο σο 
εμήο : 
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7 Υξέσζε θνξνινγίαο (ζπλέρεηα) 
 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (399.802) (124.916) 

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

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ θνξνινγίαο 
  χςνπο 10% 

  
(39.980) 

 
(12.492) 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα  
  θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 

  
51.514 

 
23.510 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ  
  ππφθεηηαη ζε θνξνινγία 

  
(47.377) 

 
(15.640) 

Δπίδξαζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ  35.843 4.622 
Δηδηθή εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζε πηζησηηθνχο ηφθνπο/ελνίθηα   3.014 2.578 

  ________ ________ 

Υξέσζε θνξνινγίαο  3.014 2.578 

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

 
Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ηελ Δηαηξεία είλαη 10%.   
 
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζηε Ρνπκαλία θαη έρεη ηαθηνπνηήζεη φιεο ηηο 
θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 
 
Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα εμαηξνχληαη 
απφ εηαηξηθφ θφξν θαη λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%; απμήζεθε ζε 15% 
απφ ηελ 31 Απγνχζηνπ 2011. 
 
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή 
εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%; απμήζεθε ζε 17% απφ ηελ 31 Απγνχζηνπ 2011, απμήζεθε ζε 20% 
απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 
 
Κέξδε απφ ηε δηάζεζε αμηνγξάθσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ ηίηισλ γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηνρψλ, ρξενγξάθσλ, νκνιφγσλ, δηθαησκάησλ επ' απηψλ, θιπ) 
εμαηξνχληαη απφ Κππξηαθφ εηαηξηθφ θφξν. 
 

 
8 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 
(α)  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία 
 
31 Γεθεκβξίνπ 2011     

 

 

Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

Υξεκαην-
νηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ 

ππνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία χλνιν 

  € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα
 (1)

  41.157 - 41.157 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 

- 1.368.656 1.368.656 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  11.491 - 11.491 

  _________ _________ _________ 

ύλνιν  52.648 1.368.656 1.421.304 

  ========= ========= ========= 
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8 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 
 
(α)  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία (ζπλέρεηα) 
 

 

Υξεκαην- 
νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο χλνιν 
 € € 
Τπνρξεώζεηο   

Γαλεηζκφο 687.553 687.553 
Δκπνξηθά θαη άιια πιεξσηέα 

(2)
 20.029 20.029 

 _________ _________ 

ύλνιν 707.582 707.582 

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

 
31 Γεθεκβξίνπ 2010     

 

 

Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

Υξεκαην-
νηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ 

ππνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία χλνιν 

  € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα
 (1)

  40.554 - 40.554 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 

- 1.674.982 1.674.982 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  31.192 - 31.192 

  _________ _________ _________ 

ύλνιν  71.746 1.674.982 1.746.728 

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

 

Υξεκαην- 
νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο χλνιν 
 € € 
Τπνρξεώζεηο   

Γαλεηζκφο 757.699 757.699 
Δκπνξηθά θαη άιια πιεξσηέα

(2)
 32.767 32.767 

 _________ _________ 

ύλνιν 790.466 790.466 

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

 
(1)  „εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα‟ πεξηιακβάλεη αλαβαιιφκελν εηζφδεκα θαη άιια εηζπξαθηέα.  
 
(2)  „εκπνξηθά θαη άιια πιεξσηέα‟ πεξηιακβάλεη νθεηιφκελα έμνδα, ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη αλαβαιιφκελα πιεξσηέα 
 

(β)     Πηζησηηθή πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  
 

Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη 
νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα, 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: 
 

  2011 2010 
  € € 
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα    

πκβαιιφκελα κέξε ρσξίο εμσηεξηθή 
πηζησηηθή αμηνιφγεζε: 

 
  

Οκάδα 1  - 29.233 
Οκάδα 2  20.197 11.321 
Οκάδα 3  20.960 - 

  _________ _________ 

  41.157 40.554 

  ========= ========= 
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8 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 

 

(β)     Πηζησηηθή πνηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ζπλέρεηα) 

 
  2011 2010 
  € € 
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα    
Β3  5.998 17.849 
Υσξίο αμηνιφγεζε  5.493 13.343 

  _________ _________ 

  11.491 31.192 

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

 
Υξεόγξαθα πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε  
  αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ    
Β1  411.600 427.500 

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

 
Οκάδα 1 – θαηλνχξγηνη πειάηεο (ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο) 
 
Οκάδα 2 – πειάηεο (πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο) ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ζην παξειζφλ. 
 
Οκάδα 3 -  λέα εηζπξαθηέα (ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο) 
 

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία δελ είλαη νχηε κε 
ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα, δελ έρεη ηχρεη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο. 
 
(1) Σν ππφινηπν χςνπο €2.759 (2010: €2.666) είλαη κε ηξάπεδα ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Κχπξν απφ ην 1956 ρσξίο ηζηνξηθφ αζέηεζεο πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 
(2) Σν ππφινηπν χςνπο €2.734 (2010: €10.677) είλαη κε ηξάπεδα ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

Ρνπκαλία απφ ην 1996, ρσξίο ηζηνξηθφ αζέηεζεο πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

 

9 Εεκηά αλά κεηνρή θαη θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά κεηνρή 
 
Ζ δεκηά αλά κεηνρή ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηε δεκηά γηα ην έηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο 
ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο. 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Εεκηά γηα ην έηνο (€)  (402.816) (127.494) 
  ========= ========== 

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο  
   θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

  
13 467 849 

 
13 467 849 

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

    

Βαζηθή δεκηά αλά κεηνρή (ζέλη) (€)  (2,99) (0,95) 
  ========== ========== 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιήξσο θαηαλεκεκέλεο δεκηάο αλά κεηνρή ν κεζνζηαζκηθφο αξηζκφο 
ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαπξνζαξκφδεηαη ππνζέηνληαο 
κεηαηξνπή φισλ ησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ ζην κέιινλ. 
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9 Εεκηά αλά κεηνρή θαη θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά κεηνρή (ζπλέρεηα) 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
 
Εεκηά γηα ην έηνο (€) 

  
(402.816) 

 
(127.494) 

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

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο  
   θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

  
13 467 849 

 
  13 467 849 

Μεηαηξνπή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ*   2 217 860 2 217 860 
  __________ __________ 

Πιήξσο θαηαλεκεκέλνο κεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ     15 685 709 15 685 709 

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

Πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή (ζελη) (€)  (2,57) (0,81) 
   ==========  ========== 

* Ο πιήξσο θαηαλεκεκέλνο κεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ζα πξνθχςεη κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ζα εμαζθεζνχλ φια ηα δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηε εκείσζε 14. 
 
Σα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηελ εκέξα εθείλε. 
 
 
  2011 2010 
    
Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (€)  3.537.827 3.942.543 
  __________ __________ 

Αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ   13 467 849 13 467 849 
  __________ __________ 

 
Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά κεηνρή (ζέλη) 

  
26,27 

 
29,27 

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

 

 
10 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
ηελ αξρή ηνπ έηνπο   3.115.840 3.115.840 
Εεκηά δίθαηεο αμίαο ζηελ επέλδπζε ζε αθίλεην  (160.564) - 
  __________ __________ 

  2.955.276 3.115.840 
  ========= ========= 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επαλεθηηκνχληαη θάζε ρξφλν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζε δίθαηε αμία, ε 
νπνία είλαη ε αμία ζηελ ειεχζεξε αγνξά, βαζηζκέλε ζε εθηηκήζεηο απφ αλεμάξηεην, 
επαγγεικαηία, εγθεθξηκέλν εθηηκεηή. 
 
Ζ δίθαηε αμία βαζίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο κηαο ελεξγνχο αγνξάο, ηξνπνπνηεκέλε, εάλ ρξεηάδεηαη, 
γηα δηαθνξέο ζηε θχζε, ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζε  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
Δάλ ε πιεξνθνξία δελ είλαη δηαζέζηκε, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 
εθηίκεζεο φπσο πξφζθαηεο ηηκέο ή ιηγφηεξν ελεξγείο αγνξέο ή πξνβιέςεηο πξνεμνθιεκέλσλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο αλαζεσξνχληαη εηεζίσο θαη αιιαγέο ζηηο δίθαηεο αμίεο 
αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 
 
Σα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν θαη Ρνπκαλία, επαλεθηηκήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο απφ αλεμάξηεηνπο, επαγγεικαηίεο, εγθεθξηκέλνπο εθηηκεηέο.  Ζ εθηηκεκέλε αμία δηαθέξεη 
θαηά €160.564 απφ ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη γη‟ απηφ έρεη αλαγλσξηζηεί 
δεκηά δίθαηεο αμίαο απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα.  Σν έλα αθίλεην είλαη ππνζεθεπκέλν γηα 
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνπ παξαρσξήζεθε ζην πγθξφηεκα (εκ. 15). 
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10 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα (ζπλέρεηα) 
 
Σα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ: 

 
   2011  2010 
  € € 
    
Δηζφδεκα απφ ελνίθηα   86.013 71.880 

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

 

11 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε 
 αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
   2011 

Αγνξαία 
Αμία 

€ 

2010 
Αγνξαία 

Αμία 
€ 

     
Μεηνρηθνί ηίηινη θαη αμηφγξαθα ζε εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζε 
  ρξεκαηηζηήξην   

   
956.056 

 
1.246.482 

Σίηινη εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 
  Αμηψλ Κχπξνπ 

   
1.000 

 
1.000 

Δηαηξηθά αμηφγξαθα    411.600 427.500 

   __________ __________ 

χλνιν επελδχζεσλ   1.368.656 1.674.982 

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

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη πνπ είλαη γηα εκπνξία αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 
Σίηινη εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ: 

  2011 
€ 

2010 
€ 

    
Αζθάιεηεο  168.400 235.000 
Καηαζθεπέο θαη πιηθά  482.406 603.340 
Σξφθηκα θαη πνηά  305.250 301.650 

  _________ _________ 

  956.056 1.139.990 

  _________ _________ 

 
Σίηινη εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ: 

    
Σξάπεδεο  - 56.050 

  _________ _________ 

 
Σίηινη εηζεγκέλνη ζε Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα: 

    
Σξάπεδεο  21.511 50.442 

  _________ _________ 

  21.511 50.442 

  _________ _________ 

Σίηινη κε εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην: 

  2011 
€ 

2010 
€ 

    
Δπελδπηηθέο  1.000 1.000 

  ______ _______ 

 
Δηαηξηθά αμηόγξαθα:    

Σξάπεδεο (2010: Γεζκεπκέλα)  411.600 427.500 

  _________ _________ 

    
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ 
 απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

  
1.368.656 

 
1.674.982 

  ========= ========= 
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11 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε 
 αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ (ζπλέρεηα) 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επεηδή αλακέλεηαη λα 
ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. ηελ θαηάζηαζε 
ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηηο ξνέο κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο σο κέξνο ησλ 
αιιαγψλ ζην θεθάιαην θίλεζεο.  
 
Ζ δίθαηε αμία γηα φινπο ηνπο εηζεγκέλνπο κεηνρηθνχο ηίηινπο βαζίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα ηηκή 
πξνζθνξάο ζε ελεξγή αγνξά.  
 
Αιιαγέο ζηηο δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη 
ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 2011 2010 
 € € 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ – πξνο εκπνξία (313.214) (196.410) 

 _________ ________ 

 (313.214) (196.410) 

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

 
Ζ δίθαηε αμία γηα ηα κε εηζεγκέλα ζηνηρεία δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα δηφηη δελ 
ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ εκθαληδφκελε αμία εθηφο αλ 
ππάξρεη έλδεημε δεκηάο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμέηαζε ηελ εκθαληδφκελε αμία απηψλ ησλ 
επελδχζεσλ ηνπ 2010 θαη θαηέιεμε φηη ε δίθαηε αμία ηνπο είλαη €1.000 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
(2010: €1.000). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνβιέπεη άιιε δεκηά ζε ζρέζε κε απηέο ηηο 
επελδχζεηο, εθηφο απφ ηελ δεκηά πνπ ήδε αλαγλσξίζηεθε.  

 
Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππήξμε εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα χςνπο €53.078 
(2010: €100.786) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ.  
 

12 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 
 
   2011 

€ 
2010 

€ 
     
Δηζπξαθηέα απφ ρξεκαηηζηέο   2.237 29.233 
Φ.Π.Α. εηζπξαθηέν   7.289 5.908 
Αλαβαιιφκελν εηζφδεκα   5.413 5.413 
Σφθνο εηζπξαθηένο   20.960 - 
Άιινη ρξεψζηεο   5.258 - 

   ________ _______ 

   41.157 40.554 
   ======== ======= 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη 
πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Καηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαλέλα εηζπξαθηέν δελ 
παξνπζίαζε θαζπζηέξεζε ζηελ είζπξαμε ηνπ θαη ε Γηεχζπλζε δελ αλακέλεη νπνηεζδήπνηε 
δεκηέο απφ κε-απφδνζε εθ κέξνπο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 
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12 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (ζπλέρεηα) 

 
Ζ ρξνλνινγηθή αλάιπζε εηζπξαθηέσλ είλαη σο εμήο: 
 
   2011 

€ 
2010 

€ 
     
Μέρξη 3 κήλεο   41.157 40.554 

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

 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 
είλαη ην εκθαληδφκελν πνζφ θάζε ηάμεο εηζπξαθηέσλ φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ.   
 

 
13 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ηα 
ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 
   2011 

€ 
2010 

€ 
     
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα   11.491 31.192 

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

 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη αλά λφκηζκα σο εμήο: 

 
   2011 

€ 
2010 

€ 
     
Δπξψ-λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο   8.757 30.529 
Ρνπκάληθα Λέη   2.734 663 

   _______ _______ 

   11.491 31.192 

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

 

14 Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην  
 
         2011  2010 

 Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

€ 

Απνζεκαηηθό 
ππέξ ην άξηην 

€ 

 
 
 

Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

€ 

Απνζεκαηηθφ 
ππέξ ην άξηην 

€ 
Δγθεθξηκέλν        
Μεηνρέο ησλ €0,17 θαζεκηά 500 000 000 85 000 000   500 000 000 85.000.000  

 ========== ==========   =========== ==========  
Δθδόζεθε θαη πιεξώζεθε 

εμνινθιήξνπ 
 
 

      

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  13 467 849 2.289.534 110.893  13 467 849 2.289.534 110.893 

 __________ __________ _________  ___________ __________ _________ 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  13 467 849 2.289.534 110.893  13 467 849 2.289.534 110.893 

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

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ζηηο 5 Ηνπλίνπ 2006 λα εθδψζεη 2 249 989 Γηθαηψκαηα 
Πξνηίκεζεο ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε αλαινγία 1 Γηθαίσκα 
Πξνηίκεζεο γηα θάζε 4 κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη κε ηηκή εμάζθεζεο €0,17 (£0,10).   
 
ηηο 28 Απγνχζηνπ 2006, εμαζθήζεθαλ ηα Γηθαηψκαηα Πξνηίκεζεο θαη εθδφζεθε πεξαηηέξσ 
κεηνρηθφ θεθάιαην χςνπο £224.999 ην νπνίν πιεξψζεθε εμνινθιήξνπ. 
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14 Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην (ζπλέρεηα) 
 
Δπηπξφζζεηα γηα θάζε Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο είρε παξαρσξεζεί θαη έλα Γηθαίσκα Αγνξάο 
Μεηνρψλ 2007/2009 δσξεάλ κε ηηκή εμάζθεζεο €0,22 (£0,13) πνπ κπνξνχζε λα εμαζθεζεί 
κεηαμχ 1 θαη 15 Ννεκβξίνπ θαηά ηηο ρξνληέο 2007, 2008 θαη 2009.  Καλέλα Γηθαίσκα Αγνξάο 
Μεηνρψλ δελ εμαζθήζεθε θαηά ην 2007 θαη ην 2008.  ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2009, εμαζθήζεθαλ 2 
217 860 Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ θαη ην ππφινηπν ησλ 32 129 Γηθαηψκαηα Αγνξάο 
Μεηνρψλ έιεμαλ.  
 
Δπηπξφζζεηα γηα θάζε έλα απφ ηα Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ (ΓΑΜ) 2007/2009 πνπ 
εμαζθήζεθαλ, παξαρσξήζεθε έλα ΓΑΜ 2010/2012 δσξεάλ (ζχλνιν 2.217.860) ην νπνίν ζα 
έρεη ηηκή εμάζθεζεο €0,29 (£0,17) θαη ζα κπνξεί λα εμαζθεζεί κεηαμχ 1 θαη 15 Ννεκβξίνπ θαηά 
ηηο ρξνληέο 2010, 2011 θαη 2012.  Καλέλα Γηθαίσκα Αγνξάο Μεηνρψλ δελ εμαζθήζεθε θαηά ην 
2011. 
 
Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
 

15 Γαλεηζκόο 
 

  2011 
€ 

2010 
€ 

    
Βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  98.050 119.205 
    
Με βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  589.503 638.494 
  ________ ________ 

ύλνιν δαλεηζκνύ  687.553 757.699 
  ======== ======== 

Λήμε κε βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ    
Απφ 1 κέρξη 2 έηε  98.050 119.205 
Απφ 2 κέρξη 5 έηε  392.200 476.820 
Μεηά απφ 5 έηε  99.253 161.674 
  ________ ________ 

  589.503 757.699 
  ======== ======== 

 
ηηο 11 επηεκβξίνπ 2006, ην πγθξφηεκα έιαβε ηξαπεδηθφ δάλεην ζε Λίξεο Κχπξνπ ην νπνίν 
ζα απνπιεξσζεί κε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2021. Σν ηξαπεδηθφ δάλεην είλαη 
εμαζθαιηζκέλν σο εμήο: 
 
(α)  ππνζήθε αθηλήηνπ χςνπο €758.619 (εκ.10) 
(β)  εθρψξεζε ελνηθίσλ ηνπ αθηλήηνπ 
 
Σελ 1 επηεκβξίνπ 2009, ην πγθξφηεκα έιαβε επηπξφζζεην ηξαπεδηθφ δάλεην χςνπο 
€315.000, ην νπνίν ζα απνπιεξσζεί ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο κέρξη ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2017. Σν 
δάλεην είλαη εμαζθαιηζκέλν κε ηηο πην πάλσ ππνζήθεο (2010: ππνζήθε 450 000 αμηνγξάθσλ 
ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ). 
 
Ο δαλεηζκφο πγθξνηήκαηνο είλαη δηεπζεηεκέλνο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ο δαλεηζκφο ζε 
θπκαηλφκελν επηηφθην θαζνξίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθζέηνληαο ην πγθξφηεκα ζε 
θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ δαλεηζκνχ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε αμία. 
 
Σν κεζνζηαζκηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ 2% + 
ηξίκελν Euribor (2009: 2% + ηξίκελν Euribor). 
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16 Δκπνξηθά θαη άιια πιεξσηέα  
 
 2011 

€ 
2010 

€ 
   
Οθεηιφκελα έμνδα  11.838 22.545 
Άιια πιεξσηέα 7.903 10.222 
Ακπληηθή εηζθνξά κεηφρσλ νθεηιφκελε επί ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο 

κεξίζκαηνο 

 
129.559 

 
129.559 

 ________ ________ 

 149.300 162.326 
 ======== ======== 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε 
ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 
17 Κύξηεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ ελνπνηνύληαη 
 

 
 
 
 
 

 
18 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 
 
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. Σν πγθξφηεκα 
ειέγρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μπεθξή. 

 
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 
(α)       Ακνηβή πκβνύισλ  
 
           Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ πκβνχισλ ήηαλ σο εμήο: 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
             Γηθαηψκαηα   7.685 4.255 

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

 

19 Αλάιπζε θαηά ηνκέα 
 
Σν πγθξφηεκα ζην ζχλνιν ηνπ ιεηηνπξγεί σο έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο. 
 
Ο αλψηεξνο ιεηηνπξγηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κειεηά ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ εηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
ΓΠΥΑ θαη απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηαηξεία 

 

Διεγρόκελν από ην 
πγθξόηεκα % 

Έδξα 
 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα 
 

 
 

2011 
 

2010 
 

 
 

 
 

Unigrowth Investitii SRL 100% 100% Ρνπκαλία Αθίλεηε πεξηνπζία 
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19 Αλάιπζε θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα) 
 
Αλάιπζε θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 
 
Έηνο 2011: 

 Κύπξνο Διιάδα Άιιεο 
Υώξεο 

ύλνιν 

 € € € € 
Δηζνδήκαηνο     
Πηζησηηθά κεξίζκαηα  53.078 - - 53.078 
Πηζησηηθνί ηφθνη 29.683 - - 29.683 
Εεκηά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 
 

(212.899) 

(71.476) (28.839) (313.124) 

Εεκηά δίθαηεο αμίαο απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα - - (160.564) (160,564) 
Δλνίθηα εηζπξαθηέα 86.013 - - 86.013 
 _________ _________ _________ __________ 

 (44.125) (71.476) (189.403) (305.004) 
 ========= ========== ========= ========== 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 1.348.827 - 1.606.449 2.955.276 
 ========= ========== ========= ========== 

 
Έηνο 2010: 
 

 Κύπξνο Διιάδα Άιιεο 
Υώξεο 

ύλνιν 

 € € € € 
Δηζνδήκαηνο     
Πηζησηηθά κεξίζκαηα  98.735 - 2.051 100.786 
Πηζησηηθνί ηφθνη 26.584 - 13 26.597 
Εεκηά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 
 

(200.093) 

 
 

(36.327) 

 
 

40.010 

 
 

(196.410) 
Δλνίθηα εηζπξαθηέα 71.880 - - 71.880 
 _________ _________ _________ __________ 

 (2.894) (36.327) 42.074 2.853 

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

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 1.348.827 - 1.767.013 3.115.840 
 ========= ========= ========= ========== 

20 Γεζκεύζεηο 
 
(i) Γεζκεύζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – όπνπ ην πγθξόηεκα είλαη ν κηζζσηήο 
  

Σν πγθξφηεκα ελνηθηάδεη γξαθεία ζχκθσλα κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  
Οη κηζζψζεηο έρνπλ πνηθίινπο φξνπο, πξφλνηεο αλαπξνζαξκνγήο ηηκήκαηνο θαη 
δηθαηψκαηα αλαλέσζεο. 

 
 Σν ζχλνιν ησλ ειάρηζησλ κειινληηθψλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο κε 

αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο είλαη σο εμήο: 
  2011 2010 
  € € 
    

Μέρξη 1 έηνο  6.310 6.290 
Απφ 1 κέρξη 5 έηε  8.350 8.283 

  _______ ______ 

  14.660 14.573 

  ======= ====== 
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20 Γεζκεύζεηο (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Γεζκεύζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – όπνπ ην πγθξόηεκα είλαη ν εθκηζζσηήο 
  

Σν ζχλνιν ησλ ειάρηζησλ κειινληηθψλ ελνηθίσλ πνπ είλαη εηζπξαθηέα ζχκθσλα κε ηηο 
κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο είλαη σο εμήο: 

  2011 2010 
  € € 
    

Μέρξη 1 έηνο  13.712 13.532 
Απφ 1 κέρξη 5 έηε  2.950 2.706 

  ________ _______ 

  16.662 16.238 

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

 

21 Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
θαηαλφεζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 
 
Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 9.  


