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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλες πληροφορίες 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Σάββας Νικολάου  

Παναγιώτης Νεοφύτου  

Παύλος Νικολάου 

Παναγιώτης Καλλής 

Γιάννα Νικολάου  

Ηλίας Γεωργίου – παραιτήθηκε 23 Ιουνίου 2020 

Χριστίνα Νικολάου  

Παναγιώτης Πιτσιλλίδης 

Αντρέας Παρτζίλης - διορίστηκε 23 Ιουνίου 2020 

 

Γραμματέας Εταιρείας 

 

Χριστίνα Νικολάου 

Οδός Μακεδονίας 10 

Αγλαντζιά 

2107 Λευκωσία 

Κύπρος 

 

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

 

Ernst & Young Cyprus Limited 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

Jean Nouvel Tower 

Λεωφ. Στασίνου 6 

ΤΚ 21656 

1511 Λευκωσία, Κύπρος 

 

Τραπεζίτες 

 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ  

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ  

 

Εγγεγραμμένο γραφείο 
 

Οδός Τεύκρου Ανθία 23 

Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου 

Λευκωσία 

Κύπρος 
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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων στις 
Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες  προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της 
Display Art Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων 
γνωρίζουμε: 
(α) οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις 

σελίδες 19 μέχρι 72. 
 

(i)    Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 9, εδαφίου (4) του Νόμου, και  
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιάς στις Display 
Art Plc και των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις ως σύνολο, και 

 
(β) η Έκθεση Διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης 

της επιχείρησης καθώς και της οικονομικής θέσης της Display Art Plc και των 
θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως 
σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν. 

 
 
26 Απριλίου 2021
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Έκθεση Διαχείρισης 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Display Art Plc (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την έκθεσή του και τις 

ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών Α. Καραμαλλάκης & 

Υιοί Λτδ, D&M Décor Systems Ltd και P.A Karaolis (Interexpo) Ltd που μαζί αποτελούν το 

Συγκρότημα. 

 

Κύριες δραστηριότητες 

 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 

χρόνο, είναι η διενέργεια εκθέσεων και φεστιβάλ, η κατασκευή και διακόσμηση εκθεσιακών 

περιπτέρων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ο εξοπλισμός καταστημάτων καθώς και η 

επιγραφοποιία. 

 

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 

δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος 

 

Η εξέλιξη του Συγκροτήματος μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική 

του θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι μειωμένα σε σύγκριση με 

το προηγούμενο έτος.  

Με βάση το διάταγμα του Υπουργού Υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, 
το Συγκρότημα ανέστειλε τις εργασίες του στις 16 Μαρτίου 2020 που είχαν ως αποτέλεσμα 
το κλείσιμο των εγκαταστάσεων, καταστημάτων και την αναστολή διενέργειας φεστιβάλ και 
εκθέσεων. Αυτά τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση εισοδημάτων, επηρεασμό 
ταμειακών ροών για το 2020 και ανάκτηση εμπορικών απαιτήσεων. Ο κύκλος εργασιών του 
Συγκροτήματος παρουσιάζεται μειωμένος κατά 68% και το ποσοστό μικτού κέρδους από 33% 
το 2019 μετατράπηκε σε ποσοστό μικτής ζημίας 13% για το έτος. Η ζημιά για το έτος οφείλεται 
κυρίως στην δραματική μείωση του κύκλου εργασιών. 

 

Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του 

κατά €1.105.433. Οι παράγοντες αυτοί καθώς και το λειτουργικό περιβάλλον του 

Συγκροτήματος όπως αναλύεται στη σημείωση 1, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας που ενδέχεται να εγείρει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του 

Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Παρά την αβεβαιότητα αυτή, η 

διοίκηση πιστεύει ότι έχει την ικανότητα να συνεχίσει τις εργασίες του ως δρώσα οικονομική 

μονάδα. Οι κύριοι μέτοχοι έχουν εκδηλώσει την πρόθεση τους να συνεχίσουν να παρέχουν 

τέτοια βοήθεια ούτως ώστε να έχει το Συγκρότημα την δυνατότητα να συνεχίσει ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του εάν και εφόσον 

χρειαστεί.  

 
Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει το πιο πάνω, είναι η εξασφάλιση γραπτής δέσμευσης από τον 
Διοικητικό Σύμβουλο και κύριο μέτοχο, για μη απαίτηση πιστωτικού υπολοίπου €377.053, 
παρά μόνο όταν το Συγκρότημα θα έχει την οικονομική ευχέρεια να το αποπληρώσει. 
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει αναδιάρθρωση με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με 
ευνοϊκότερο επιτόκιο και αναστολή των δόσεων δανείου από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι και 
τον Αύγουστο του 2021. Η μια εκ των δύο Εταιρειών του συγκροτήματος, επανεκκίνησε τις 
δραστηριότητές της από τον Ιανουάριο του 2021. Η επόμενη φάση της άρσης των 
περιοριστικών μέτρων από την Κυπριακή Κυβέρνηση προγραμματίστηκε για τις 17 Μαΐου 
2021, όπου η Εταιρεία αναμένεται να επανεκκινήσει πλήρως τις δραστηριότητές της. Ο 
συνδυασμός της χαλάρωσης των μέτρων με το υψηλό ποσοστό εμβολιασμών που αναμένεται 
να λάβουν χώρα εντός του έτους, καθιστούν ευοίωνη την διεξαγωγή των προγραμματισμένων 
φεστιβάλ και εκθέσεων. 
  
Επίσης μέσα στα πλαίσια των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
λόγω της νόσου Κορωνοϊού (COVID-19) για στήριξη των επιχειρήσεων, το Συγκρότημα έχει 
αιτηθεί ως δικαιούχος καταβολής εφάπαξ χορηγίας από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο 
αναμένεται να δοθεί αρχές Μαϊου 2021. 
 
Η Διοίκηση του Συγκροτήματος, έχοντας λάβει υπ’ όψιν τους παράγοντες που περιγράφονται 
πιο πάνω, έχει ικανοποιηθεί ότι το Συγκρότημα έχει τα μέσα ώστε να συνεχίσει την 
επιχειρησιακή του δραστηριότητα κατά το προβλεπτό μέλλον και ως εκ τούτου, οι οικονομικές 
καταστάσεις συνεχίζουν να ετοιμάζονται με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα περιγράφονται στις 
σημειώσεις 1, 5 και 6 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε τα δεδομένα, δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος για το προβλεπτό μέλλον.  
 
Αποτελέσματα 
 
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 19. Η ζημία για 
το έτος που αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε €167.534 (2019 κέρδος: €27.626). Στις 31 
Δεκεμβρίου 2020 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν 
€4.149.177 (2019: €4.500.376), οι καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν €1.105.433 
(2019: €1.292.408) και τα καθαρά συνολικά περιουσιακά στοιχεία ήταν €787.446 (2019: 
€956.207).  
 
Μερίσματα 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το 
έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.  
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του έτους.   

Η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, είχε στην κατοχή της 56.498 ίδιες μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,34, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,42% του μετοχικού κεφαλαίου. 
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Κύριοι μέτοχοι  
Οι μετόχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2020 και  26 Απριλίου 2021 ήταν ως ακολούθως: 
 

 26 Απριλίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2020 
 % % 

Σάββας Νικολάου (1) 25,96 25,96 
Γιάννα Νικολάου  6,75 6,75 
Παύλος Νικολάου  28,34 28,34 
Μάριος Καραμαλλάκης (2) 5,41 5,41 

 
Συμμετοχή Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (συνέχεια) 
 
(1) Η συμμετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του 14,81% 

και τη έμμεση συμμετοχή του μέσω της θυγατέρας του Άντρης Νικολάου 11,15%. 
(2) Απεβίωσε στις 3 Ιανουαρίου 2010. Η κυριότητα των μετοχών του θα περάσει στους 

κληρονόμους του. 
 
Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής δεν υπήρχαν 
οποιεσδήποτε συμβάσεις με τo Συγκρότημα ή τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες Σύμβουλος 
ή συνδεδεμένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον. 

 
Εταιρική διακυβέρνηση 
 
Η Εταιρεία έχει τίτλους εισηγμένους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου («ΧΑΚ»). Το ΧΑΚ έχει καθιερώσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο «Κώδικας»). 
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μικρά μεγέθη του 
Συγκροτήματος σε συνδυασμό με την έλλειψη πολυπλοκότητας των λειτουργιών και 
διαδικασιών του, το γεγονός ότι το Συγκρότημα δεν έχει μεγάλο σε αριθμό εργοδοτούμενους και 
το ότι οι κύριες του εργασίες διεξάγονται μέσω συμφωνιών με τρίτες εταιρείες, συνηγορούν  
υπέρ της μη υιοθέτησης του Κώδικα, αφού η σχετική αύξηση του κόστους που αυτό 
συνεπάγεται, δεν δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις. Λεπτομέρειες παρουσιάζονται στη 
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 
 

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από το Συγκρότημα 
 
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου, σε πιστωτικό κίνδυνο, σε 
κίνδυνο ρευστότητας και σε κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου από τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
κατέχει. 
 
 

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 
αγοράς και οι μεταβολές θα επηρεάσουν τα έσοδα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
που κατέχει το Συγκρότημα. 
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από το Συγκρότημα (συνέχεια) 

Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια 
αγοράς. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη βραχυπρόθεσμο 
δανεισμό. Ο δανεισμός με κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός με σταθερά επιτόκια, εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να 
προκαλέσει οικονομική ζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του. Το Συγκρότημα 
εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των εργασιών του - κυρίως των εμπορικών απαιτήσεων και 
από τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες. 

Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από εμπορικές απαιτήσεις: Η διαχείριση αυτού του κινδύνου 
γίνεται με βάση τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε σχέση με τον πιστωτικό 
κίνδυνο που προκύπτει από τους πελάτες. Η πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη αξιολογείται 
και ανείσπρακτα υπόλοιπα πελατών παρακολουθούνται συστηματικά. 

Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από χρηματοοικονομικά μέσα και καταθέσεις σε μετρητά: 
Καταθέσεις σε μετρητά κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική 
αξιοπιστία και το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε 
πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει το Συγκρότημα δυσκολίες στην 
εκπλήρωση υποχρεώσεων δεσμεύσεων συνδεόμενων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Το 
Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό τη διατήρηση ενός ισοζυγίου μεταξύ της συνεχούς 
ροής και της ευελιξίας της χρηματοδότησης του με τη χρήση παρατραβηγμάτων τραπεζών, 
δανείων τραπεζών, χρηματοδοτικών μισθώσεων και συμβάσεων ενοικιαγοράς. 
 
Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει μετοχές και αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά 
αποθεματικά.  
 
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τη κεφαλαιακή του δομή και προβαίνει σε αναπροσαρμογές με βάση 
τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή 
απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Για 
να διατηρήσει ή να αναπροσαρμόσει την κεφαλαιακή του δομή, το Συγκρότημα μπορεί να 
αναπροσαρμόσει την πληρωμή μερίσματος, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να προβεί 
σε έκδοση κεφαλαίου. Οι πολιτικές, στόχοι και διαδικασίες του Συγκροτήματος δεν έχουν αλλάξει 
από το προηγούμενο έτος. 
 

Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 

 

Ανάλογα με τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19) και τη 

συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, η Εταιρεία ενδέχεται να 

παρουσιάσει περιορισμένη ρευστότητα και να αναγνωρίσει απομειώσεις στα περιουσιακά της  
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς (συνέχεια) 
 
στοιχεία το 2021. Ο ακριβής αντίκτυπος στις δραστηριότητες της Εταιρείας το 2021 και μετά δεν 
μπορεί να προβλεφθεί. 
 
Στις 10 Ιανουαρίου 2021, ανακοινώθηκε νέα απαγόρευση κυκλοφορίας από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση, μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου, στην οποία εν συνεχεία δώθηκε παράταση με 
συγκεκριμένες ελαφρύνσεις μέχρι και τον Απρίλιο του 2021.  
 
Το Συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει αναδιάρθρωση με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με 
ευνοϊκότερο επιτόκιο και αναστολή των δόσεων δανείου από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι και τον 
Αύγουστο του 2021. Η μια εκ των δύο Εταιρειών του συγκροτήματος, επανεκκίνησε τις 
δραστηριότητές της από τον Ιανουάριο του 2021. Η επόμενη φάση της άρσης των περιοριστικών 
μέτρων από την Κυπριακή Κυβέρνηση προγραμματίστηκε στις 17 Μαΐου 2021, όπου η Εταιρεία 
αναμένεται να επανεκκινήσει πλήρως τις δραστηριότητές της. Ο συνδυασμός της χαλάρωσης 
των μέτρων με το υψηλό ποσοστό εμβολιασμών που αναμένεται να λάβουν χώρα εντός του 
έτους, καθιστούν ευοίωνη την διεξαγωγή των προγραμματισμένων φεστιβάλ και εκθέσεων. 
  
Επίσης μέσα στα πλαίσια των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω 
της νόσου Κορωνοϊού (COVID-19) για στήριξη των επιχειρήσεων, το Συγκρότημα έχει αιτηθεί ως 
δικαιούχος καταβολής εφάπαξ χορηγίας από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αναμένεται 
να δοθεί αρχές Μαϊου 2021.  

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Ernst & Young Cyprus Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να 
εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
Χριστίνα Νικολάου        
Γραμματέας 
      
Λευκωσία 
26 Απριλίου 2021 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ190-2007-04 ΠΕΡΙ TOY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «ΟΔΗΓΙΑ») 

Παράγραφοι (α)-(γ) του Άρθρου 5 της Οδηγίας 

Η Εταιρεία έχει τίτλους εισηγμένους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου («ΧΑΚ»). Το ΧΑΚ έχει καθιερώσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο 

«Κώδικας»).  

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μικρά μεγέθη του 

Συγκροτήματος σε συνδυασμό με την έλλειψη πολυπλοκότητας των λειτουργιών και 

διαδικασιών της, το γεγονός ότι το Συγκρότημα δεν έχει μεγάλο σε αριθμό εργοδοτούμενους 

και το ότι οι κύριες της εργασίες διεξάγονται μέσω συμφωνιών με τρίτες εταιρείες, συνηγορούν 

υπέρ της μη υιοθέτησης του Κώδικα, αφού η σχετική αύξηση του κόστους Εταιρείας που αυτό 

συνεπάγεται, δεν δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις. 

 

Ειδικότερα: 

 

A. Διοικητικό Συμβούλιο  

Η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό Εκτελεστικών Συμβούλων με βάση τις διατάξεις 

Α.2.2 και Α.2.3 του Κώδικα για την Ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου, άρα 

επιτυγχάνεται ικανοποιητική ισορροπία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

μικρά της μεγέθη και την έλλειψη πολυπλοκότητας λειτουργιών και διαδικασιών, η Εταιρεία 

θεωρεί ότι επιτυγχάνεται αποτελεσματική διεύθυνση, καθοδήγηση και έλεγχος από το 

υπάρχων Διοικητικό Συμβούλιο. Αναφορικά με τους διορισμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

σημειώνεται ότι, δεν κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση διατάξεων σε σχέση με τη δημιουργία 

Επιτροπής Διορισμών για το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη από το 2002. Η 

Εναλλαγή των Διοικητικών Συμβούλων (αρχή Α.5. του Κώδικα), επιτυγχάνεται επί τη βάση 

των Κανονισμών της Εταιρείας. 

Β. Αμοιβή Συμβούλων 

Οι διαδικασίες που επιζητούνται στο Μέρος Β του Κώδικα σε σχέση με την αμοιβή των 

Συμβούλων, στοχεύουν, κυριότερα, στην ανάπτυξη πολιτικής και διαφάνειας σε σχέση με τις 

αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Σύμφωνα με το Καταστατικό της 

Εταιρείας, η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε 

γενική συνέλευση. Σημειώνεται τέλος ότι, οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων της 

Εταιρείας, παραμένουν επί σειρά ετών σχεδόν αμετάβλητες, και γνωστοποιούνται σαφώς στην 

Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ190-2007-04 ΠΕΡΙ TOY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «ΟΔΗΓΙΑ») (συνέχεια) 

Γ. Ευθύνη και Λογιστικός Έλεγχος 

Η υποβολή ισορροπημένης, λεπτομερούς και κατανοητής αξιολόγησης της θέσης και των 

προοπτικών της Εταιρείας επιτυγχάνεται επαρκώς, με τη σύνταξη, υποβολή και 

δημοσιοποίηση της προβλεπόμενης στο Μέρος Π των περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 

(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 και 2009 

περιοδικής πληροφόρησης, και των ανακοινώσεων και γενικά της πληροφόρησης που 

απαιτείται από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας. Η Ετήσια Έκθεση της 

Εταιρείας που συντάσσεται επί τη βάση των Νόμων περί Διαφάνειας, της περί Εταιρειών 

νομοθεσίας και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι έχουν αληθινή 

και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

συστήσει και λειτουργή Επιτροπή Ελέγχου καθώς και διορισμό Προέδρου και μελών στα 

πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει μεγάλο σε αριθμό 

εργοδότουμένους και οι κύριες εργασίες της διεξάγονται μέσω συμφωνιών με τρίτες εταιρείες, 

επομένως δεν υπόκειται σε λειτουργικούς κινδύνους (operational risks), αλλά μόνον σε 

χρηματοοικονομικούς (financial) και κινδύνους μη συμμόρφωσης (compliance risks). 

Συνεπακόλουθα, η Εταιρεία υπόκειται σε αποτελεσματικό εξωτερικό έλεγχο που εξετάζει 

τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (τα αποτελέσματα του οποίου κοινοποιούνται στους 

μετόχους στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας), και έχει διορίσει πρόσωπο που γνωρίζει καλά 

την χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του ΧΑΚ και της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα, 

σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς του ΧΑΚ. 

Δ. Σχέσεις με τους Μετόχους 

Το Διοικητικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί τις Γενικές Συνελεύσεις για την επικοινωνία με τους 

επενδυτές και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτές. Νοείται ότι οι μέτοχοι της 

Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους με τον 

Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος τους παρέχει οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες 

χρειάζονται. Η ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων 

της μειοψηφίας, επιτυγχάνεται επί τη βάση της περί Εταιρειών νομοθεσίας και νομολογίας, 

που διέπει τις εταιρικές λειτουργίες και πρακτικές της Εταιρείας. 

Άρθρο 5(δ) της Οδηγίας: 
Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης, ετοιμασίας και 

κατάρτισης της περιοδικής πληροφόρησης του Μέρους Π του Νόμου. 

Η περιοδική πληροφόρηση του Μέρους Π του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 

Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε το 

2009 (ο «Νόμος»), αναφέρεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, στην εξαμηνιαία οικονομική 

έκθεση και στην ένδειξη αποτελέσματος, πληροφόρηση την οποία οι εκδότες τίτλων 

εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιοποιούν 

σύμφωνα με τις πρόνοιες και τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στο Μέρος Π του 

Νόμου. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ190-2007-04 ΠΕΡΙ TOY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «ΟΔΗΓΙΑ») (συνέχεια) 

Η Εταιρεία έχει συστήσει και λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου καθώς και διορισμό Προέδρου και 

μελών στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα 

ακόλουθα: 

- Παναγιώτης Νεοφύτου - Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Ανεξάρτητος 

- Παναγιώτης Πιτσιλλίδης – Μέλος – Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Ανεξάρτητος 

- Αντρέας Παρτζίλης – Μέλος – Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος - Ανεξάρτητος 

Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει μεγάλο σε αριθμό εργοδοτούμενους. 

Περαιτέρω, οι λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επαφίενται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που υποβοηθείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές της 

Εταιρείας. Σε σχέση με την σύννομη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής 

πληροφόρησης του Μέρους Π του Νόμου, η Εταιρεία υποβοηθείται από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές της Εταιρείας, Ernst & Young Cyprus Limited, και τον Λειτουργό Συμμόρφωσης της 

Εταιρείας. 

Επομένως, τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας σύνταξης, ετοιμασίας και κατάρτισης της 

περιοδικής πληροφόρησης του Μέρους Π του Νόμου, είναι τα ακόλουθα: 

• Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, που περιλαμβάνει τους τελικούς ελεγμένους 

λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος, ελέγχεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές της 

Εταιρείας, Ernst & Young Cyprus Limited, και τυγχάνουν ανασκόπησης από την 

Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με αυτό 

τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία και η πληροφόρηση που συμπεριλαμβάνονται 

στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση έχουν τύχει αποτελεσματικού ελέγχου σύμφωνα με 

το Μέρος Π του Νόμου, και συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών 

Νόμου και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

• Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης της Εταιρείας, μεριμνά ώστε η περιοδική πληροφόρηση 

του Μέρους Π του Νόμου, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με το Νόμο, δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στο 

Νόμο, και με τον τρόπο που καθορίζεται στο Νόμο και στις σχετικές Οδηγίες περί 

Διαφάνειας. 

Άρθρο 5(στ) της Οδηγίας 

Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε τίτλοι της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

Άρθρο 5(ζ) της Οδηγίας 

Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ190-2007-04 ΠΕΡΙ TOY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «ΟΔΗΓΙΑ») (συνέχεια) 

Άρθρο 5(η) της Οδηγίας 
Με βάση το άρθρο 76 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε και μεγαλύτερος των 11. Η Εταιρεία μπορεί με 

σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει ή μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων. Η παράγραφος 93 του 

Καταστατικού της Εταιρείας διασφαλίζει την εναλλαγή των Συμβούλων, αφού προνοεί ότι σε 

κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο του τότε αριθμού των Συμβούλων, ή αν ο 

συνολικός αριθμός των Συμβούλων δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του τρία, τότε ο 

πλησιέστερος αριθμός προς το ένα τρίτο, αποχωρούν από το αξίωμα του Σύμβουλου. 

Σύμφωνα της παραγράφου 94 του Καταστατικού της Εταιρείας, η ετήσια αποχώρηση μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εκ περιτροπής, με πρώτους εκείνους που για τη 

μακρύτερη περίοδο από την προηγούμενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωμα του Συμβούλου. 

Ο οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος αποχωρεί δικαιούται, αν ο ίδιος το επιθυμεί και εάν 

είναι επανεκλέξιμος, να διεκδικήσει επανεκλογή του. 

Επίσης, το άρθρο 90 του Καταστατικού της Εταιρείας προνοεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

εξουσία να διορίζει, σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο - είτε για να 

συμπληρωθεί κενή θέση, είτε επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες Συμβούλους. Κάθε 

Σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την αμέσως 

επόμενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιμος. 

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

Καταστατικό της. Ειδικό ψήφισμα μπορεί να εγκριθεί με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών 

τετάρτων των παρόντων μελών, που δικαιούνται να ψηφίσουν σε γενική συνέλευση, για την 

οποία έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι μίας τουλάχιστον ημερών που ορίζει την 

πρόθεση ότι το ψήφισμα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα. 

Άρθρο 5(θ) της Οδηγίας 

Οι εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίζονται στο 

Καταστατικό της Εταιρείας, στα σχετικά ψηφίσματα που κατά καιρούς μπορεί να εγκρίνονται 

από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και στην περί Εταιρειών νομοθεσία. Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν οποιεσδήποτε εξουσίες όσον αφορά τη 

δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών της Εταιρείας εκτός εάν ειδικό ψήφισμα εγκριθεί 

προς τούτο από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

Άρθρο 5(ι) της Οδηγίας 

Δεν εφαρμόζεται. 

Άρθρο 5(ια) της Οδηγίας 

Η Εταιρεία δεν έχει όργανα διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας ή επιτροπές, πέραν του 

Διοικητικού της Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας λειτουργεί σύμφωνα των σχετικών προνοιών του Καταστατικού της Εταιρείας και 

της περί Εταιρειών νομοθεσίας. 
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σημ. 2020 

 
€ 

2019 
 

€ 
    
Έσοδα 7 553.729 1.707.860 
Κόστος πωλήσεων 10 (626.908) (1.143.917) 
  _________ _________ 
Μικτή (ζημιά)/ κέρδος  (73.179) 563.943 
Άλλα έσοδα 9 271.785 6.850 
Έξοδα διανομής και πωλήσεων  10 (125.637) (167.275) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10 (195.932) (323.782) 
Κέρδη/ (Ζημιές) εύλογων αξιών σε 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

 
 

10 

 
 

81 

 
 

(51) 

  _________ _________ 
(Ζημιά)/ Κέρδος εργασιών 8 (122.882) 79.685 
  _________ _________ 
Έξοδα χρηματοδότησης  (64.525) (71.220) 
  _________ _________ 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 12 (64.525) (71.220) 
  _________ _________ 
(Ζημιά)/ Κέρδος πριν τη φορολογία  (187.407) 8.465 
Φορολογία 13 19.873 19.161 
  _________ _________ 
Καθαρή (Ζημιά)/ Κέρδος για το έτος  (167.534) 27.626 
  ======== ======== 

 

(Ζημιά)/ Κέρδος  ανά μετοχή: 
    
Βασική (ζημιά)/  κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 15 (1,24) 0,20 
  ======== ======== 
Πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/ κέρδος ανά 

μετοχή (σεντ) 
 

15 
 

(1,24) 
 

0,20 
  ======== ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενοποιημένη κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων  
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σημ. 2020 

€ 
2019 

€ 
Καθαρή (ζημιά)/ κέρδος για το έτος   (167.534) 27.626 
  _________ _________ 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για το έτος    
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή 
ζημιά σε μεταγενέστερες περιόδους: 

   

Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση 
γης και κτιρίων 

 
24 

 
(567) 

 
(353) 

 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας γης και κτιρίων 

 
 

24 
16 

 
 

(651)  
- 

 
 

(332)  
(29.206) 

              
 _________ 

 
_________ 

    
Συνολικές λοιπές ζημιές  για το έτος μετά τη 

φορολογία  
  

(1.218) 
 

(29.891) 
  _________ _________ 
 
Συνολική ζημιά για το έτος μετά τη φορολογία  

  
(168.752) 

 
(2.265) 

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

 

Συνολική ζημιά που αναλογεί σε: 
Μετόχους της Εταιρείας  (168.752) (2.265) 
Συμφέρον μειονότητας   - - 
  _________ _________ 
  (168.752) (2.265) 
  ======== ======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 
Περιουσιακά στοιχεία 

Σημ. 2020 
€ 

2019 
€ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 16 3.429.823 3.565.258 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 17 801 1.650 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 

 
 

18 

 
 

13.224 

 
 

13.875 
  __________ __________ 
  3.443.848 3.580.783 
  __________ __________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 19 569.639 669.495 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 20 133.219 238.850 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

 
 

21 

 
 

277 

 
 

197 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  22 2.194 11.051 
  __________ __________ 
  705.329 919.593 
  __________ __________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  4.149.177 4.500.376 
  ========== ========== 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαιο και αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 23 4.592.196 4.592.196 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 23 98.673 98.673 
Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε 

Ευρώ 
 
 

 
23.235 

 
23.235 

Αποθεματικά επανεκτίμησης 24 2.648.496 2.644.846 
Αποθεματικό προσόδου  (6.575.145) (6.402.743) 
  __________ __________ 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους 

της Εταιρείας 
  

787.455 
 

956.207 
  __________ __________ 
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δανεισμός 25 1.112.936 874.556 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 26 438.033 457.612 
  __________ __________ 
  1.550.969 1.332.168 
  __________ __________ 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 27 869.247 1.162.591 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   892 676 
Δανεισμός 25 940.623 1.048.734 
  __________ __________ 
  1.810.762 2.212.001 
  __________ __________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  3.361.731 3.544.169 
  __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  4.149.177 4.500.376 
  ========== ========== 

Στις 26 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Display Art Plc ενέκρινε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις για έκδοση. 

..................................... 
Σάββας Νικολάου, Σύμβουλος 
 

........................  
Χριστίνα Νικολάου, Σύμβουλος 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 

 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

 
  

 
 
 

Σημ. 

 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 
 
 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Διαφορά 
από 

μετατροπή 
μετοχικού 
κεφαλαίου 

σε Ευρώ 

 
 
 

Αποθεματικά 
επανεκτίμησης  

 
 
 
 

Αποθεματικό 
προσόδου  

 
 
 
 
 

Σύνολο 
  € € € € € € 

        
 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 

  
 

4.592.196 

 
 

98.673 

 
 

23.235 

 
 

2.724.983 

 
 

(6.480.615) 

 
 

958.472 
  ________ _________ ________ _________ __________ ________ 
Καθαρό κέρδος για την χρήση μετά 
την φορολογία  

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27.626 

 
27.626 

Λοιπή συνολική ζημιά για την χρήση 
μετά την φορολογία  
 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(685) 

 
- 

 
(685 

Μεταβολές επανεκτίμησης γης και 
κτιρίων 

 
 
24 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(29.206) 

 

- 

 

(29.206) 
  ________ _________ ________ _________ __________ ________ 
 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2019/ 1 Ιανουαρίου 2020 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
23.235 

 
2.695.092 

 
(6.452.989) 

 
956.207 

  ________ _________ ________ _________ __________ ________ 
        
        
Καθαρή ζημιά για την χρήση μετά 
την φορολογία  

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(167.534) 

 
(167.534) 

Λοιπή συνολική ζημιά για την χρήση 
μετά την φορολογία  
Μεταβολές επανεκτίμησης γης και 
κτιρίων 

24 
 
24 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(1.218) 

- 

- 

- 

(1.218) 

- 

  ________ _________ ________ _________ __________ ________ 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2020 

  
4.592.196 

 
98.673 

 
23.235 

 
2.693.874 

 
(6.620.523) 

 
787.455 

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

 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά 
προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και 
εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με 
οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη 
αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

 
 
Ροή μετρητών από εργασίες 

Σημ. 2020 
€ 

2019 
€ 

(Ζημιά)/ Κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία  (187.407) 8.465 
Αναπροσαρμογές για:    
   Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 16 198.918 213.409 
   Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 17 940 825 
   (Κέρδη) / ζημιά εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 

 
 

21 

 
 

(81) 

 
 

51 
   Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων  και 

εξοπλισμού 
 

16 
 

- 
 

(1.261) 
   Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 20 34.237 21.347 
   Έξοδα από τόκους 
Απομείωση στην αξία των αποθεμάτων  

12 57.880 
53.923 

67.013 
20.000 

Κεφαλαιοποίηση αποθεμάτων  36.751 - 
  ________ ________ 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 195.161 329.849 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
   Αποθέματα  9.182 (552) 
   Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  (14.592) (119.389) 
   Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  (207.515) 80.216 
  ________ ________ 
Μετρητά (για)/ που προήλθαν από εργασίες  (17.764) 290.124 
Φορολογία που επιστράφηκε/πληρώθηκε   92 (502) 
  ________ ________ 
Καθαρά μετρητά (για)/ που προήλθαν από εργασίες  (17.672) 289.622 
  ________ ________ 
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού 17 (91) (2.475) 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 16 (63.483) (61.104) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

 
16 

 
- 

 
1.261 

  ________ ________ 
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (63.574) (62.318) 
  ________ ________ 
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
Αποπληρωμές δανείων και μισθώσεων  (133.880) (83.900) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  12 (57.880) (67.013) 
Εισπράξεις από νέα δάνεια  355.000 - 
  ________ ________ 
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από/ (για) χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  

163.240 (150.913) 

 ________ ________ 
Καθαρή αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα  

  
81.994 

 
76.391 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή 
του έτους 

  
(904.866) 

 
(981.257) 

  ________ ________ 
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος 
του έτους  

 
22 

 
(822.872) 

 
(904.866) 

 

 

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

 
1 Γενικές πληροφορίες 
 

Χώρα συστάσεως 

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο στις 17 Δεκεμβρίου 1982, ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  Στις 14 

Ιουλίου 2000, η Εταιρεία μετατράπηκε σε Δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί 

Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και 

Κανονισμών. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Τεύκρου Ανθία 23, Βιομηχανική 

περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσία, Κύπρος. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου στις 3 Σεπτεμβρίου 2001. 

 

Κύριες δραστηριότητες  

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 

χρόνο, είναι η διενέργεια εκθέσεων και φεστιβάλ, η κατασκευή και διακόσμηση εκθεσιακών 

περιπτέρων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ο εξοπλισμός καταστημάτων καθώς και η 

επιγραφοποιία. 

Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας 

Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της πανδημίας της νόσου του Κορονοϊού (COVID-19) η 

παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης στον τομέα της περίθαλψης 

της υγείας, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή.  

Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες 

έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα 

ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Βιομηχανίες όπως 

ο τουρισμός, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία έχουν διαταραχθεί άμεσα από αυτά τα μέτρα. 

Στην Κύπρο, στις 15 Μαρτίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση 

ανακοίνωσε ότι η Κύπρος εισέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη την 

αβέβαιη κατάσταση όπως εξελισσόταν καθημερινά, την αυξανόμενη εξάπλωση του COVID-19 

και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την κατάσταση. 

Για το σκοπό αυτό, έκτοτε λήφθηκαν ορισμένα μέτρα από την Κυπριακή Δημοκρατία, για τη 

διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, 

των επιχειρήσεων, των ευάλωτων ομάδων και της οικονομίας γενικότερα. 

Έχουν εφαρμοστεί νέοι κανονισμοί εισόδου στη χώρα για την προστασία του πληθυσμού από 

την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας, που απαιτούν εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων για 

την είσοδο ατόμων στην Κυπριακή Δημοκρατία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπρόσθετα, 

ένας σημαντικός αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς 

της οικονομίας, είχε παραμείνει κλειστός για ορισμένη περίοδο ενώ μια σειρά μέτρων 

εγκλεισμού, όπως η απαγόρευση των περιττών μετακινήσεων και η αναστολή λειτουργίας των 

εταιρειών λιανικής (υπό ορισμένες εξαιρέσεις), εφαρμόστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Τα μέτρα αναθεωρούνταν συνεχώς (αίρονταν ή ενισχύονταν) από την Κυπριακή Δημοκρατία 

κατά τη διάρκεια του έτους λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. 
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας (συνέχεια) 

Στόχος αυτών των μέτρων δημόσιας πολιτικής ήταν να περιορίσουν την εξάπλωση του COVID-

19 και έχουν συντελέσει σε σημαντική διαταραχή στη λειτουργία της Εταιρείας. 

Παράλληλα, κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισήγαγαν 

διάφορα σχέδια χρηματοδοτικής στήριξης για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της 

πανδημίας COVID-19. Η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για τέτοια κρατική βοήθεια. Οι 

λεπτομέρειες όλων των σχεδίων που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία και η περίοδος 

κατά την οποία θα παραμείνουν διαθέσιμα εξελίσσονται συνεχώς και παραμένουν υπό 

αβεβαιότητα. 

Από τις  4 Μαϊου 2020 ξεκίνησε η σταδιακή άρση των ως άνω περιορισμών/απαγορεύσεων.  
Μέχρι και τις 20 Μαΐου 2020 έχει επιτραπεί, μεταξύ άλλων, η λειτουργία των 
τουριστικών/ταξιδιωτικών γραφείων και των πλείστων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, η 
λειτουργία των εργοτάξιων, η επιστροφή των τελειόφοιτων των σχολείων μέσης εκπαίδευσης, 
καθώς και η διενέργεια προγραμματισμένων χειρουργείων/εισαγωγών ασθενών στα 
νοσηλευτήρια.  Περαιτέρω, μειώθηκαν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των πολιτών και 
επιτρέπονται πολύ περιορισμένες αθλητικές δραστηριότητες.  Η επαναλειτουργία, όμως, των 
πιο πάνω επιχειρήσεων, εκπαιδευτηρίων, νοσηλευτηρίων κλπ. διέπεται από επιπλέον 
πρωτόκολλα ασφαλείας και υγείας που καταρτίστηκαν από τα αρμόδια υπουργεία. 

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι από τις 21 Μαΐου 2020, μεταξύ άλλων, και υπήρξε άρση των 
περιορισμών διακίνησης των πολιτών, επιτράπηκε η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων 
εστίασης μόνο για εξωτερικούς χώρους, η επαναλειτουργία κομμωτηρίων/κουρείων και 
κέντρων αισθητικής, καθώς και η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων.  
Αποφασίστηκε, επίσης, ότι από τις 23 Μαΐου 2020 και επιτράπηκε, μεταξύ άλλων, ο 
εκκλησιασμός και η πρόσβαση στις οργανωμένες παραλίες, ενώ από την 1 Ιουνίου 2020 
επιτράπηκε η πλήρης λειτουργία των λιμανιών (πλην της αποβίβασης επιβατών από 
κρουαζιερόπλοια) και η επαναλειτουργία μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων.  
Νοείται ότι η λειτουργία όλων των προαναφερθέντων πραγματοποιήθηκε με αυστηρά 
πρωτόκολλα ασφαλείας και υγείας που εκδόθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Στρατηγική της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την άρση των 
περιορισμών και επανεκκίνηση της οικονομίας, κατά την περίοδο 9 Ιουνίου 2020 έως και 13 
Ιουλίου 2020 επιτράπηκε η λειτουργία των εμπορικών κέντρων/πολυκαταστημάτων, η σταδιακή 
και υπό όρους διενέργεια πτήσεων και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, η επαναλειτουργία 
ξενοδοχείων, εσωτερικών χώρων εστίασης, θεάτρων και σινεμά ανοικτών χώρων, 
γυμναστηρίων, καθώς και η διενέργεια αθλητικών πρωταθλημάτων (χωρίς φιλάθλους). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Στρατηγική της Κυβέρνησης, από τις 14 Ιουλίου 2020 και έπειτα 
επιτράπηκε η λειτουργία θεάτρων/κινηματογράφων κλειστού χώρου, καζίνων και παιδότοπων, 
καθώς και η διενέργεια φεστιβάλ και συναυλιών. Νοείται ότι η επαναλειτουργία των ως άνω 
δραστηριοτήτων έγινε βάσει κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοκόλλων ασφαλείας και υγείας, 
για τις δε μεγάλες συγκεντρώσεις καθορίστηκε περιορισμός στον ανώτατο αριθμό ατόμων.   Τα 
προγραμματισμένα φεστιβάλ τα οποία διεξάγονται παραδοσιακά κάθε χρόνο τους μήνες Ιούλιο 
και Σεπτέμβριο δεν πραγματοποιήθηκαν καθώς δεν το επέτρεψαν οι επιδημιολογικοί δείκτες 
και οι συστάσεις των επιστημόνων. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν όμως να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα λόγω 

του ρυθμού επέκτασης της πανδημίας και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει 

από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα. 
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
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Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας (συνέχεια) 

Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η 

Εταιρεία και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι κυριότερες επιπτώσεις στη κερδοφορία και 

στη ρευστότητα της Εταιρείας προέκυψαν από: 

• μείωση των εισοδημάτων λόγω κλεισίματος των εγκαταστάσεων και των καταστημάτων, και 

την αναστολή διενέργειας φεστιβάλ και εκθέσεων με βάση διατάγματος στα πλαίσια των ως άνω 

μέτρων του Υπουργού Υγείας 

• μείωση του τουρισμού 

• διαταραχή στις μετακινήσεις και άλλες δραστηριότητες αναψυχής  

• καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη επέκταση των επιχειρήσεων 

• διαταράξεις στην αλυσίδα εφοδιασμού 

Η Διεύθυνση έχει αξιολογήσει την εμπορική δραστηριότητα και τις σχετικές ταμειακές ροές, 

χρησιμοποιώντας αναθεωρημένες υποθέσεις και ενσωματώνοντας αρνητικά σενάρια στην 

αξιολόγηση των πραγματικών και δυνητικών χρηματοδοτικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη 

τις κύριες επιπτώσεις που προσδιορίστηκαν παραπάνω. 

Η εκτελεστική διεύθυνση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα εκτιμήσει 
την ανάγκη για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων σε περίπτωση που η περίοδος διαταραχής 
παρατείνεται και εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 

2   Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του 

κατά €1.105.433. Οι παράγοντες αυτοί καθώς και το λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος 

όπως αναλύεται στη σημείωση 1, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που 

ενδέχεται να εγείρει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να 

συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Παρά την αβεβαιότητα αυτή, η διοίκηση πιστεύει ότι 

έχει την ικανότητα να συνεχίσει τις εργασίες του ως δρώσα οικονομική μονάδα. Οι κύριοι μέτοχοι 

έχουν εκδηλώσει την πρόθεση τους να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοια βοήθεια ούτως ώστε να 

έχει το Συγκρότημα την δυνατότητα να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και να 

ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του εάν και εφόσον χρειαστεί.  

 
Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει το πιο πάνω, είναι η εξασφάλιση γραπτής δέσμευσης από τον 
Διοικητικό Σύμβουλο και κύριο μέτοχο, για μη απαίτηση πιστωτικού υπολοίπου €377.053, παρά 
μόνο όταν το Συγκρότημα θα έχει την οικονομική ευχέρεια να το αποπληρώσει. 
 
Το Συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει αναδιάρθρωση με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με 
ευνοϊκότερο επιτόκιο και αναστολή των δόσεων δανείου από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι και τον 
Αύγουστο του 2021. Η μια εκ των δύο Εταιρειών του συγκροτήματος, επανεκκίνησε τις 
δραστηριότητές της από τον Ιανουάριο του 2021. Η επόμενη φάση της άρσης των περιοριστικών 
μέτρων από την Κυπριακή Κυβέρνηση προγραμματίστηκε στις 17 Μαΐου 2021, όπου η Εταιρεία 
αναμένεται να επανεκκινήσει πλήρως τις δραστηριότητές της. Ο συνδυασμός της χαλάρωσης 
των μέτρων με το υψηλό ποσοστό εμβολιασμών που αναμένεται να λάβουν χώρα εντός του 
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 

2   Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (συνέχεια) 
 
έτους, καθιστούν ευοίωνη την διεξαγωγή των προγραμματισμένων φεστιβάλ και εκθέσεων. 
 

Επίσης μέσα στα πλαίσια των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 

λόγω της νόσου Κορωνοϊού (COVID-19) για στήριξη των επιχειρήσεων, το Συγκρότημα έχει 

αιτηθεί ως δικαιούχος καταβολής εφάπαξ χορηγίας από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο 

αναμένεται να δοθεί αρχές Μαϊου 2021. 

 
Η Διοίκηση του Συγκροτήματος, έχοντας λάβει υπ’ όψιν τους παράγοντες που περιγράφονται 
πιο πάνω, έχει ικανοποιηθεί ότι το Συγκρότημα έχει τα μέσα ώστε να συνεχίσει την επιχειρησιακή 
του δραστηριότητα κατά το προβλεπτό μέλλον και ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις 
συνεχίζουν να ετοιμάζονται με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

 

3 Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων πρότυπων και 
διερμηνειών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει 

υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2020. 

Πρότυπα,  διερμηνείες και τροποποίησεις που έχουν εκδοθεί και η Εταιρεία έχει 

υιοθετήσει. 

 

• Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο 

σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον 

καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών 

λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να 

ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης 

ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το 

οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να 

επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του 

εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ 

για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές 

πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που 

αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήματος. 
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3  Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων πρότυπων και 
διερμηνειών (συνέχεια) 
 

Πρότυπα,  διερμηνείες και τροποποίησεις που έχουν εκδοθεί και η Εταιρεία έχει 

υιοθετήσει. (συνέχεια) 

 
 
• ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική 

οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία 

απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την 

έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήματος. 

 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, 
αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας 
(Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 

τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος 

ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, 

αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». 

Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι 

τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα 

πρότυπα των ΔΠΧΑ.  Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές 

πολιτικές του Συγκροτήματος. 

 

• Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 

τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η 

πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 

διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 

τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου 

επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε 

συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι 

τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες 

σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς,  
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3  Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων πρότυπων και 
διερμηνειών (συνέχεια) 

Πρότυπα,  διερμηνείες και τροποποίησεις που έχουν εκδοθεί και η Εταιρεία έχει 

υιοθετήσει. (συνέχεια) 

 

• Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 
(συνέχεια) 

 

επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας 

πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό 

επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Eπίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την 

αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο προτύπου) επικεντρώνεται σε 

θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο 

αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήματος. 

 

• ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 

(Τροποποιήσεις) 

 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων 

και των οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η 

Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την 

εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης 

μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας 

Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει 

λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με 

τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο 

τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που 
είναι ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν 
από την αλλαγή, 

• Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που 
οφείλονται την  ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021, 

• Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης 

Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του 

Συγκροτήματος. 

 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα, 

Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι 

υποχρεωτική για την τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία το Συγκρότημα δεν εφάρμοσε 

νωρίτερα, ως ακολούθως: 
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
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3 Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων πρότυπων και 

διερμηνειών (συνέχεια) 

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ  
 

• Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) 
 

Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες 
ολοκληρώνονται  οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 
τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις 
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο 
δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. 
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση  για τη λογιστική 
αντιμετώπιση  αλλαγών στη βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, απαιτώντας την 
προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο 
επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των 
σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την 
απαίτηση διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού 
κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Επίσης, οι 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις εταιρείες ασφαλίσεων που εξακολουθούν να 
εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 να λάβουν τις ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που προβλέπονται στις 
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 
στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της 
αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη 
στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την 
οντότητα να αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. 

 

• ΔΠΧΑ 17: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποιήσεις), ΔΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια 
Συμβόλαια (Τροποποιήσεις) 
 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι 

τροποποιήσεις στοχεύουν στη διευκόλυνση των εταιρειών κατά την εφαρμογή του πρότυπου 

καθώς απλοποιούν ορισμένες απαιτήσεις του, διευκολύνουν την επεξήγηση της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείες και τη διαδικασία μετάβασης αναβάλλοντας την 

ημερομηνία εφαρμογής του προτύπου έως το 2023 και παρέχοντας πρόσθετες διευκολύνσεις 

κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. 
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3 Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων πρότυπων και 

διερμηνειών (συνέχεια) 

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ (συνέχεια) 

 

• ΔΠΧΑ 17: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποιήσεις), ΔΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια 
Συμβόλαια (Τροποποιήσεις) (συνέχεια) 

 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 αλλάζουν την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης για την 

προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, έτσι ώστε οι 

οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ αλλά δεν υιοθετήθηκαν από 
την ΕΕ  

 

• ΔΠΧΑ 17: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 

 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2021 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή εφόσον το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από 

Συμβάσεις με Πελάτες και το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και 

επιμέτρηση, έχουν εφαρμοστεί. Σε συνεδρίασή του τον Μάρτιο 2020, το ΣΔΛΠ ανέβαλε την 

ημερομηνία εφαρμογής του προτύπου έως το 2023. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις αρχές για την 

αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων.  

Απαιτεί επίσης να εφαρμόζονται παρόμοιες αρχές σε συμβόλαια αντασφάλισης που 

κατέχονται και σε συμβόλαια επένδυσης που εκδίδονται με χαρακτηριστικά προαιρετικής 

συμμετοχής. Στόχος είναι, η διασφάλιση της παρεχόμενης πληροφόρησης, από τις 

οικονομικές οντότητες, να αντιπροσωπεύει αξιόπιστα αυτά τα συμβόλαια. Η παρεχόμενη 

πληροφόρηση επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να προβούν σε 

αξιολόγηση της επίδρασης των συμβολαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 

17,  στην κατάσταση οικονομική θέσης, στη χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές 

ροές μιας οικονομικής οντότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το 

πρότυπο αυτό.  

 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων 
ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας 

Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η 

Ιανουαρίου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν 

αλλαγές στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη  
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3 Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων πρότυπων και 

διερμηνειών (συνέχεια) 

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ αλλά δεν υιοθετήθηκαν από 
την ΕΕ (συνέχεια) 

 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων 
ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) (συνέχεια) 

 

συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να 

καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία 

διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των 

υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες 

απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού 

στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. 

Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον 

οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, ΔΛΠ 37 

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και 
Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, 

περιορισμένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:  

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία 
παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές 
Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις 
επιχειρήσεων. 

• ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του 
κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την 
πώληση στοιχείων που παράγονται ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό 
στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το σχετικό 
κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

• ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία: οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, 
στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

• Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα 
πρότυπα ΔΠΧΑ 1- Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9-Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα 
ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Όταν τα πιο πάνω θα είναι εφαρμόσιμα, δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
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4 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα 

έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από τα πρότυπα,  

διερμηνείες και τροποποίησεις που έχουν εκδοθεί και η Εταιρεία έχει υιοθετήσει από την 1 

Ιανουαρίου 2020.  

 

Βάση ετοιμασίας και δήλωση συμμόρφωσης 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

Συνάδουν επίσης με τις πρόνοιες των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και 

Κανονισμών και των Περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 

Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων και σχετικών Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Οι 

οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 

τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη αξία της γης και των κτιρίων, των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών συνολικών εισοδημάτων.  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ληφθούν από την οδό Τεύκρου Ανθία 23, 

Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Βάση ενοποίησης  

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών Α. Καραμαλλάκης & Υιοί Λτδ, D&M Décor Systems 

Ltd και P.A Karaolis (Interexpo) Ltd που μαζί αποτελούν το Συγκρότημα.  

 

Οι θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος 

υπάρχει όταν η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο 

πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκδότρια και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις 

αυτές μέσω της εξουσίας του επί της εκδότριας. Εταιρείες που αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν κατά 

τη διάρκεια του λογιστικού έτους, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

από την ημερομηνία απόκτησης ή μέχρι την ημερομηνία πώλησης τους. 

 

Η λογιστική μέθοδος -εξαγοράς χρησιμοποιείται για εξαγορές επιχειρήσεων. Το κόστος μιας 

εξαγοράς υπολογίζεται ως το σύνολο της εύλογης αξίας, κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, 

των περιουσιακών στοιχείων που παραχωρήθηκαν, των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν ή 

αναλήφθηκαν και των μετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν, πλέον κάθε έξοδο άμεσα αποδιδόμενο 

στην εξαγορά. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την 

ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς σε σχέση με την εύλογη αξία 

των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε 
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Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 

 

αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε η διαφορά αναγνωρίζεται 

απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

 

Όλες οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφθηκαν 

κατά την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Όπου χρειάζεται, οι 

λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν με τις 

λογιστικές αρχές που εφαρμόζει το Συγκρότημα. 

 

Το μερίδιο μη ελέγχουσων συμμετοχών στο κεφάλαιο μετόχων ή στο καθαρό κέρδος ή ζημιά, 

παρουσιάζεται ξεχωριστά στον ενοποιημένο ισολογισμό και ενοποιημένο λογαριασμό λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων/(ζημιών), αντίστοιχα.  

 

Αναγνώριση εισοδημάτων 

 

Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρους Προστιθέμενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα 
έσοδα από πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
παρέχονται έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Η μεταφορά του ελέγχου στον πελάτη γίνεται κατά 
το χρόνο παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών αντίστοιχα. Το ύψος του εσόδου 
που αναγνωρίζεται, είναι το ποσό που το Συγκρότημα αναμένει πως θα λάβει ως αντάλλαγμα 
για την παροχή αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών. Οι όροι πληρωμής συνήθως 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της πώλησης και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη 
φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.  
 
Το Συγκρότημα εκτιμά επιπλέον εάν έχει ρόλο εντολέα ή εκπροσώπου σε κάθε σχετική 
συμφωνία. Η εκτίμηση του Συγκροτήματος είναι πως στο σύνολο των συναλλαγών πώλησης 
στις οποίες προβαίνει έχει ρόλο εντολέα.   

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως:  

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

 Το Συγκρότημα αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνει μια συμβατική υποχρέωση προς 

τον εκάστοτε πελάτη με την παράδοση αγαθού (που ταυτίζεται με το χρόνο που ο  

έλεγχος επί του αγαθού περνάει στον πελάτη). Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται 

είναι το ποσό που έχει επιμεριστεί στην αντίστοιχη συμβατική υποχρέωση που  

εκπληρώθηκε, με βάση το αντίτιμο που αναμένει να λάβει το Συγκρότημα σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης. 
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Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια) 

 

Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες (συνέχεια) 

 

 (β) Πωλήσεις υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την χρονική στιγμή όπου το 

Συγκρότημα εκπληρώσει την υποχρέωση εκτέλεσης, μεταβιβάζοντας τον έλεγχο της 

υποσχόμενης υπηρεσίας στον πελάτη. 

 

 (γ) Πιστωτικά μερίσματα 

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιηθεί το δικαίωμα είσπραξης τους. 

 

Ωφελήματα υπαλλήλων 

Οι Εταιρείες του Συγκροτήματος και οι υπάλληλοι τους συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές των Εταιρειών 

του Συγκροτήματος διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στις 

παροχές προσωπικού. Οι Εταιρείες του Συγκροτήματος δεν έχουν οποιαδήποτε νομική ή 

τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσουν επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει 

αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που 

αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και προηγούμενων ετών. 
 
Έξοδα χρηματοδότησης 

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως 

πραγματοποιούνται. 

 
Έσοδα χρηματοδότησης 

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη 

μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. 

 

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, αποτιμώνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου 

οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότημα ('το νόμισμα 

λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το 

νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος. 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα 

 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές 

συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές 

που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μη χρηματικών στοιχείων 
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Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα (συνέχεια) 

 

όπως μετοχικοί τίτλοι που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 

καταχωρούνται ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς εύλογης αξίας. Συναλλαγματικές διαφορές 

που προκύπτουν από μη χρηματικά στοιχεία, όπως μετοχικοί τίτλοι που ταξινομήθηκαν ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και στη συνέχεια 

συμπεριλαμβάνονται στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Συναλλαγματικές 

διαφορές που προκύπτουν από χρεωστικούς τίτλους που ταξινομήθηκαν ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα. 

 

Φορολογία 

 

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του 

αναβαλλόμενου φόρου. 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με βάση το 

ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές 

χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά 

θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. 

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της 

φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών 

στις οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας. Χρεωστικά υπόλοιπα 

αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά 

ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού με τρέχουσες  

φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογίες σχετίζονται με την ίδια 

φορολογική αρχή. 

 

Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους. 

 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς 

ανεξάρτητους εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι συσσωρευμένες 

αποσβέσεις την ημερομηνία της επανεκτίμησης διαγράφονται έναντι της μικτής λογιστικής αξίας 

του περιουσιακού στοιχείου και η καθαρή αξία αναπροσαρμόζεται στην επανεκτιμημένη αξία  
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του περιουσιακού στοιχείου. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε 

τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης να μη διαφέρουν 

σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα στοιχεία 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον 

αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση 

στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα και στη συνέχεια στα αποθεματικά εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. 

Μειώσεις που αντισταθμίζουν προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου στοιχείου ενεργητικού 

χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού. Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα 

αποτελέσματα.  

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή 

η επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο 

διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα 

ακόλουθα: 
 % 
Κτίρια 4 
Εγκαταστάσεις και μηχανήματα 5 - 50 
Οχήματα  10 - 20 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός γραφείου  10 - 20 

 

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 

Τα δικαιώματα χρήσης των στοιχείων ενεργητικού αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο 

μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου στοιχείου 

ενεργητικού. Εάν μία μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού 

ή το κόστος του δικαιώματος χρήσης του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού περιλαμβάνει την 

τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς του στοιχείου ενεργητικού, τότε το δικαίωμα χρήσης 

αποσβένεται κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού.Η 

υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό 

ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

χρεώνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών 

ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου 

ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο 

Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση 

του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 

υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν 

δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου 

ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός 

στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των 

εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού, τα 

ποσά που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά εύλογης αξίας μεταφέρονται στα συσσωρευμένα 

κέρδη. 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που αποκτούνται ξεχωριστά επιμετρούνται στο κόστος κατά την 

αρχική αναγνώριση. Το κόστος ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού που αποκτάται σε μια 

συνένωση επιχειρήσεων είναι η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης. 

Μεταγενέστερα, τα άυλα στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται στο κόστος μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα 

στοιχεία ενεργητικού, εξαιρουμένων των δαπανών ανάπτυξης που κεφαλαιοποιούνται, δεν 

κεφαλαιοποιούνται και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία 

πραγματοποιούνται. Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού μπορεί να είναι αόριστη 

ή περιορισμένη. 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού με περιορισμένη ζωή αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους και εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχει ένδειξη ότι έχουν υποστεί απομείωση 

αξίας. Η περίοδος απόσβεσης και η μέθοδος απόσβεσης για άυλο στοιχείο ενεργητικού με 

περιορισμένη ωφέλιμη ζωή επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Αν 

υπάρξουν μεταβολές στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή ή στον προσδοκώμενο ρυθμό των 

μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο στοιχείο ενεργητικού, η μέθοδος  

απόσβεσης ή η περίοδος απόσβεσης πρέπει να μεταβληθούν ανάλογα. Τέτοιες μεταβολές 

αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές λογιστικής εκτίμησης. Η δαπάνη απόσβεσης των 

άυλων στοιχείων ενεργητικού με περιορισμένη ζωή περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα. 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού με αόριστη ωφέλιμη ζωή εξετάζονται για απομείωση ετησίως. Αυτά 

τα στοιχεία ενεργητικού δεν αποσβένονται. Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού 

που δεν αποσβένεται επανεξετάζεται ετησίως για να προσδιοριστεί αν τα γεγονότα και οι 

συνθήκες συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής για εκείνο το στοιχείο. 

Αν δεν την υποστηρίζουν, η μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής από αόριστη σε 

περιορισμένη αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το κέρδος ή η ζημιά που απορρέει από τη διαγραφή ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού 

προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής 

αξίας του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο 

ενεργητικού διαγράφεται. 
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Λογισμικά προγράμματα 

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο 

Συγκρότημα και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν 

τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. 

Μετέπειτα, τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία.  

Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν 

από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση 

λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Τα 

λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα 

προς χρήση. 

 

Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού και μια υποχρέωση 

μίσθωσης κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου 

ενεργητικού αποτιμάται αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει το αρχικό ποσό της 

υποχρέωσης μίσθωσης προσαρμοσμένο για τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά ή πριν από την ημερομηνία έναρξης, καθώς και κάθε αρχικό άμεσο 

κόστος και εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του υποκείμενου 

στοιχείου ενεργητικού ή επαναφοράς του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού ή του χώρου στον 

οποίο βρίσκεται, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. 

Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού αποσβένεται στη συνέχεια με τη μέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της ωφέλιμης 

ζωής του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ή το τέλος της μίσθωσης. Οι 

εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των στοιχείων ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης καθορίζονται στην 

ίδια βάση με αυτή των ακινήτων και εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, το δικαίωμα χρήσης του 

στοιχείου ενεργητικού ελέγχεται περιοδικά για τυχόν ζημιές απομείωσης και προσαρμόζεται για 

ορισμένες επαναμετρήσεις της υποχρέωσης μίσθωσης.  

Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα 

οποία παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Τα μισθώματα 

προεξοφλούνται με το διαφορικό επιτόκιο της μίσθωσης, εφόσον μπορεί να καθοριστεί εύκολα. 

Εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το διαφορικό 

επιτόκιο της Εταιρείας. 

Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης της μίσθωσης 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

- σταθερά μισθώματα, περιλαμβανομένων άλλων μισθωμάτων που ουσιαστικά θεωρούνται ως 

σταθερά, 
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Η Εταιρεία ως μισθωτής (συνέχεια) 

- τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία 

αρχικά επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της 

περιόδου μίσθωσης, 

- τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν για την εγγυημένη υπολειμματική αξία, και 

- την τιμή άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος αγοράς εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι η Εταιρεία 

θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, τα μισθώματα που είναι πληρωτέα σε οποιαδήποτε 

προαιρετική περίοδο παράτασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ασκήσει το εν λόγω 

δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης, και την καταβολή χρηματικών ποινών για πρόωρο 

τερματισμό συμβάσεων, εκτός εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι η Εταιρεία δεν θα τερματίσει πρόωρα 

οποιαδήποτε σύμβαση. 

Η υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Αναπροσαρμόζεται όταν υπάρχει 

μεταβολή στις μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων που προκύπτουν από μεταβολή του δείκτη 

ή του επιτοκίου, εάν υπάρχει μεταβολή στην εκτίμηση της Εταιρείας για το ποσό που αναμένεται 

να καταβληθεί στο πλαίσιο εγγύησης υπολειμματικής αξίας ή αν η Εταιρεία αλλάξει αξιολόγηση 

για το εάν θα ασκήσει μια επιλογή αγοράς, παράτασης ή τερματισμού μιας σύμβασης μίσθωσης. 

Όταν η υποχρέωση μίσθωσης αναπροσαρμόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται 

αντίστοιχη προσαρμογή στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού 

ή καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν η λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου 

ενεργητικού έχει ήδη μηδενισθεί. 

Η Εταιρεία παρουσιάζει τα στοιχεία ενεργητικού που δεν πληρούν τον ορισμό της επένδυσης σε 

ακίνητα στα ''Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός'' στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης. 

 

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις παρουσιάζονται στα ''δάνεια και 

χρηματοδοτήσεις'' στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει να μην αναγνωρίζει τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού και τις 

υποχρεώσεις μισθώσεων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που έχουν διάρκεια μίσθωσης 12 

μηνών ή λιγότερο και για μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού με χαμηλή αξία (δηλ. για εξοπλισμό 

πληροφορικής, εξοπλισμό γραφείου κτλ.). Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα που 

σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις ως έξοδο με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Ο έλεγχος για απομείωση διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, 

χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της 

αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να  
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Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια) 

 

εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία   εκτιμά την 

ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό 

στοιχείο. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Ταξινόμηση 

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στις 

πιο κάτω κατηγορίες επιμέτρησης: 

- Αυτά που επιμετρούνται μετέπειτα σε εύλογη αξία (είτε μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων ή μέσω των αποτελεσμάτων),και 

- Αυτά που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος (ΑΠΚΤ). 

Η ταξινόμηση και η μετέπειτα επιμέτρηση των χρεωστικών χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού εξαρτάται 

από (i) το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση του σχετικού χαρτοφυλακίου 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και (ii) τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών 

ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Κατά την αρχική αναγνώριση η Εταιρεία 

μπορεί να προσδιορίσει αμετάκλητα ένα χρεωστικό χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού που 

κατά τα άλλα πληροί τις απαιτήσεις για αποτίμηση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία 

μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων εάν αυτό 

απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια λογιστική αντιστοιχία που διαφορετικά θα προέκυπτε. 

Για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία, η ταξινόμηση θα 

εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Εταιρεία προσδιόρισε αμετάκλητα κατά την αρχική αναγνώριση 

για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικώνεισοδημάτων. 

Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ανά επένδυση. 

Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. 

Για τα στοιχεία ενεργητικού που επιμετρούνται σε εύλογη αξία, τα κέρδη και ζημιές θα 

αναγνωριστούν είτε στα αποτελέσματα ή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Για επενδύσεις σε 

συμμετοχικούς τίτλους που δεν διακρατούνται για εμπορία, αυτό θα εξαρτηθεί στο κατά πόσο η 

Εταιρεία έκανε μια αμετάκλητη επιλογή κατά την αρχική αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική 

επένδυση σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης 

Όλες οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που απαιτούν 

παράδοση εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τον κανονισμό ή από τη σύμβαση 

αγοράς ('αγορές και πωλήσεις με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης') αναγνωρίζονται κατά 

την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται 

να παραδώσει ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όλες οι αγορές και πωλήσεις αναγνωρίζονται όταν 

η Εταιρεία καταστεί μέρος στις συμβατικές διατάξεις του μέσου.  
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης 
(συνέχεια) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα 

είσπραξης ταμειακών ροών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού έχουν λήξει ή έχουν 

μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

ιδιοκτησίας. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Επιμέτρηση 

Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 

σε εύλογη αξία και επιπλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που δεν είναι 

σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται άμεσα με την 

απόκτηση του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Το κόστος συναλλαγής των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η εύλογη αξία κατά την αρχική 

αναγνώριση αναγνωρίζεται μόνο εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και της τιμής 

συναλλαγής η οποία μπορεί να αποδειχθεί από άλλες παρατηρήσιμες τρέχουσες συναλλαγές 

στην αγορά με το ίδιο μέσο ή από μια τεχνική αποτίμησης των οποίων τα στοιχεία εισαγωγής 

περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία από παρατηρήσιμες αγορές. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με ενσωματωμένα παράγωγα λαμβάνονται υπόψη 

στην ολότητα τους όταν καθορίζεται κατά πόσο οι ταμειακές τους ροές αποτελούν αποκλειστικά 

αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων. 

Χρεόγραφα 

Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρεογράφων εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της 

Εταιρείας για τη διαχείριση του στοιχείου ενεργητικού και των χαρακτηριστικών των ταμειακών 

ροών του στοιχείου ενεργητικού. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αποτίμησης στις οποίες η Εταιρεία 

ταξινομεί τα χρεόγραφα: 

Αποσβεσμένο κόστος: Στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται για είσπραξη των συμβατικών 

ταμειακών ροών όπου οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά αποπληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων και επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος. Οι πιστωτικοί τόκοι από αυτά τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται στα 'άλλα έσοδα'. Οποιοδήποτε 

κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα 

και παρουσιάζεται στα άλλα κέρδη/(ζημιές) μαζί με τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές. Οι ζημιές 

απομείωσης παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε 

αποσβεσμένο κόστος αποτελούνται από: ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τραπεζικά 

υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέρα των τριών μηνών, εμπορικά εισπρακτέα και 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος. 

Εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων: τα στοιχεία ενεργητικού που 

διακρατούνται για είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για πώληση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, όπου οι ταμειακές ροές του στοιχείου ενεργητικού 

αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων, επιμετρώνται σε εύλογη  
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Χρεόγραφα (συνέχεια) 

αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Οι μεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται 

μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, εκτός από την αναγνώριση των ζημιών ή κερδών 

απομείωσης, πιστωτικών τόκων και συναλλαγματικών κερδών ή ζημιών που αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. Όταν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, το συνολικό 

κέρδος ή ζημιά που αναγνωρίστηκε προηγουμένως στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

αναταξινομείται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα και αναγνωρίζεται στα άλλα κέρδη/ 

(ζημιές). Οι πιστωτικοί τόκοι από αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

περιλαμβάνονται στα άλλα έσοδα. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές παρουσιάζονται στα άλλα 

κέρδη/ (ζημιές) και τα έξοδα απομείωσης παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 Εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: τα στοιχεία ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια 

για αποσβεσμένο κόστος ή εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων επιμετρώνται 

σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα κέρδη ή ζημιές σε χρεόγραφα που μετέπειτα 

επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και 

παρουσιάζονται καθαρά μέσα στα άλλα κέρδη/ (ζημιές) στην περίοδο κατά την οποία 

προκύπτουν. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - απομείωση - πρόβλεψη αναμενόμενης 
πιστωτικής ζημιάς ΑΠΖ 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε μελλοντική βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για χρεόγραφα 

(περιλαμβανομένων δανείων) που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος και σε εύλογη αξία 

μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων και με την έκθεση που προκύπτει από δανειακές 

δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης. Η Εταιρεία επιμετρά την ΑΠΖ και 

αναγνωρίζει πρόβλεψη για πιστωτική ζημιά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των 

ΑΠΖ αντικατοπτρίζει: (i) ένα αμερόληπτα καθορισμένο και σταθμισμένο βάσει πιθανοτήτων ποσό 

που καθορίζεται από την αξιολόγηση μιας σειράς πιθανών εκβάσεων, (ii) τη διαχρονική αξία του 

χρήματος και (iii) λογικές και βάσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά την 

ημερομηνία αναφοράς χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια και αφορούν παρελθόντα 

γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού μειώνεται μέσω της χρήσης 

ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το πόσο της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων στις 'καθαρές ζημιές απομείωσης σε χρηματοοικονομικά και 

συμβατικά στοιχεία ενεργητικού'.Μετέπειτα ανακτήσεις των ποσών για τα οποία είχε 

προηγουμένως αναγνωριστεί πιστωτική ζημιά πιστώνονται στο ίδιο στοιχείο της κατάστασης 

λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Τα χρεόγραφα που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος παρουσιάζονται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης καθαρά από την πρόβλεψη για ΑΠΖ. Για δανειακές δεσμεύσεις και 

συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης, αναγνωρίζεται μία ξεχωριστή πρόβλεψη για ΑΠΖ ως 

υποχρέωση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού- απομείωση - πρόβλεψη αναμενόμενης 
πιστωτικής ζημιάς ΑΠΖ (συνέχεια) 

Για χρεόγραφα σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μια πρόβλεψη για 

ΑΠΖ αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και επηρεάζει τα κέρδη ή ζημιές εύλογης αξίας που 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματαπαρά τη λογιστική αξία αυτών των μέσων. 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται και επιμετρώνται σύμφωνα με μία από τις 

δύο προσεγγίσεις: τη γενική προσέγγιση ή την απλοποιημένη προσέγγιση. 

Για εμπορικά εισπρακτέα και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων 

εμπορικών εισπρακτέων και συμβατικών στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνουν σημαντικό 

σκέλος χρηματοδότησης, και εισπρακτέα από μισθώσεις η Εταιρεία εφαρμόζει την 

απλοποιημένη μέθοδο που επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9, η οποία επιβάλλει την αναγνώριση των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοιοικονομικού 

στοιχείου ενεργητικού κατά την αρχική του αναγνώριση. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Επαναταξινόμηση 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα επαναταξινομούνται μόνο όταν η Εταιρεία τροποποιεί το 

επιχειρηματικό μοντέλο για τη διαχείριση αυτών των στοιχείων ενεργητικού . Η επαναταξινόμηση 

έχει μελλοντική επίδραση και ξεκινά από την πρώτη περίοδο αναφοράς ακολούθως της αλλαγής.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Διαγραφή 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται, πλήρως ή εν μέρει, όταν η Εταιρεία 

έχει εξαντλήσει όλες τις πρακτικές μεθόδους ανάκτησης και έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει 

εύλογη προσδοκία ανάκτησης. Η διαγραφή αντιπροσωπεύει ένα γεγονός παύσης αναγνώρισης. 

Η Εταιρεία μπορεί να διαγράψει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εξακολουθούν να 

υπόκεινται σε δραστηριότητες επιβολής όταν η Εταιρεία επιδιώκει την ανάκτηση συμβατικών 

οφειλών, ωστόσο δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού – Τροποποίηση  

Η Εταιρεία μερικές φορές επαναδιαπραγματεύεται ή τροποποιεί τις συμβατικές ταμειακές ροές 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. Η Εταιρεία αξιολογεί κατά πόσο η τροποποίηση 

των συμβατικών ταμειακών ροών είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τους 

ακόλουθους παράγοντες: οποιουσδήποτε νέους συμβατικούς όρους που επηρεάζουν σημαντικά 

το προφίλ κινδύνου του στοιχείου ενεργητικού (π.χ. μερίδιο κέρδους ή απόδοση με βάση το 

μετοχικό κεφάλαιο), σημαντική αλλαγή στο επιτόκιο, αλλαγή νομίσματος, νέα εξασφάλιση ή 

πιστωτική ενίσχυση που επηρεάζει σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το 

στοιχείο ενεργητικού ή σημαντική παράταση δανείου όταν ο οφειλέτης δεν έχει οικονομικές 

δυσκολίες. 

Εάν οι τροποποιημένοι όροι διαφέρουν σημαντικά, τα δικαιώματα από τις ταμειακές ροές από το 

αρχικό στοιχείο ενεργητικού λήγουν και η Εταιρεία διαγράφει το αρχικό χρηματοοικονομικό 

στοιχείο ενεργητικού και αναγνωρίζει ένα νέο στοιχείο ενεργητικού σε εύλογη αξία. Η ημερομηνία 

επαναδιαπραγμάτευσης θεωρείται ως η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης για σκοπούς 

υπολογισμού μεταγενέστερης απομείωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού κατά 

πόσο έχει συμβεί ένα ΣΑΠΚ. Η Εταιρεία επίσης αξιολογεί κατά πόσο ένα νέο δάνειο ή χρεόγραφο  
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4  Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού – Τροποποίηση (συνέχεια) 

πληροί το κριτήριο ΣΑΠΚ. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του αρχικού 

στοιχείου ενεργητικού που διαγράφηκε και της εύλογης αξίας του νέου σημαντικά 

τροποποιημένου στοιχείου ενεργητικού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, εκτός εάν η ουσία της 

τροποποίησης αποδίδεται σε κεφαλαιουχικές συναλλαγές με τους μετόχους. 

Σε μια κατάσταση όπου η επαναδιαπραγμάτευση οφειλόταν σε οικονομικές δυσκολίες του 

αντισυμβαλλομένου και σε αδυναμία εκτέλεσης των αρχικά συμφωνημένων πληρωμών, η 

Εταιρεία συγκρίνει τις αρχικές και αναθεωρημένες αναμενόμενες ταμειακές ροές για να 

αξιολογήσει κατά πόσο οι κίνδυνοι και τα οφέλη του στοιχείου ενεργητικού έχουν διαφοροποιηθεί 

σημαντικά ως αποτέλεσμα της συμβατικής τροποποίησης. Εάν οι κίνδυνοι και τα οφέλη δεν 

αλλάξουν, το τροποποιημένο στοιχείο ενεργητικού δεν διαφέρει ουσιαστικά από το αρχικό 

στοιχείο ενεργητικού και η τροποποίηση δεν οδηγεί σε διαγραφή. Η Εταιρεία υπολογίζει εκ νέου 

την ακαθάριστη λογιστική αξία προεξοφλώντας τις τροποποιημένες συμβατικές ταμειακές ροές 

με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και αναγνωρίζει το κέρδος ή ζημιά τροποποίησης στα 

αποτελέσματα. 

 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται 

από μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης και είναι πληρωτέα κατόπιν αιτήσεως.  Στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, τα τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο 

δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) κατέχονται για είσπραξη συμβατικών 

ταμιακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν ταξινομούνται 

σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις- κατηγορίες αποτίμησης 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και ταξινομούνται 

μετέπειτα στην κατηγορία αποσβεσμένου κόστους, εκτός από (i) χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων : αυτή η ταξινόμηση ισχύει για παράγωγα, 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που διακρατούνται για εμπορεία (π.χ. βραχυπρόθεσμες 

θέσεις σε τίτλους) , ενδεχόμενες αντιπαροχές που αναγνωρίζονται από ένα αγοραστή σε μια 

συνένωση επιχειρήσεων και άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται ως 

τέτοιες κατά την αρχική αναγνώριση και (ii) χρηματοοικονομικές συμβάσεις εγγύησης και 

δανειακές δεσμεύσεις. 

Δάνεια 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων 

χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας 

αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου. 
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Αποαναγνώριση 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν: 

• εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή 

• η Εταιρεία διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου, αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών 

σε τρίτο μέρος ή 

• η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά της επί των ταμειακών ροών του 

στοιχείου ενεργητικού ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 

της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει 

ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά 

έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου. 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο 

δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης 

τροποποιούνται ουσιαστικά, τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της 

αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα σχετικά ποσά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 

συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 

όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που  

αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε 

είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν 

συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού παρουσιάζονται συνολικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 
 
Αποθέματα 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια 
από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης 
σταθμικής αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη  
 συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συγκροτήματος, μείον οι δαπάνες 
συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 
 
Εμπορικά εισπρακτέα 
Οι απαιτήσεις από πελάτες με πίστωση συνήθως εώς 365 μέρες, αρχικά καταχωρούνται στην 
εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης. Αναφορικά με τις μη 
επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του  
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Εμπορικά εισπρακτέα (συνέχεια) 

 
ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των 
απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πίνακα με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές   
προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα καθώς και 
προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού 
περιβάλλοντος.  Οι επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας αξιολογούνται μια προς μια για τον 
υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης η οποία αναγνωρίζεται μετά την πάροδο συνολικά 24 
μηνών χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. Ανατρέξτε στη σημείωση 5, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου. 
 
Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού 
πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, η Διοίκηση αξιολογεί ένα προς 
ένα τον κάθε χρεώστη βάση του ιστορικού του και των μελλοντικών πιθανών εισπράξεων και 
ακολούθως αποφασίζει για την διαγραφή του. Η διαγραφή του γίνεται έναντι του λογαριασμού  
πρόβλεψης. Σε περίπτωση που υπάρχουν επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν 
προηγουμένως διαγραφές πιστώνονται έναντι στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά στο ποσό της άνευ όρων αντιπαροχής εκτός και 

αν περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία χρηματοδότησης, στην οποία περίπτωση αναγνωρίζονται 

σε εύλογη αξία. Η Εταιρεία κατέχει τα εμπορικά εισπρακτέα με σκοπό να συλλέξει τις συμβατικές 

ταμειακές ροές και επομένως τα επιμετρά σε μεταγενέστερο στάδιο σε αποσβεσμένο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 

Επιπλέον κόστη που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζονται στα ίδια 

κεφάλαια ως αφαίρεση από τις εισπράξεις. 

 

Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της αντιπαροχής που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και 

την ονομαστική αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό υπέρ 

το άρτιο. 

 

Το αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή.  

 

Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 

περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 

έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές Οι 

προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των πόρωνπου αναμένεται να απαιτηθούν για 

την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη φορολογία, το οποίο 

αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος διαχρονικά και τους κινδύνους  
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4  Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Προβλέψεις (συνέχεια) 

 

που σχετίζονται με την υποχρέωση.  Η αύξηση στην πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου 

αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος. 

 

Εμπορικοί πιστωτές 

 

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

 

 
Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 
 

Η εύλογη αξία ενός στοιχείου αποτελεί το τίμημα που θα εισπράττεται για την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή που πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μια 
κανονική συναλλαγή και μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία 
αποτίμησης. Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας βασίζεται στην υπόθεση ότι η συναλλαγή της 
πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της μεταφοράς της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε: 
- Στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή 
- Σε περίπτωση απουσίας μιας κύριας αγοράς, στην πιο συμφέρουσα αγορά για το 

περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 
 
Η κύρια ή η πλέον συμφέρουσα αγορά θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στο Συγκρότημα. 
 
Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης επιμετρείται βάσει όλων των 
υποθέσεων που οι συμμετέχοντες στην αγορά χρησιμοποιούν κατά την αξιολόγηση ενός 
περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
συμμετέχοντες στην αγορά ενεργούν με κριτήριο το οικονομικό συμφέρον τους. 
 
Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου λαμβάνει 
υπόψη την ικανότητα των συμμετεχόντων στην αγορά να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη από 
τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου στην υψηλότερη και καλύτερη χρήση του ή την πώλησή 
του σε άλλο συμμετέχοντα στην αγορά που θα χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο για την 
υψηλότερη και καλύτερη χρήση . 
 
Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί τεχνικές εκτίμησης που αρμόζουν στις περιστάσεις και για τις 
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα και επαρκή στοιχεία για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, 
μεγιστοποιώντας την χρήση των σχετικών παρατηρήσιμων εισροών και ελαχιστοποιώντας την 
χρήση των μη παρατηρήσιμων εισροών στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. 
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4 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επιμέτρηση της εύλογης αξίας (συνέχεια) 
 
Όλα τα Περουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία η εύλογη αξία επιμετρήθηκε ή 
γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις κατηγοριοποιούνται εντός της ιεραρχίας της 
εύλογης αξίας, με βάση το χαμηλότερο επίπεδο εισόδου που είναι σημαντική για την επιμέτρηση 
της εύλογης αξίας στο σύνολό της, όπως περιγράφεται ως εξής: 
 

-  Επίπεδο 1 - Εισηγμένες (μη προσαρμοσμένες) τιμές της αγοράς σε ενεργές αγορές για 
όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

-  Επίπεδο 2 - τεχνικές αποτίμησης, για τις οποίες η χαμηλότερη εισροή που είναι σημαντική 
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμη 

-  Επίπεδο 3 - τεχνικές αποτίμησης, για τις οποίες η χαμηλότερη εισροή που είναι σημαντική 
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας είναι μη παρατηρήσιμη 

 
Εξωτερικοί εκτιμητές συμμετέχουν στην αποτίμηση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, 
όπως γης και κτίριων του Συγκροτήματος. Τα κριτήρια επιλογής των εξωτερικών εκτιμητών 
περιλαμβάνουν τη γνώση της αγοράς, τη φήμη, την ανεξαρτησία και την ακολουθία των 
επαγγελματικών προτύπων.  

Εκτίμηση εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές (όπως οι 
τίτλοι προς εμπορία και οι διαθέσιμοι προς πώληση) βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την 
ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.  Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται 
για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότημα είναι η τρέχουσα 
τιμή προσφοράς. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν είναι υπό εμπορία σε ενεργείς 
αγορές καθορίζεται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών.  Το Συγκρότημα 
χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και κάνει υποθέσεις με βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά 
την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.  

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις εύλογες αξίες τους. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για 
σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των μελλοντικών συμβατικών 
ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιμο στο 
Συγκρότημα για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα. 

Συγκριτικές πληροφορίες 

Δεν υπήρχαν συγκριτικά ποσά που να έχουν αναπροσαρμοστεί στην παρουσίαση των  
οικονομικών καταστάσεων για το τρέχον έτος.  

5  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 

κίνδυνο αγοράς (κινδύνου επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά 

τις ταμειακές ροές και κινδύνου τιμής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και 

κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήματος  
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5 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

επικεντρώνεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των 

πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος. Η διαχείριση 

κινδύνου διενεργείται από τη διεύθυνση σύμφωνα με αρχές που εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η διεύθυνση αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του Συγκροτήματος. 

Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος τιμής αγοράς 
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων που 
κατέχονται από το Συγκρότημα και ταξινομούνται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
είτε ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων είτε μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. 

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους άλλων εταιρειών οι οποίες 
εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Το Συγκρότημα δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο τιμής αγοράς στον οποίο εκτίθεται. 

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και την εύλογη αξία 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. 

Καθώς το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο, τα έσοδα 
και η ροή μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές 
στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήματος προέρχεται από δανεισμό. Ο δανεισμός που εκδόθηκε 
σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές 
ροές. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από δανεισμό που είναι στενά συνδεδεμένες με επιτόκια 
αγοράς αναλύονται ως ακολούθως:  

 2020 
€ 

2019 
€ 

Κυμαινόμενου επιτοκίου (Σημ.25) 2.016.368 1.883.930 

Σταθερού επιτοκίου (Σημ.25) 37.191 39.360 

 

Ανάλυση ευαισθησίας 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν τα επιτόκια σε δανεισμό που αποτιμάται σε Ευρώ ήταν κατά 100 
ποσοστιαίες μονάδες ψηλότερα / χαμηλότερα, με όλες τις άλλες παραμέτρους να παραμένουν 
σταθερές, η ζημιά για το έτος μετά τη φορολογία θα ήταν €16.370 (2019: €17.722) χαμηλότερη 
/ ψηλότερη, κυρίως ως αποτέλεσμα των ψηλότερων / χαμηλότερων χρεωστικών τόκων σε 
δανεισμό σε κυμαινόμενα επιτόκια. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι οι τιμές 
συναλλάγματος και άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. 

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή  βάση 
και ενεργεί ανάλογα. 



DISPLAY ART PLC 
  

  
 51 

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

 
5 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)  
 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να 

προκαλέσει οικονομική ζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του. Η Εταιρεία εκτίθεται 

σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των εργασιών της - κυρίως των εμπορικών απαιτήσεων και από τις 

χρηματοδοτικές της δραστηριότητες.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από εμπορικές απαιτήσεις: Η διαχείριση αυτού του 

κινδύνου γίνεται με βάση τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε σχέση με τον 

πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τους πελάτες. Η πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη 

αξιολογείται και ανείσπρακτα υπόλοιπα πελατών παρακολουθούνται συστηματικά. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από χρηματοοικονομικά μέσα και καταθέσεις σε μετρητά: 

Καταθέσεις σε μετρητά κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική 

αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό 

κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύει τη 

μέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε εγγυήσεις 

που έχουν ληφθεί είναι: 

 
 2020 

€ 
2019 

€ 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (Σημ.14) 133.219 201.250 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ.14) 2.194 11.051 
 __________ __________ 
 135.413 212.646 
 
 

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

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει η Εταιρεία δυσκολίες στην 
εκπλήρωση υποχρεώσεων δεσμεύσεων συνδεόμενων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η 
Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό τη διατήρηση ενός ισοζυγίου μεταξύ της συνεχούς 
ροής και της ευελιξίας της χρηματοδότησης της με τη χρήση παρατραβηγμάτων τραπεζών, 
δανείων τραπεζών, χρηματοδοτικών μισθώσεων και συμβάσεων ενοικιαγοράς. 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών 
μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων, τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω ενός 
ικανοποιητικού ποσού εξασφαλισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και τη δυνατότητα 
διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηματοδότηση 
διατηρώντας διαθεσιμότητα εντός των εξασφαλισμένων πιστωτικών ορίων. 

Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις κυμαινόμενες προβλέψεις του αποθεματικού ρευστότητας του 
Συγκροτήματος στη βάση των αναμενόμενων ταμειακών ροών. 
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5  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)  
 
(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 

 

 (β) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 ήταν ως 
εξής: 

 2020 
€ 

2019 
€ 

Σύνολο δανεισμού (Σημ.25) 2.053.559 1.923.290 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ.22) (2.194) (11.051) 
 __________ _________ 
Καθαρός δανεισμός 2.051.365 1.912.239 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 787.455 956.207 
 __________ _________ 
 
Σύνολο κεφαλαίων όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση 

 
2.838.820 

 
2.868.446 

 ========= ========= 
Σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων 
κεφαλαίων 

 
72,26% 

 
66,66% 

Οι επιδιώξεις του Συγκροτήματος όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της ικανότητας 
του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα με σκοπό την παροχή 
αποδόσεων για τους μετόχους και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα που έχουν συμφέροντα στο 
Συγκρότημα και να διατηρήσει την καταλληλότερη κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος 
κεφαλαίου.   

 

 

Λογιστική 
αξία 

 

Σε πρώτη 

ζήτηση 

Μέχρι 3 
μήνες 

3 μήνες 
μέχρι 1 
χρόνο 

1 μέχρι 2 
χρόνια 

 

2 μέχρι 5 
χρόνια 

Πάνω από 
5 χρόνια 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020        
Δανεισμός (Σημ.25) 1.191.302 - 27.551 75.092 125.323 375.969 587.367 
Πιστωτές ενοικιαγοράς (Σημ.25) 37.191 - 2.956 9.959 8.025 16.251 - 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 
(Σημ.27) 

 
477.714                   

 
              - 

 
- 477.714 

 
- 

 
- 

 
- 

        
Τραπεζικά παρατραβήγματα                   825.066       825.066                          -               - -               - 
Τρεχούμενοι λογαριασμοί 
συμβούλων (Σημ.28α) 

391.533             - - - - 391.533 - 

 _________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ 
 2.922.806 825.066 30.507 562.765 133.348 783.753 587.367 
 ======== ======== ======= ======== ======== ======== ======== 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019        
Δανεισμός (Σημ.25) 968.013  30.452 91.355 121.807 552.010 172.389 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 
(Σημ.27) 

 
- 

 
- 799.131 - 

 
- - 

Τρεχούμενοι λογαριασμοί 
συμβούλων (Σημ.28α) 

-  - - - 363.369 - 

 ________ 
 

_______ _________ _________ _________ _________ 
 968.013  30.452 890.486 121.807 915.379 172.389 
 ========  ======= ======== ======== ======= ======== 
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6 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις  
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 

ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με 

μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

 

Το Συγκρότημα κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα, οι 

λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα.  Οι υπολογισμοί και 

οι παραδοχές δεν αναμένεται να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος. Οι υπολογισμοί 

και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές παρουσιάζονται 

πιο κάτω. 

 

• Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η εκτίμηση του Συγκροτήματος για την καταλληλότητα της χρήσης της βάσης της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας παρουσιάζεται στη Σημείωση 2. 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Το Συγκρότημα διενεργεί έλεγχο απομείωσης των απαιτήσεων χρησιμοποιώντας πίνακα με 

βάσει τον οποίο υπολογίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Οι ενδείξεις στις οποίες 

βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής, η ηλικία του 

κάθε υπολοίπου, η ύπαρξη διαφωνιών και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν 

τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για 

επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και 

οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα όπως παρουσιάζεται στη σημείωση 20. 

• Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα 
 
Το Συγκρότημα εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης 
των προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα 
αποθέματα βασίζεται στην προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται 
πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξία των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και 
αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε κάθε κατηγορία. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της αξίας των αποθεμάτων είναι συνεχής, και 
η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης αποθεμάτων εξετάζονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα όπως παρουσιάζεται στη σημείωση 
19. 
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6 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις (συνέχεια)  

• Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το Συγκρότημα 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για 
το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα 
αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές 
επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που 
έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας όπως παρουσιάζεται στη σημείωση 13.  

 
 

7 Έσοδα 
 
  2020 

€ 
2019 

€ 
    
Εξοπλισμός καταστημάτων  5.746 14.270 
Εκθέσεις Κύπρου 
Φεστιβάλ Κύπρου 

 424.661 
1.800 

654.360 
706.068 

Επιγραφοποιία και άλλα  121.522 333.162 
  _________ _________ 
  553.729 1.707.860 
 
 

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

8 Ανάλυση κατά τομέα 
 
Η πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα παρουσιάζεται με την ίδια βάση όπως και η εσωτερική 
πληροφόρηση που παρέχεται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο 
επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων είναι το άτομο ή το σύνολο ατόμων το οποίο 
αποφασίζει την κατανομή πόρων σε κάθε τομέα και προβαίνει σε εκτίμηση της απόδοσης του. 
Το Συγκρότημα έχει καθορίσει την Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση του Συγκροτήματος ως τον 
επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. 
 
Για σκοπούς διεύθυνσης το Συγκρότημα χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς – στην διενέργεια 
εκθέσεων και φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων και της κατασκευής εκθεσιακών περιπτέρων, 
στον εξοπλισμό καταστημάτων και στην επιγραφοποιία. Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος 
διεξάγονται στην Κύπρο. 
 
Λόγω του γεγονότος ότι τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Συγκροτήματος 
χρησιμοποιούνται συνολικά για τις κατασκευές εκθεσιακών περιπτέρων και τον εξοπλισμό 
καταστημάτων δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση για όλους τους τομείς δραστηριότητας. 
Το ίδιο ισχύει επίσης και για αποσβέσεις, κεφαλαιουχικές δαπάνες και το κέρδος πριν τη 
φορολογία. 
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8 Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια) 
 

 

 

 

 

 

Εκθέσεις και 

φεστιβάλ 

 

Εξοπλισμός 

Καταστημάτων 

 

Επιγραφοποιία 

 

 

2020 

 

 

2019 

 € € € € € 

Πωλήσεις 426.461 5.746 121.522 553.729 1.707.860 

Μικτό κέρδος/(ζημιά) 106.256 (82.000) (34.672) (10.416) 563.943 

 

 Εκθέσεις και φεστιβάλ και 

εξοπλισμός 

καταστημάτων 

Επιγραφοποιία  

2020 

 

2019 

 € € € € 

Κέρδος/ (ζημιά) πριν τη 

φορολογία (231.632) 44.225 (187.407) 8.465 

Σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων 3.984.732 163.773 4.148.505 4.500.376 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.482.417 875.442 3.357.859 3.544.169 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες  41.624 18.500 60.124 32.536 
 
 

 

 

    

9 Άλλα έσοδα 

  
2020 

€ 
                 2019 
                       € 

Λοιπά έσοδα  1.000 5.589 

Kυβερνητικές χορηγίες  16.712 - 

Κέρδος από διαγραφή πιστωτών  246.001  
Κέρδος από επιταγές που έχουν 
λήξει  2.544  
Εισπράξεις διαγραφέντων 
χρεωστών  5.528  

    
Κέρδος από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
(Σημ. 16)  - 1.261 

  _________ _________ 

  271.785 6.850 
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10  Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
  2020 

€ 
2019 

€ 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού (Σημ. 16) 

  
198.918 

 
214.234 

Αμοιβή ελεγκτών  8.500 8.500 
Πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν και άλλα 
άμεσα έξοδα 

  
345.703 

 
880.293 

(Κέρδος)/ Ζημιές εύλογων αξιών σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων      (Σημ. 21) 

  
 
 

(81) 

 
 
 

51 
 
Εμπορικά εισπρακτέα – πρόνοια απομείωσης 
για επισφαλή εισπρακτέα (Σημ.20) 

  
34.237 

 
21.347 

Κόστος προσωπικού (Σημ.11)   207.936 367.184 
Λοιπά έξοδα  153.183 143.416 
  _________ _________ 
Συνολικό κόστος πωλήσεων, διανομής και 

πωλήσεων και διοικητικής λειτουργίας 
  

948.396 
 

1.635.025 
  ======== ======== 

 
11  Κόστος προσωπικού 
 
   2020 

€ 
2019 

€ 
Μισθοί  183.782 323.909 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία  24.154 43.275 
  _________ _________ 
  207.936 367.184 
  ======== ======== 

 
Ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από το Συγκρότημα στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
ήταν 26 (2019: 25). 
 
 

12  Έξοδα χρηματοδότησης  
  2020 

€ 
2019 

€ 
Έξοδα χρηματοδότησης    

Έξοδα από τόκους  57.880 67.013 
Τραπεζικά έξοδα   6.645 4.207 
  ________ ________ 
Έξοδα χρηματοδότησης  64.525 71.220 
  ======= ======= 

 

13  Φορολογία 
  2020 

€ 
2019 

€ 
Τρέχουσα φορολογία:    
   Αμυντική εισφορά   277 277 
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 26)  (20.150) (19.438) 
  ________ ________ 
  (19.873) (19.161) 
  ======= ======= 
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13 Φορολογία (συνέχεια) 
 

 

Ο φόρος επί των ζημιών του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 

ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 

 

 

 
  2020 

€ 
2019 

€ 
(Ζημιά)/ Κέρδος πριν τη φορολογία  (187.407) 8.465 
  ======= ======= 
Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό 

εταιρικής  φορολογίας ύψους 12.5% 
  

(23.426) 
 

1.058 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 
  για  φορολογικούς σκοπούς 

  
25.617 

 
28.256 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος 
  που δεν  υπόκεινται σε φορολογία 

  
(843) 

 
(1.619) 

Φορολογική επίδραση ζημιάς από μεταφορά  (7.726) (27.695) 
Αλλες φορολογικές επιδράσεις   6.378 - 
Αμυντική Εισφορά  277 277 
Αποθεματικό επανεκτίμησης  (20.150) (19.438) 
  ________ ________ 
 Πίστωση φορολογίας  (19.873) (19.161) 
  ======= ======= 

 

 

 

Οι Κυπριακές εταιρείες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 12,5% 
στο σύνολο των φορολογητέων κερδών τους. Σε περίπτωση ζημιάς, οι εταιρείες του 
Συγκροτήματος θα μπορούν να μεταφέρουν φορολογική ζημιά μόνο κατά τα επόμενα πέντε έτη 
από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου προκύπτει ζημιά, για να συμψηφίζεται με 
φορολογητέο εισόδημα. Το Συγκρότημα δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενές φορολογικές 
απαιτήσεις για τις φορολογικές ζημιές προς μεταφορά καθώς ο χρόνος χρήσης και το ποσό είναι 
αβέβαια.  
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14  Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία ταξινόμησης 
 

  
 
 
 
 

Αποσβεσμένο 
κόστος 

€ 

 
Περιουσιακά 

στοιχεία σε 
εύλογη αξία 

μέσω των 
αποτε-

λεσμάτων 
€ 

Περιουσιακά 
στοιχεία σε 

εύλογη αξία μέσω 
των λοιπων 
συνολικών 

εισοδημάτων 
€ 

 
 
 

 
 

Σύνολο 
2020 

€ 

 
 

 
Δάνεια και 

εισπρακτέα 
€ 

 
Περιουσια-κά 

στοιχεία σε 
εύλογη αξία 

μέσω των 
αποτε-

λεσμάτων 
€ 

Περουσιακά 
στοιχεία σε 

εύλογη αξία 
μέσω των 

λοιπών 
συνολικών 

εισοδημάτων 
€ 

 
 
 
 

 
Σύνολο     
2019 

€ 
Χρηματο-
οικονομικά 
περιουσιακά 
στοιχεία στον 
ισολογισμό 

        

Περιουσιακά στοιχεία 
σε εύλογη αξία που 
αποτιμούνται στην 
κατάσταση λοιπών 
εισοδημάτων 
(Σημ.18) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 

 

13.224 

 

 

13.224 

 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

13.875 

 

 

13.875 

Εμπορικά και άλλα 
εισπρακτέα (Σημ. 20) 

 
 

133.219 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

133.219 

 
 

201.250 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

201.250 

 

        

Περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 
(Σημ.21) 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

277 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

277 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

197 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

197 

Μετρητά στην 
τράπεζα (Σημ.22)  

 
2.194 

 
- 

 
- 

 
2.194 

 
8.341 

 
- 

 
- 

 
8.341 

 _______ ________ _______ ______ _______ ________ ______   ______ 

 135.413 277 13.224 148.914 209.591 197 13.875   223.663 
 ======= ======= ======= ====== ======= ======= ======   ====== 

 
    

 

 

  
Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
€ 

 
 

Σύνολο 2020 
€ 

  
Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
€ 

 
 

Σύνολο 2019 
€ 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

    

Δανεισμός (Σημ.25) 2.053.559 2.029.282 1.923.290 1.923.290 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (Σημ. 27) 392.971 392.971 685.669 685.669 
 __________ ________ __________ ________ 
 2.422.253 2.422.253 2.608.959 2.608.959 
 ========== ======= ========== ========= 

 

 

Σημειώσεις: 

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου της κατάστασης οικονομικής θέσης ‘εμπορικά και άλλα εισπρακτέα’ είναι 
προπληρωμές, υπόλοιπα με συγγενικά μέρη και φορολογίες επιστρεπτέες. 

(2) Το υπόλοιπο του στοιχείου της κατάστασης οικονομικής θέσης ‘εμπορικοί και άλλοι πιστωτές’ είναι 
οφειλόμενα έξοδα, υπόλοιπα με συγγενικά μέρη, προβλέψεις και οφειλόμενες φορολογίες. 
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15 (Ζημιά)/ Κέρδος ανά μετοχή  
 

 

Βασική (ζημιά)/ κέρδοςανά μετοχή 

 

Η βασική (ζημιά)/ κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους 

μετόχους της Εταιρείας δια του μεσοσταθμικού αριθμού συνήθων μετοχών που έχουν εκδοθεί 

κατά τη διάρκεια του έτους μη περιλαμβανομένων ιδίων μετοχών. 

 

 

 
  2020 

€ 
2019 

€ 
(Ζημιά)/ κέρδος που αναλογεί στους μετόχους   (167.534) 27.626 
  _________ _________ 
    
Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών  13.506.460 13.506.460 
  _________ _________ 
    
Βασική (ζημιά)/ κέρδος ανά μετοχή (σέντ)  (1,24) 0,20 
  ======== ======== 

 

 

Πλήρως κατανεμηνένο κέρδος ανά μετοχή. 

 

 

Το πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή είναι το ίδιο με το πιο πάνω καθώς δεν υπάρχουν 

τίτλοι που είναι μετατρέψιμοι σε συνήθεις μετοχές. 
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16  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 

  
 
 

Γη και κτίρια 
€ 

Μηχανήματα, 
Εγκαταστάσεις 

και 
εξοπλισμός 

€ 

Έπιπλα, 
και 

εξοπλισμός 
γραφείου 

€ 

 
 
 

Οχήματα 
€ 

 
 
 

Σύνολο 
€ 

Έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2019: 

     

Κόστος ή εκτίμηση      
Την 1 Ιανουαρίου 2019 3.780.000 3.954.081 594.484 471.640 8.800.205 
Προσθήκες  - 27.705 11.699 21.700 61.104 

 
Πωλήσεις 
Αναπροσαρμογή για 
επανεκτίμηση 

- 
 

(29.206) 

- 
 

- 

- 
 

                    - 

(19.552) 
 

- 

(19.552) 
 

(29.206) 

 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 3.750.794 3.981.786 606.183 473.788 8.812.551 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Συσσωρευμένες  
Αποσβέσεις 

    

Την 1 Ιανουαρίου 2019 375.035 3.677.197 572.401 428.804 5.053.437 
Επιβάρυνση έτους 
(Σημ.10)  

 
93.758 

 
99.313 

 
6.572 

 
13.765 

 
213.408 

Επί των πωλήσεων - - - (19.552) (19.552) 
 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 468.793 3.776.510 578.973 423.017 5.247.293 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία       
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 3.282.001 205.276 27.210 50.771 3.565.258 
 ======= ======== ======== ======= ======= 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2020: 

     

Κόστος ή εκτίμηση      

Την 1 Ιανουαρίου 2020 3.750.794 3.981.786 606.183 473.788 8.812.551 
Προσθήκες - 54.789 6.194 2.500 63.483 

Αναπροσαρμογή για 
επανεκτίμηση 

________ _________ _________ ________ ________ 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 3.750.794 4.036.575 612.377 476.288 8.876.034 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

     

Την 1 Ιανουαρίου 2020 468.793 3.776.510 578.973 423.017 5.247.293 
Επιβάρυνση έτους 
(Σημ.10)  

 
93.758 

 
83.436 

 
7.459 

 
14.265 

 
198.918 

 ________ _________ _________ ________ ________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 562.551 3.859.946 586.432 437.282 5.446.211 
 ________ _________ _________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία       
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 3.188.243 176.629 25.945 39.006 3.429.823 
 ======= ======== ======== ======= ======= 
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16 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)  
 

 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού περιλαμβάνουν: 

 
  2020 

€ 
2019 

€ 
    
Καθαρή λογιστική αξία  - - 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού (Σημ. 9) 

  
- 

 
1.261 

  _______ _______ 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
  

- 
 

1.261 

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

 

 

Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήματος επανεκτιμήθηκαν για τελευταία φορά στις 25 Σεπτεμβρίου 

2020 (αφορά το κτίριο που στεγάζεται και λειτουργεί η εταιρεία "A. Karamallakis & Sons Limited" 

και το κτίριο που στεγάζεται και λειτουργεί η "Display Art Plc") από ανεξάρτητους εκτιμητές με 

βάση την αγοραία αξία.  

 

 

Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής: 

 
  2020 

€ 
2019 

€ 
 

Κόστος  875.674 875.674 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (386.273) (365.263) 
  ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  489.401 510.411 
  ======= ======= 

 

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα πάνω στη γη και τα κτίρια για ποσό ύψους €1.142.246 

(2019: €1.142.246) (Σημ. 25). 
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17 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
  

Άδεια 
Χρήσης  

€ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 
€ 

 
 

Σύνολο 
€ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2019: 

   

Κόστος    
Την 1 Ιανουαρίου 2019 3.836 29.578 33.414 
Προσθήκες - 2.475 2.475 
 _______ ________ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 3.836 32.053 35.889 
 _______ ________ _______ 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
απομείωση 

   

Την 1 Ιανουαρίου 2019 3.836 29.578 33.414 
Επιβάρυνση έτους - 825 825 
 _______ ________ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 3.836 30.403 34.239 
 _______ ________ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία    

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 - 1.650 1.650 

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

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2020: 

   

Κόστος    

Την 1 Ιανουαρίου 2020 3.836 32.053 35.889 
Προσθήκες - 91 91 
 _______ ________ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 3.836 32.144 35.980 
 _______ ________ _______ 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

απομείωση 
   

Την 1 Ιανουαρίου 2020 3.836 30.403 34.239 
Επιβάρυνση έτους - 940 940 
 _______ ________ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 3.836 31.343 35.179 
 _______ ________ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία    

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 - 801 801 

 ======= ======= ====== 
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18  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 
 

       
2020 2020 2019 2019 

Αρ. 
μετοχών 

Εύλογη 
αξία € 

Αρ. 
μετοχών 

Εύλογη 
αξία € 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων 

   

 

 

 

 

 

 

Μη εισηγμένες μετοχές 250.000 13.224 250.000 13.875 

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

 

 

19  Αποθέματα  
 
  2020 

€ 
2019 

€ 
    
Έτοιμα προϊόντα και άλλα αναλώσιμα  569.639 669.495 
  ________ ________ 
  569.639 669.495 
  ======= ======= 

 

Το Συγκρότημα αναγνώρισε για το έτος απομείωση των αποθεμάτων αξίας €43.923 (2019: 
€20.000). 
 

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια 

από τις δύο είναι χαμηλότερη. 

 

20  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 
 2020 

€ 
2019 

€ 
   
Εμπορικά εισπρακτέα 182.001 275.960 
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις 
            

(108.947) 
________ 

(74.710) 
________ 

Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 73.054 201.250 
Άλλα εισπρακτέα 21.652 5.399 
Προκαταβολές και προπληρωμές 38.513 32.201 
 ________ ________ 
 133.219 238.850 
       ======= ======= 
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20  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 

περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €73.054 (2019: €201.250) ήταν 
ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση. 

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εφαρμόζουν την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και 
υπολογίζουν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, το Συγκρότημα διενεργεί έλεγχο - των απαιτήσεων 

χρησιμοποιώντας πίνακα με βάσει τον οποίο υπολογίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η λογιστική αξία κάθε 

κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.  

Το αναμενόμενο ποσοστό πιστωτικής ζημιάς με βάση ιστορικά δεδομένα έχει υπολογιστεί με 

βάση τα μη απομειωμένα υπόλοιπα των εμπορικών χρεωστών επί των καθαρών εμπορικών 

χρεωστών, κατά τα τελευταία 4 χρόνια.  

Η κίνηση στην πρόνοια απομείωσης των εμπορικών εισπρακτέων του Συγκροτήματος είναι ως 
ακολούθως: 

 

2020 
€ 

2019 
€ 

Την 1 Ιανουαρίου 74.710 53.363 
Πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημ. 10) 34.237 21.347 
Ποσό που διαγράφηκε ως μη εισπρακτέο - - 
 _________ _________ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 108.947 74.710 

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

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης είναι 
η λογιστική αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Το Συγκρότημα δεν έχει 
οποιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση. 

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήματος αναλύονται ανά 
νόμισμα ως εξής: 

  2020 
€ 

2019 
€ 

    
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  133.219 238.850 
  _________ _________ 
  133.219 238.850 
  ======== ======== 
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21   Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 
 2020 

€ 
2019 

€ 
Εισηγμένοι τίτλοι – προοριζόμενα για εμπορική 

εκμετάλλευση: 
  

Μετοχικοί τίτλοι – Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 197 247 
Μεταβολή στην εύλογη αξία (Σημ. 10) 80 (50) 
 ________ ________ 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 277 197 
 ======== ======== 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στις ροές μετρητών από εργασίες ως μέρος των αλλαγών στο 

κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταμειακών ροών. 

 
Αλλαγές στις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. 

Η εύλογη αξία όλων των μετοχικών τίτλων βασίζεται στις τρέχουσες τιμές προσφοράς τους σε 
ενεργείς αγορές. 

Οι λογιστικές αξίες των xρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής: 

  2020 
€ 

2019 
€ 

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  277 197 
  ======== ======== 

 

22   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
  2020 

€ 
2019 

€ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  2.194 11.051 
  ======= ======= 

 

Οι λογιστικές αξίες των ταμειακών διαθέσιμων και ισοδύναμων του Συγκροτήματος αναλύονται 
ανά νόμισμα ως εξής: 

  2020 
€ 

2019 
€ 

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  2.194 11.051 
  _________ _________ 
  2.194 11.051 
  ======== ======== 
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22   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (συνέχεια) 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και τα τραπεζικά παρατραβήγματα 
περιλαμβάνουν: 
 
  2020 

€ 
2019 

€ 
    
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  2.194 11.051 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 25)  (825.066) (915.917) 
  _________ _________ 
  (822.872) (904.866) 
  ======== ======== 

 

23   Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο 
 
  

Αριθμός 
μετοχών 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 

Αποθεματικό 
υπέρ το 

άρτιο 
€ 

 
 

Ολικό 
€ 

Την 1 Ιανουαρίου 2019  13.506.460 4.592.196 98.673 4.690.869 
 _________ ________ _______ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
/ 1 Ιανουαρίου 2020 

 
13.506.460 

 
4.592.196 

 
98.673 

 
4.690.869 

 _________ ________ _______ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 13.506.460 4.592.196 98.673 4.690.869 
 ======== ======= ======= ======= 

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 25.000.000 μετοχές (2019: 

25.000.000 μετοχές) με ονομαστική αξία €0,34 ανά μετοχή.  Όλες οι εκδομένες μετοχές έχουν 

πληρωθεί εξολοκλήρου. 

 

24   Αποθεματικά επανεκτίμησης 
  

Γη και 
κτίρια 

€ 
  
Την 1 Ιανουαρίου 2019 2.724.983 
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 26) (353) 
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη 
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

 
(332) 

Μεταβολές επανεκτίμησης γης και κτιρίων (Σημ. 16) (29.206) 
 _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1 Ιανουαρίου 2020 2.695.092 
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 26) 
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη 
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 
Μεταβολές επανεκτίμησης γης και κτιρίων (Σημ. 16) 

(567) 
 

(651) 
- 

 _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 2.693.874 
 ======== 
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25  Δανεισμός 
 
  2020 

€ 
2019 

€ 
Βραχυπρόθεσμος    
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 22)  825.066 915.917 
Τραπεζικός δανεισμός  102.643 121.807 
Υποχρέωσεις μισθώσεων  12.914 11.010 
  _________ _________ 
  940.623 1.048.734 
  _________ _________ 
    

 

  2020 
€ 

2019 
€ 

Μη βραχυπρόθεσμος    
Τραπεζικός δανεισμός  1.088.659 846.206 
Υποχρέωσεις μισθώσεων  24.277 28.350 
  _________ _________ 
  1.112.936 874.556 
  _________ _________ 
Σύνολο δανεισμού  2.053.559 1.923.290 
  ======== ======== 
Λήξη τραπεζικού δανεισμού     

Εντός ενός έτους  115.557 132.817 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών  525.568 702.167 

Πέραν των πέντε ετών  587.368 172.389 

  _________ _________ 
    
  1.228.493 1.007.373 
  ======== ======== 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως εξής: 

 

(α) Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ύψους 

€372.118 (2019: €372.118). 

(β) Με υποθήκες της γης και των κτιρίων του Συγκροτήματος με χρονολογική σειρά 

προτεραιότητας  ύψους €1.909.786 (2019: €1.909.786) (Σημ. 16). 

(γ) Με προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων της Εταιρείας. (Σημ. 28δ). 

(δ)       Με εκχώρηση ασφάλεια πυρός για το ποσό των €768.345 (2019: €768.345). 

(ε) Με εξασφαλίσεις έναντι των οχημάτων του Συγκροτήματος. 

(ζ) Με εφασφαλίσεις έναντι τρίτων ύψους €355.000 (2019: €322.500). 

 

 

Οι Εταιρείες του Oμίλου πραγματοποίησαν αναδιάρθρωση δανείων με χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα και συμφώνησαν για αναστολή δανείου από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Αύγουστο του 

2021. Τα δάνεια του Συγκροτήματος έχουν ημερομηνία αποπληρωμής από το 2024 μέχρι το 

2035. 
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25  Δανεισμός (συνέχεια) 
 

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης 

ήταν ως εξής: 
  2020 

% 
2019 

% 
    
Τραπεζικός δανεισμός  2,38 – 5,00  2,58 – 3,79  
Τραπεζικά παρατραβήγματα  2,58 – 3,50 2,58 – 4,54 

 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι διευθετημένα σε 

σταθερά και κυμαινόμενα επιτόκια. Ο δανεισμός σε σταθερό επιτόκιο εκθέτει το Συγκρότημα σε 

κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Για δανεισμό σε κυμαινόμενο επιτόκιο τα επιτόκια 

καθορίζονται μηνιαίως εκθέτοντας το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές 

ροές. 

 

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών παρατραβηγμάτων, τραπεζικών δανείων 

και υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι περίπου η ίδια με την εύλογη αξία. 
 

 

H λογιστική αξία του δανεισμού του Συγκροτήματος αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  2020 

€ 
2019 

€ 
    
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  2.053.559 1.923.290 
  ======== ======== 
 
 
 

   

26   Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά 

ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων με τρέχουσες 

φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την ιδίαν φορολογική 

αρχή. 
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26  Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 

 

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής: 

 
 Διαφορά μεταξύ 

αποσβέσεων και 
εκπτώσεων 

φθοράς 

 
Επανεκτίμηση 
γης και κτιρίων 

 
 
 

Σύνολο 
 € € € 
    
 
Την 1 Ιανουαρίου 2019 

17.364 459.333 476.697 

Πίστωση:    
Κατάσταση λογαριασμού  
αποτελεσμάτων (Σημ. 13) 
   

 
(6.187) 

 
(12.898) 

 
(19.085) 

 ________ ________ ________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 /  
1 Ιανουαρίου 2020 

11.177 446.435 457.612 

Πίστωση:    
Κατάσταση λογαριασμού  
αποτελεσμάτων (Σημ. 13) 
   

 
(9.248) 

 
(10.331) 

 
(19.579) 

 ________ ________ ________ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 1.929 436.104 438.033 
 ======= ======= ======= 

 
 

27   Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
  2020 

€ 
2019 

€ 
    
Εμπορικοί πιστωτές (Σημ. 14)  392.971 685.669 
Τρεχούμενος λογαριασμός συμβούλου (Σημ. 28α)  391.533 363.369 
Άλλοι πιστωτές   21.078 12.315 
Οφειλόμενα έξοδα  63.665 101.238 
  _________ _________ 
  869.247 1.162.591 
 
 

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

 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 

περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 
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27  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (συνέχεια) 
 

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων πιστωτών του Συγκροτήματος αναλύονται ανά 
νόμισμα ως εξής: 

 

  2020 
€ 

2019 
€ 

    
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  869.247 1.162.591 
  _________ _________ 
  869.247 1.162.591 
  ======== ======== 

 

 

28  Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 
 

(α) Αμοιβή και υπόλοιπα συμβούλων  
 
 
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές 

2020 
€ 

2019 
€ 

  Σάββας Νικολάου 14.662 15.225 
  Παύλος Νικολάου 28.743 31.725 
  Χριστίνα Νικολάου 10.127 20.484 
  Γιάννα Νικολάου 13.606 14.308 
 _________ _________ 
 67.138 81.742 
 
 

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

Οφειλές προς τους σύμβουλους (Σημ.5, 27):   
  Σάββας Νικολάου   377.053 355.961 
  Γιάννα Νικολάου  14.480 7.407 
  _________ _________ 
  391.533 363.368 
  ======== ======== 
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28    Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια) 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστική ιδιότητα, όπως φαίνονται στον πιο πάνω 
πίνακα καθώς και οι Ανδρέας Παρτζίλης, Παναγιώτης Νεοφύτου, Παναγιώτης Καλλής και 
Παναγιώτης Πιτσιλλίδης δεν λαμβάνουν κάποια επιπλέον αμοιβή για την ιδιότητά τους ως μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2019 & 2020. 

 

(β) Συμμετοχή Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

 

Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 31 Δεκεμβρίου 20120 και 26 Απριλίου 2021 ήταν ως 

ακολούθως: 

 

 26 Απριλίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2020 

 % % 

Σάββας Νικολάου (1) 25,96 25,96 

Παναγιώτης Νεοφύτου  0,07 0,07 

Παύλος Νικολάου  28,34 28,34 

Γιάννα Νικολάου  6,75 6,75 

 

 
(1)  Η συμμετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του  14,81% και 
την έμμεση συμμετοχή του μέσω της θυγατέρας του Άντρης Νικολάου 11,15%.  

 

Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή όπως ορίζεται από τους περί 

Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους, άρθρο 60(4). 

 

(γ) Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 

Δεκεμβρίου 2020 και 26 Απριλίου 2021 ήταν ως ακολούθως: 

 

 26 Απριλίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2020 

 % % 

Σάββας Νικολάου (1) 25,96 25,96 

Γιάννα Νικολάου  6,75 6,75 

Παύλος Νικολάου  28,34 28,34 

Μάριος Καραμαλλάκης (2) 5,41 5,41 
 
(1) Η συμμετοχή του κ. Σάββα Νικολάου προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του  14,81% και 

την έμμεση συμμετοχή του μέσω της θυγατέρας του Αντρης Νικολάου 11,15%. 
 
(2) Απεβίωσε στις 03 Ιανουαρίου 2010. Η κυριότητα των μετοχών του θα περάσει στους 

κληρονόμους του. 
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28    Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια) 
 
(δ) Προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων  
 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με 
προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων (Σημ. 25γ). 

 
29   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 
 
Η “Display Art Plc” καταχώρησε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ) σε 
σχέση με προσφορά του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, για παροχή υπηρεσιών 
κατασκευής τουριστικών περιπτέρων με αριθμό προκύρηξης 41/2007. Η προσφυγή έγινε 
αποδεκτή από την ΑΑΠ και επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο. Με βάση την απόφαση 
αυτή, η “Display Art Plc” καταχώρησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτημα για 
αποζημείωση ύψους €578.060. Αναμένεται η τελική απόφαση για τον καθορισμό του ύψους της 
αποζημείωσης. 
 
Το Συγκρότημα δεν είχε άλλα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 
30  Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 
 
Ανάλογα με τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου του Κορονοϊού (COVID-19) και τη συνεχιζόμενη 
αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, η Εταιρεία ενδέχεται να παρουσιάσει 
περιορισμένη ρευστότητα και να αναγνωρίσει απομειώσεις στα περιουσιακά της στοιχεία το 2021. 
Ο ακριβής αντίκτυπος στις δραστηριότητες της Εταιρείας το 2021 και μετέπειτα δεν μπορεί να 
προβλεφθεί. 
 
Στις 10 Ιανουαρίου 2021, ανακοινώθηκε νέα απαγόρευση κυκλοφορίας από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση, μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου, στην οποία εν συνεχεία δόθηκε παράταση με 
συγκεκριμένες ελαφρύνσεις μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. 
  
Στις 9 Μαρτίου 2021, το Συγκρότημα πραγματοποίησε αναδιάρθρωση με χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα με ευνοϊκότερο επιτόκιο και αναστολή των δόσεων δανείου από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι 
και τον Αύγουστο του 2021. Η μια εκ των δύο Εταιρειών του συγκροτήματος, επανεκκίνησε τις 
δραστηριότητές της από τον Ιανουάριο του 2021. Η επόμενη φάση της άρσης των περιοριστικών 
μέτρων από την Κυπριακή Κυβέρνηση προγραμματίστηκε στις 17 Μαΐου 2021, όπου η Εταιρεία 
αναμένεται να επανεκκινήσει πλήρως τις δραστηριότητές της. Ο συνδυασμός της χαλάρωσης των 
μέτρων με το υψηλό ποσοστό εμβολιασμών που αναμένεται να λάβουν χώρα εντός του έτους, 
καθιστούν ευοίωνη την διεξαγωγή των προγραμματισμένων φεστιβάλ και εκθέσεων. 
 
Επίσης μέσα στα πλαίσια των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω 
της νόσου Κορωνοϊού (COVID-19) για στήριξη των επιχειρήσεων, το Συγκρότημα έχει αιτηθεί ως 
δικαιούχος καταβολής εφάπαξ χορηγίας από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αναμένεται να 
δοθεί αρχές Μαϊου 2021. 
 
Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την 
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή σελίδες 13 μέχρι 18. 


