
 

 

Lordos Hotels (Holdings) 
Public Limited 

 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

 



Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
 

    2 

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
 
Πεξηερφκελα ειίδα 
 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Δπαγγεικαηηθνί χκβνπινη 3 
 
Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ Τπεπζχλσλ ηεο Δηαηξείαο   
γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 4 
 
Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 5 - 8 
 
Έθζεζε αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ 9 - 10 
 
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 11 
 
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 12 
 
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 13 - 14 
 
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 15 
 
εκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 16 - 44  
 
Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  45 - 55 

 

 

 



Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
 

    3 
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ΓΖΙΩΖ ΣΩΛ ΚΔΙΩΛ ΣΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΘΑΗ ΑΙΙΩΛ ΤΠΔΤΘΤΛΩΛ 
ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 9, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Θηλεηέο Αμίεο 
πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Λφκνπ ηνπ 2007, εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public 
Ltd γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε: 
 
(α) νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 44: 
 
(i) Θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 9, εδάθην (4) ηνπ 
Λφκνπ, θαη   

(ii) παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο 
ζέζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν θαη  

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

θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ 
θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 
Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
…………………………… Σάθεο Γ. Θπξηαθίδεο  - Πξφεδξνο 
 
…………………………… Γεκήηξηνο Γ. Ιφξδνο  - Αληηπξφεδξνο 
 
…………………………… Αδάκνο Αδακίδεο 
 
…………………………… Αξεηή Ησλίδνπ  
 
…………………………… Κηράιεο Θιεφπαο  
 
…………………………… Σάθεο Θιεξίδεο 
 
…………………………… Γψξνο Οξθαλίδεο  
 
…………………………… Πέηξνο Πεηξίδεο 
 
…………………………… Γεψξγηνο Κηραειίδεο 
 
 
Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο πγθξνηήκαηνο 

 
………………………… Άδσλεο Ζιία 

 
Γξακκαηέαο 
 
…………………………… Adaminco Secretarial Limited 

 

27 Απξηιίνπ 2010 
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ΔΘΘΔΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ θαη ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 
 
Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Lordos Hotels (Holdings) Public Limited (ε "Δηαηξεία") θαη ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο.  Σα νλφκαηα 
ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 1 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ην κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηα θέξδε ή ζηηο 
δεκηέο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο.  Ζ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 16 ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Γξαζηεξηφηεηεο 
 
Σν πγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ.   
 
Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
 
Ζ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα 11 ησλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
O θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ην 2009 κεηψζεθε ζε €7.463.832 απφ €9.519.157 ή 22%, ιφγσ 
ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ μελνδνρείσλ Golden Bay θαη Golden Coast ζε ζρέζε κε πέξζη.  
 
Ωο απνηέιεζκα ην κεηθηφ θέξδνο κεηψζεθε ζε €3.268.315 απφ €4.483.083.  
 
Σα απνηειέζκαηα πξηλ ηηο θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο, ηηο απνζβέζεηο, ηηο ρξεσιχζεηο, ηα άιια 
έζνδα θαη ηε θνξνινγία κεηψζεθαλ θαηά €1.123.665 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θέξδνο €980.762, ζε 
ζχγθξηζε κε θέξδνο €2.104.427 ην 2008. 
 
Ζ δεκηά πξηλ ηε θνξνινγία αλήιζε ζηα €364.863 ζε ζρέζε κε θέξδε €615.238 ην 2008 θπξίσο ιφγσ ηεο 
κείσζεο ζηα έζνδα. 
 
Απφ ηα δηνηθεηηθά έμνδα ηνπ 2009, πνπ αλέξρνληαη ζηα €1,97 εθαηνκκχξηα (2008: €1,95 εθαηνκκχξηα) 
πνζφ χςνπο €867 ρηιηάδσλ πεξίπνπ ή 44% (2008: €840 ρηιηάδεο ή 43%)  αθνξά απνζβέζεηο αθηλήησλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 
 
Ζ δεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο χςνπο €283 ρηιηάδσλ κεηαθέξεηαη ζην 
απνζεκαηηθφ ζπζζσξεπκέλσλ θεξδψλ (2008 : θέξδνο €605 ρηιηάδσλ). 
 
Γηαρείξηζε θηλδχλσλ  
 
Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο, νη πην ζεκαληηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, 
ν θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.  
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 3 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ. 
 
Κεξίζκαηα  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνηείλεη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009. 
 
Κεηνρηθφ θεθάιαην 
 
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε 
ρξήζεσο. 
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ΔΘΘΔΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ (ζπλέρεηα) 
 
πκθηιίσζε ηεο Έλδεημεο Απνηειέζκαηνο θαη ηεο Διεγκέλεο Δλνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο 
πλνιηθψλ Δζφδσλ 
 
Σα απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2009 ζχκθσλα κε ηελ Έλδεημε Απνηειέζκαηνο πνπ αλαθνηλψζεθε ζηηο 17 
Φεβξνπαξίνπ 2010, δελ δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Διεγκέλε Δλνπνηεκέλε 
Θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. 
 
Φνξνινγηθφ θαζεζηψο 
 
Ζ θνξνινγία έηνπο ππνινγίδεηαη πάλσ ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ 
ηζρχνπλ. Γίλεηαη επίζεο πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ηα πνζνζηά πνπ αλακέλεηαη φηη ζα 
είλαη πιεξσηένη νη θφξνη πνπ αλαινγνχλ ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο. Σπρφλ ρξεσζηηθά ππφινηπα απφ 
αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
ζην κέιινλ θνξνινγεηέα  θέξδε. 
 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία  ηεο έθζεζεο απηήο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
απαξηίδεηαη απφ ηνπο πκβνχινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 3. 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο «Θαηά εθάζηελ Δηήζηαλ Γεληθήλ πλέιεπζηλ 
ηεο Δηαηξείαο αθππεξεηεί ην ελ ηξίηνλ ησλ εθάζηνηε πκβνχισλ ή, εάλ ν αξηζκφο ηνχησλ δελ είλαη ηξεηο 
ή πνιιαπιάζην ηνπ ηξία, ηφηε ν πιεζηέζηεξνο αξηζκφο πξνο ην ελ ηξίηνλ».  
 
Οη κε απνρσξήζαληεο εθ πεξηηξνπήο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη νη θ.θ.  Πέηξνο Πεηξίδεο, Σάθεο 
Θιεξίδεο θαη  Αξεηή Ησλίδνπ. Όινη ηνπο είλαη επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.  
 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ή ζηηο 
απνιαβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη 
χκβνπινη εηζέπξαμαλ €43.400 (2008: €43.056) θαη  €36.483 (2008: €34.612) γηα εθηειεζηηθέο ππεξεζίεο 
θαη σο ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο αληίζηνηρα. Σα 
πνζά απηά αλαιχνληαη αλά κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο αθνινχζσο: 
 
  

Ακνηβή πκβνχισλ 
Ακνηβή πκβνχισλ γηα 

ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίεο 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Σάθεο Γ. Θπξηαθίδεο – Τπφ εθηειεζηηθή 
ηδηφηεηα 

 21.700   21.528   -   -  

Γεκήηξηνο Γ. Ιφξδνο – Τπφ εθηειεζηηθή 
ηδηφηεηα 

 21.700  21.528  -   -  

Αδάκνο Αδακίδεο   512  512  5.155  3.478 
Αξεηή Ησλίδνπ    512  512  3.165  3.478 
Κηράιεο Θιεφπαο   512  512  3.025  3.143 
Σάθεο Θιεξίδεο  1.712 1.710  7.823  6.534 
Γψξνο Οξθαλίδεο    -  512  -  2.303 
Πέηξνο Πεηξίδεο   512  512  3.965  2.103 
Γεψξγηνο Κηραειίδεο   1.712 1.710  6.437  3.535 
Γεκήηξεο νπθηνχξνγινπ   256               512  1.185             3.546 

  49.128           49.548  30.755           28.120  

 
εκαληηθέο ζπκβάζεηο κε ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο 
 

 Σελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ 
εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπο. 
 
Δθηηκήζεηο γηα ην 2010 θαη κειινληηθέο εμειίμεηο 
 
Σα απνηειέζκαηα απφ εξγαζίεο θαηά ην 2010 ζα εμαξηεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην κέγεζνο ηεο 
θξίζεο ζηε δηεζλή θαη ηδηαίηεξα ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηνλ Θππξηαθφ 
ηνπξηζκφ.  ην παξφλ ζηάδην νη ελδείμεηο είλαη αξλεηηθέο. 
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ΔΘΘΔΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ (ζπλέρεηα) 
 
Θαηάηαμε ηίηισλ Δηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ 
 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2004 ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ θαηφπηλ αίηεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηέηαμε ηνπο 
ηίηινπο ηνπ Δθδφηε ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ. 
 
Γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηεο Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
 
Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 32 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
πκκεηνρή ζπκβνχισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 
 
Σν πνζνζηφ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηείραλ θαηά θπξηφηεηα, άκεζα θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ε ζχδπγνο θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ σο θαη ε έκκεζε ζπκκεηνρή κέζσ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο 
θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 20% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ζηηο 27 Απξηιίνπ 2010 ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 
 31.12.2009                27.04.2010 
 % % 
 Γεκήηξηνο Γ. Ιφξδνο 14,84 14,84 
 Σάθεο Γ. Θπξηαθίδεο 12,67 12,67 
 Αξεηή Ησλίδνπ 10,59 10,59 
 Γψξνο Οξθαλίδεο 0,92 0,92 
 Πέηξνο Πεηξίδεο 0,12 0,12 
 Aδάκνο Αδακίδεο 0,04 0,04 
 Κηράιεο Θιεφπαο - - 
 Σάθεο Θιεξίδεο - - 
 Γεψξγηνο Κηραειίδεο - - 
 
 
Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο 
  

       Δθηφο απφ πκβνχινπο πνπ θαηέρνπλ θαηά θπξηφηεηα πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, νη πην θάησ κέηνρνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 
ζπδχγνπ, ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο σο θαη ηελ έκκεζε ζπκκεηνρή κέζσ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο θαηέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ην 20%) θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ζηηο 27 Απξηιίνπ 2010:  

 
 31.12.2009    27.04.2010 
 % % 

Θσλζηαληίλνο Γ. Ιφξδνο    16,45    16,45  
Αλδξέαο Σζφθθνο   16,02     16,02   

 
Τπνθαηαζηήκαηα 
 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ην πγθξφηεκα δελ ιεηηνπξγνχζε ππνθαηαζηήκαηα. 
 
Θψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 27 Καξηίνπ 2003 απνθάζηζε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο («ν Θψδηθαο») πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ («ΥΑΘ»). Ο Θψδηθαο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑΘ 
(www.cse.com.cy). 

 Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ Θψδηθα («ε Έθζεζε ΔΓ») παξαηίζεηαη κεηά ηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο ζειίδεο 45-55 θαη δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 
http://www.lordos.com.cy. 

ε  ζρέζε κε ηελ πξφλνηα Α.2.6. ηνπ Θψδηθα αλαθνξηθά κε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Πξψηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο  ζηελ 
Έθζεζε ΔΓ ππφ ΗΗ.Α.2.  
 

Γελ ππήξμε νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο 
εμειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 θαη ησλ ηειεπηαίσλ 
δεκνζηεπζέλησλ ελδεηθηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

Όιεο νη εθδνκέλεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη ζπλήζεηο κε φκνηα θαη ίζα δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη ςήθνπ. 

 

http://www.cse.com.cy/
http://www.lordos.com.cy/
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ΔΘΘΔΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ (ζπλέρεηα) 
 
Θψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 

Σν πγθξφηεκα έρεη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ, κέζσ 
ησλ νπνίσλ  νη ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία κεηαθέξνληαη θαη 
γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ θαιχπηεη ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνζθνπεί ζηελ 
αλαγλψξηζε, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ θαη άιισλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ έηζη ψζηε 
απηέο λα είλαη ζχκκνξθεο κε ηα ζρεηηθά πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο  
θαλνληζκνχο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ζηηο 
εθζέζεηο θαη ηεο εθαξκνγήο θαη ηήξεζεο δηθιίδσλ ειέγρνπ γηα ηελ πξφιεςε ή εληνπηζκφ ζηνηρείσλ ηα 
νπνία δπλαηφλ λα θαηαιήμνπλ ζε νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο. 

Σν πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρεη θαηά θπξηφηεηα θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, ε/ν ζχδπγνο, ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο νη ίδηνη θαηέρνπλ άκεζα ή 
έκκεζα ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε θαζψο θαη ε δηαθχκαλζε ησλ 
πνζνζηψλ ησλ κεηνρψλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 
30 εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 
παξνπζηάδνληαη πην πάλσ. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 
αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 21 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ή 
δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Κέινο πνπ δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνρσξεί 
ππνρξεσηηθά θαηά ηελ πξψηε επφκελε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία θαη 
απνθαζίδεη γηα ηελ εθινγή ηνπ. ε θάζε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε αθππεξεηεί θαη’ αξραηφηεηα ην έλα 
ηξίην ησλ θάζε θνξά δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ε επαλεθινγή ηνπο επαθίεηαη ζηε εηήζηα γεληθή 
ζπλέιεπζε. Κε ζπλήζε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα 
παπζεί πξίλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. 

Σν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ κε εηδηθφ 
ςήθηζκα. 

Ζ εμνπζία ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ είλαη γεληθή θαη πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηηο εμνπζίεο πνπ 
παξέρνληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είηε απφ ηνλ Λφκν είηε απφ ην Θαηαζηαηηθφ 
ηεο Δηαηξείαο. Ζ απφθαζε έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ, εθηφο αλ αθνξά παξαρψξεζε ζηα κέιε ζηελ αλαινγία 
ησλ ήδε απφ απηά θαηερνκέλσλ, ιακβάλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηεξείηαη ε 
θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε φηη αθνξά ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε. Σν δηθαίσκα αγνξάο ηδίσλ ηεο 
Δηαηξείαο κεηνρψλ, εθηφο αλ άιισο ε λνκνζεζία επηηξέπεη, παξέρεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηε 
γεληθή ζπλέιεπζε γηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν κε εηδηθφ ςήθηζκα. 

Οη ζπλζέζεηο, νη φξνη εληνιήο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ 
πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα αλαθέξνληαη ζηελ Έθζεζε ΔΓ. 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Σν πγθξφηεκα δελ δηεμάγεη νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο ζην ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

Αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 δελ ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο 
ζηελ δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο 

Οη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, Deloitte Limited, εμεδήισζαλ επηζπκία λα ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο θαη ςήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο, 
ζα θαηαηεζεί ζηελ πξνζερή Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 

Κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Adaminco Secretarial Limited   

Γξακκαηέαο 

27 Απξηιίνπ 2010 
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Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ 

 
Πξνο ηα Κέιε ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
 
Έθζεζε επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited (ε 
'Δηαηξεία') θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ('ην πγθξφηεκα') ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 44, νη νπνίεο απνηεινχληαη 
απφ ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, θαη ηηο ελνπνηεκέλεο 
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 
επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 
 
Δπζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
λα δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ 
ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113.  Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη: ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη ηήξεζε εζσηεξηθψλ 
δηθιίδσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δίθαηε παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, είηε νθείιεηαη ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, επηινγή θαη εθαξκνγή 
θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, θαη ππνινγηζκφ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο 
πεξηζηάζεηο.  
 
Δπζχλε ηνπ Διεγθηή  
 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα 
Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 
δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα. 
 
Έλαο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε 
ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 
ζθάικαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθείιεηαη ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά 
ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο πνπ δίλνπλ 
αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 
δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ 
έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα 
παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε. 
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Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ (πλέρεηα) 
 
Πξνο ηα Κέιε ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
 
Γλψκε  
 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο  ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο γηα ηε ρξήζε 
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο 
απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113. 
 
Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ   
 
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 
 Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ 

ειέγρνπ καο. 
 Θαηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 
 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 
 Θαηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο 

πνπ καο δφζεθαλ, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ 
πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, Θεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν. 

 Θαηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ζηηο 
ζειίδεο 5 κέρξη 8 ζπλάδνπλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ, 
αλαθέξνπκε φηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 
παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο 
έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Άιιν Θέκα   
 
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζψκα θαη 
κφλν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 156 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113 θαη γηα θαλέλα άιιν 
ζθνπφ.  Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν 
ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη. 
 
 
 
 
 

Deloitte Limited 
Δγθεθξηκέλνη Ινγηζηέο  

 

27 Απξηιίνπ 2010 
Ιεπθσζία 
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ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 
    
  2009 2008 
 εκ. € € 
    
Θχθινο εξγαζηψλ  7.463.832 9.519.157 
Θφζηνο πσιεζέλησλ  (4.195.517) (5.036.074) 

Κεηθηφ θέξδνο   3.268.315 4.483.083 
    
Άιια έζνδα  6 3.715 577 
Έμνδα δηνίθεζεο   (1.972.273) (1.949.438) 
Έμνδα δηάζεζεο  (359.009) (394.214) 
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 7 (889.585) (929.791) 
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 9 1.768 40.156 
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 (469.213) (652.020) 
Εεκηά απφ επελδχζεηο 10 (8.581) (6.133) 
Κεξίδην ζηα απνηειέζκαηα ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 16 60.000 23.018 

(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία 5 (364.863) 615.238 
    
Φφξνο εηζνδήκαηνο 11 (71.093) (72.594) 

Θαζαξή (δεκηά)/θέξδνο ρξήζεσο   (435.956) 542.644 

    
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα    
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 11 30.799 41.419 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηε ρξήζε  30.799 41.419 

πλνιηθά (έμνδα)/έζνδα γηα ηε ρξήζε  (405.157) 584.063 

    
    
Ζ θαηαλνκή ηεο θαζαξήο (δεκηάο)/θέξδνπο γίλεηαη σο εμήο:    
Κεηφρνπο κεηξηθήο εηαηξείαο  (283.336) 605.212 
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 28 (152.620) (62.568) 

  (435.956) 542.644 

    
Ζ αλαθαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ (εμφδσλ)/εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:    
Κεηφρνπο εηαηξείαο  (253.752) 645.410 
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 28 (151.405) (61.347) 

  (405.157) 584.063 

    
Θαζαξή (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη 
ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο (ζελη) 12 (0,81) 1,73 

    
πλνιηθά (έμνδα)/έζνδα πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο (ζελη) 

 
12 (0,72) 1,84 
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ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
  2009 2008 
 εκ. € € 
ΠΔΡΗΟΤΗΑΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ    
Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 14 73.707.696 73.714.823 
Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 15 10.895 20.901 
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 16 5.263.199 5.255.298 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 17 

 
25.749 28.591 

  79.007.539 79.019.613 

    
Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα 18 229.649 215.930 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά 19 688.284 1.097.613 
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε 27 143.924 150.873 
Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 20 40.459 401.579 

  1.102.316 1.865.995 

    
ΤΛΟΙΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΘΩΛ ΣΟΗΥΔΗΩΛ  80.109.855 80.885.608 

    
ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ    
Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    
Κεηνρηθφ θεθάιαην 21 11.903.113 11.903.113 
Απνζεκαηηθά  47.380.829 47.739.698 

  59.283.942 59.642.811 
πκθέξνλ κεηνςεθίαο 28 1.010.985 1.162.390 

Οιηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ  60.294.927 60.805.201 

    
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    
Γαλεηζκφο 23 6.796.050 7.122.130 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 24 8.360.362 8.348.457 

  15.156.412 15.470.587 

    
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 25 1.830.082 2.160.665 
Πνζά πιεξσηέα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 27 103.659 132.088 
Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο 20 1.801.284 1.105.935 
Γαλεηζκφο 23 844.177 1.134.279 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 26 79.314 76.853 

  4.658.516 4.609.820 

    
χλνιν ππνρξεψζεσλ  19.814.928 20.080.407 

    
ΤΛΟΙΟ ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ  80.109.855 80.885.608 

 

ηηο 27 Απξηιίνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited ελέθξηλε 
απηέο ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε.  
 
 
 
................................  .................................... 
Σάθεο Γ. Θπξηαθίδεο Γεκήηξηνο Γ. Ιφξδνο  
Πξφεδξνο Αληηπξφεδξνο 
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ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
 Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 

 

Κεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Άιια 
απνζεκαηηθά 

(εκ.22) 
πζζσξεπκέλα 

θέξδε 

Γηαθνξά απφ 
κεηαηξνπή 
κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζε 
Δπξψ Οιηθφ 

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

Οιηθφ ίδησλ 
θεθαιαίσλ 

 € € € € € € € 
Τπφινηπν - 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  11.903.113 43.945.351 3.734.121 60.226 59.642.811 1.162.390 60.805.201 
Θαζαξή δεκηά γηα ηε ρξήζε - - (283.336) - (283.336) (152.620) (435.956) 
Ινηπά ζπλνιηθά έμνδα γηα ηε ρξήζε - 29.584 - - 29.584 1.215 30.799 
Ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζε κεξίζκαηα 
πιεξσηέα εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ ζε 
ζρέζε κε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο - - (105.117) 

 
 

- (105.117) - (105.117) 

Τπφινηπν - 31 Γεθεκβξίνπ 2009 11.903.113 43.974.935 3.345.668 60.226 59.283.942 1.010.985 60.294.927 
         
 
Σν απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο αληηπξνζσπεχεη πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ησλ εμαξηεκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο, κείνλ πνζά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δσξεάλ έθδνζε κεηνρψλ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ ζεσξείηαη δηαλεκεηέν ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. Σν πιεφλαζκα 
επαλεθηίκεζεο αθηλήησλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζπκπεξηιακβάλεη €4.393.566 απφ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο United Hotels (Lordos) Ltd. 
 
Σν απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα ηελ έθδνζε δσξεάλ κεηνρψλ ζηνπο κεηφρνπο. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ ζεσξείηαη 
δηαλεκεηέν ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 
 
Σν απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο είλαη ρξεσκέλν κε αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαθνξηθά κε επαλεθηίκεζε αθηλήησλ χςνπο €7.052.612. 
 
Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Λφκν, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή 
εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν 
εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Θχπξνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη 
κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ηε ρξήζε ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία γηα 
ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.  
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ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
 Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  

 

Κεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Άιια 
απνζεκαηηθά 

(εκ.22) 
πζζσξεπκέλα 

θέξδε 

Γηαθνξά απφ 
κεηαηξνπή 
κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζε 
Δπξψ Οιηθφ 

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

Οιηθφ ίδησλ 
θεθαιαίσλ 

 € € € € € € € 
Τπφινηπν - 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 11.963.339 43.905.153 4.197.953  60.066.445 1.223.581 61.290.026 
Θαζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε - - 605.212 - 605.212 (62.568) 542.644 
Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε - 40.198 - - 40.198 1.221 41.419 
πκθέξνλ κεηνςεθίαο απφ 
κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ - - - 

 
- - 156 156 

Κεηαηξνπή ζε Δπξψ (60.226) - - 60.226 - - - 
Κεξίζκαηα - - (327.228) - (327.228) - (327.228) 
Ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζε κεξίζκαηα πιεξσηέα 
εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ ζε ζρέζε κε ινγηδφκελε 
δηαλνκή κεξίζκαηνο - - (741.816) 

 
 

- (741.816) - (741.816) 

Τπφινηπν - 31 Γεθεκβξίνπ 2008 11.903.113 43.945.351 3.734.121 60.226 59.642.811 1.162.390 60.805.201 
 
Σν απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο αληηπξνζσπεχεη πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ησλ εμαξηεκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο, κείνλ πνζά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δσξεάλ έθδνζε κεηνρψλ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ ζεσξείηαη δηαλεκεηέν ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. Σν πιεφλαζκα 
επαλεθηίκεζεο αθηλήησλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζπκπεξηιακβάλεη €4.383.185 απφ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο United Hotels (Lordos) Ltd. 
 
Σν απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα ηελ έθδνζε δσξεάλ κεηνρψλ ζηνπο κεηφρνπο. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ ζεσξείηαη 
δηαλεκεηέν ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 
 
 
Σν απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο είλαη ρξεσκέλν κε αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαθνξηθά κε επαλεθηίκεζε αθηλήησλ χςνπο €7.096.504. 
 
Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Λφκν, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή 
εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ 
απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Θχπξνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε 
νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ηε ρξήζε ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ 
ησλ κεηφρσλ.  
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ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ KΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
    
  2009 2008 
 εκ. € € 
ΡΟΖ ΚΔΣΡΖΣΩΛ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΔ    
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ  (364.863) 615.238 
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 14 866.826  839.926  
Απφζβεζε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 15 15.069  37.976  
Κεξίδην θέξδνπο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 16 (51.520)  (23.018)  
Θέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  (3.300)  -  
Εεκηά απφ πψιεζε επελδχζεσλ  -  1.721  
Εεκηέο δίθαησλ αμηψλ απφ επελδχζεηο  8.581  4.412  
Γηαγξαθή απνζεκάησλ  9.822                8.949  
Πηζησηηθά κεξίζκαηα  (415)  (577)  
Πηζησηηθνχο ηφθνπο 9 (1.768)  (40.156)  
Υξεσζηηθνχο ηφθνπο 9 449.365  641.919  

    
Ρνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο  πξηλ απφ αιιαγέο ζην θεθάιαην 
θηλήζεσο  

 
927.797 2.086.390 

(Αχμεζε)/κείσζε ζηα απνζέκαηα  (23.541)  1.526  
Κείσζε/(αχμεζε) ζηα εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά  416.278  (146.635)  
(Κείσζε)/αχμεζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο  (464.129) 98.898 

Ρνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο  856.405 2.040.179 
(Πιεξσκή)/επηζηξνθή θφξσλ  (36.309) 59.833 

Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο  820.096 2.100.012 

    
ΡΟΖ ΚΔΣΡΖΣΩΛ ΑΠΟ ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ    
Πιεξσκή γηα αγνξά άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 15 (5.063)  (5.104)  
Πιεξσκή γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 14 (859.699)  (790.862)  
Δίζπξαμε απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  3.300  -  
Δίζπξαμε απφ πψιεζε επελδχζεσλ  -  4.341  
Αχμεζε ζηηο επελδχζεηο  (5.739) - 
Δίζπξαμε ηφθσλ  1.768  40.156  
Δίζπξαμε κεξηζκάησλ  54.415  31.331  

Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (811.018)  (720.138)  

    
ΡΟΖ ΚΔΣΡΖΣΩΛ ΑΠΟ ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΗΘΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ    
Απνπιεξσκή δαλείσλ  (616.182)  (1.061.911)  
Πιεξσκή ηφθσλ  (449.365)  (641.919)  
Πιεξσκή κεξηζκάησλ  -  (327.228)  

Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (1.065.547)  (2.031.058)  

    
Θαζαξή κείσζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ  (1.056.469)  (651.184)  
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ:    
ηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 20 (704.356)  (53.172)  

ην ηέινο ηεο ρξήζεσο 20 (1.760.825)  (704.356)  
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ΖΚΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 

1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 
 
 Έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
 
 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 

γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ζηηο 27 Απξηιίνπ 2010. 

 
 Υψξα ζχζηαζεο 
 
 Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηελ Θχπξν θαη ζεσξείηαη δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί 

Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ. 113, ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ Λφκσλ θαη 
Θαλνληζκψλ θαη ησλ πεξί Φφξνπ Δηζνδήκαηνο Λφκσλ. 

 
  Θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 
 
 Ζ Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα θαη δηαρεηξίζηξηα ηνπ πνιπηεινχο μελνδνρείνπ “Golden Bay Beach Hotel” 

θαηεγνξίαο πέληε αζηέξσλ θαη δπλακηθφηεηαο 195 δσκαηίσλ ζηελ παξαιία ηεο Ιάξλαθαο.  
  
 Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο  ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ  ηνπ πγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηηο εηαηξείεο απηέο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 είλαη σο 
αθνινχζσο: 

 
 Δηαηξεία πκθέξνλ  Γξαζηεξηφηεηεο 
  % 
 Golden Coast Ltd   80 Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ην “Golden Coast 

Beach Hotel”, έλα ηεζζάξσλ αζηέξσλ 
παξαζαιάζζην μελνδνρείν 204 δσκαηίσλ  
ζηελ πεξηνρή Παξαιηκλίνπ /Πξσηαξά.  Ζ 
εμαξηεκέλε εηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ 
71% απηνχ ηνπ μελνδνρείνπ. 

   Σν ππφινηπν 29% είλαη θαηεπζείαλ 
ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο Lordos Hotels 
(Holdings) Public Ltd. 

 
 Arodaphne Bay Development Ltd 100 Ηδηνθηεζία γεο παξά ην “Golden Bay Beach 

Hotel”, πνπ πξνζθέξεηαη γηα επέθηαζε ηνπ 
μελνδνρείνπ θαη δεκηνπξγία ζπλεδξηαθνχ 
θέληξνπ ρσξεηηθφηεηαο 800 αηφκσλ. 

 
 Όιεο νη εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ Θχπξν. 
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ΖΚΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 
 
 Βάζε εηνηκαζίαο 
  
 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (“€”) ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα 

ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 
θφζηνπο πξνζαξκνζκέλε έηζη πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ, θαη ησλ 
επελδχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

 
 Γήισζε ζπκκφξθσζεο 
 

 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») φπσο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («ΔΔ»). 

 
 Δπηπξφζζεηα, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113 θαη ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ 
Λφκσλ θαη Θαλνληζκψλ.  

 
 Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  
 
 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηζχλνπζαο 

εηαηξείαο θαη φισλ ησλ εμαξηεκέλσλ ηεο εηαηξεηψλ (ζεκείσζε 1) πνπ καδί αλαθέξνληαη σο ην 
“πγθξφηεκα”.    

  
 Οη εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο κεηαθέξζεθε 

ζην πγθξφηεκα θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη φηαλ ν έιεγρνο ηνπο κεηαθεξζεί εθηφο πγθξνηήκαηνο.  
Έιεγρνο επηηπγράλεηαη φηαλ ην πγθξφηεκα έρεη ην δηθαίσκα θαηεχζπλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 
επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ κηαο νληφηεηαο, νχησο ψζηε λα ιακβάλνληαη νθέιε απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο.   

  
 πλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο έρνπλ ζπκςεθηζζεί θαη απαιεηθζεί 

θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 

 Σν ζπκθέξνλ ηεο κεηνςεθίαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 αληηπξνζσπεχεη ην ζπκθέξνλ ζηελ 
εηαηξεία Golden Coast Ltd, πνπ δελ θαηέρεηαη απφ ην πγθξφηεκα.  

 
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ εηνηκάδνληαη γηα ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πεξίνδν 

κε ηελ ηζχλνπζα εηαηξεία θαη κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. 
 
 Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξφηππσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο   

 

 Θαηά ηε ρξήζε 2009, ην πγθξφηεκα πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα ΓΠΥΑ ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 
ηνπ πγθξνηήκαηνο, κε εμαίξεζε ησλ πην θάησ: 

 
(α) Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΙΠ) 1 «Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» (αλαζεσξεκέλν). 
Ωο απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο απηνχ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ, ην πγθξφηεκα παξνπζηάδεη 
ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ φιεο ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο, ελψ φιεο νη αιιαγέο ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ζπλαιιαγέο κε κε κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ έρεη αλαπξνζαξκνζηεί πξνο ζπκκφξθσζε κε 
ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν. Ζ αιιαγή επεξέαζε κφλν ηελ παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ.  
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ΖΚΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 
2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 
 

Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  
(ζπλέρεηα)  

 
 Θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ ινγηζηηθά πξφηππα 

είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε 
εθαξκνγή: 

 
 

Πξφηππν / Γηεξκελεία  
 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
ηελ ή κεηά ηελ: 

i) Τηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

  ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» (Αλαζεσξεκέλν)  

 
1 Ηνπιίνπ 2009 

  ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» (Αλαζεσξεκέλν)  1 Ηνπιίνπ 2009 

  ΓΙΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» 
(Σξνπνπνηεκέλν)   

 
1 Ηνπιίνπ 2009 

  ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ζηνπο ηδηνθηήηεο»  

 
1 Ηνπιίνπ 2009  

  Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 39 «Γηαζέζηκα αληηζηαζκηζκέλα ζηνηρεία»  1 Ηνπιίνπ 2009  
  Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2008 – Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 5 «Κε 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε 
θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» 

 
 
1 Ηνπιίνπ 2009 

  Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2 «πλαιιαγέο νκίινπ ζε παξνρέο πνπ 
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηφρσλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο 
κεηξεηνίο»  

 
 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

  Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 32 «Θαηεγνξηνπνίεζε εθδφζεσλ 
δηθαησκάησλ»  

 
1 Φεβξνπαξίνπ 2010  

  Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ  - 2009  1 Ηνπιίνπ 2009 /  
1 Ηαλνπαξίνπ 2010   

 
 

Πξφηππν / Γηεξκελεία  Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
ηελ ή κεηά ηελ: 

ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξφζζεηεο εμαηξέζεηο γηα πηνζεηψληεο 
πξψηεο εθαξκνγήο»  

 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010  

  ΔΓΓΠΥΑ 19 «Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κε 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο»  

 
1 Ηνπιίνπ 2010 

  Σξνπνπνηήζεηο ζην ΔΓΓΠΥΑ 14 «Πξνπιεξσκέο κηαο ειάρηζηεο 
θεθαιαηαθήο ππνρξέσζεο»  

 
1 Ηαλνπαξίνπ 2011  

  ΓΙΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» (Αλαζεσξεκέλν) 1 Ηαλνπαξίνπ 2011  
  ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»  1 Ηαλνπαξίνπ 2013  

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

πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο.  
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ΖΚΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 
 
  Πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 
 

 Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη κε ζπλέπεηα, αλαθνξηθά κε ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη 
ζεκαληηθά γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο 
παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

 
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο   

 
Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ην πγθξφηεκα αζθεί ζεκαληηθή 
επηξξνή, θαη πνπ γεληθά ζπλνδεχεηαη απφ έλα κεξίδην κεηαμχ 20% θαη 50% ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ 
αιιά ηηο νπνίεο δελ ειέγρεη.  
 
Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο απνηηκνχληαη ζηελ εθηηκεκέλε δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Σα απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 
ππνρξεψζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ελζσκαηψλνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 
ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο. χκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θαζαξνχ 
ζπκθέξνληνο, νη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ ελνπνηεκέλε 
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζε ηηκή θφζηνπο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηελ 
αλαινγία ηνπ πγθξνηήκαηνο επί ηεο, κεηά ηελ απφθηεζε, κεηαβνιήο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. 
 
Σν πγθξφηεκα είλαη ηεο γλψκεο φηη ην κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, αληαλαθιά ηελ δίθαηε αμία ηνπο. 
 
Αλαγλψξηζε εηζνδεκάησλ  

 
Σα έζνδα επηκεηξνχληαη ζηελ δίθαηε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη 
αληηπξνζσπεχνπλ πνζά εηζπξαθηέα γηα ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζαξά απφ εθπηψζεηο θαη θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο. Σα 
έζνδα ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 

 
 Παξνρή μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ  

Ο θχθινο εξγαζηψλ απνηειείηαη απφ ηα εηζπξαθηέα πνζά γηα ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηηο 
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ πγθξνηήκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, 
ηνπ θφξνπ ππεξεζηψλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ θαη εθπηψζεσλ. 

 
 Έζνδα απφ ηφθνπο 

Πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαη' αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 
 Έζνδα απφ κεξίζκαηα  

Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί. 
 
Θφζηνο παξνρψλ απνρψξεζεο πξνο ην πξνζσπηθφ 

 
Δηζθνξέο ζε ζρέδηα αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ κε θαζνξηζκέλεο εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε 
ηηο απνιαβέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη ζαλ έμνδν ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

 
Θφζηνο Γαλεηζκνχ  

 
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ είλαη άκεζα απνδηδφκελν ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή εηδηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδνο κέρξη λα είλαη έηνηκα γηα 
ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπο, πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο θηήζεο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηά ζα είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα γηα ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ή 
πψιεζή ηνπο. Σα έζνδα απφ πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο αλαιεθζέλησλ πνζψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηψλνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ θεθαιαηνπνηείηαη.  
 
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ 
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη. 
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ΖΚΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 
 

Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο  
 

(1) Λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο 
 Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο 

απνηηκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην 
νπνίν ιεηηνπξγεί ην πγθξφηεκα (''ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο''). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο. 

(2) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα 
 πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη 
δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή κε ηε 
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ. πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή κε ρξεκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ φπσο κεηνρηθνί ηίηινη πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 
θαηαρσξνχληαη σο κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο δίθαηεο αμίαο.  

 
Φνξνινγία  

 
Σν έμνδν ηνπ θφξνπ αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο πιεξσηένπ θφξνπ θαη ηνπ 
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ.  
 
Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο 
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην πνζφ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πιεξσζεί ή ζα 
αλαθηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λνκνζεζίεο πνπ 
είραλ ζεζπηζζεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
 
Γίλεηαη πιήξεο πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξέσζεο, 
πάλσ ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην παξφλ ζηάδην ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 
 
Υξεσζηηθά ππφινηπα αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη 
κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έvαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο 
κπνξνχλ vα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθά ηζρπξφ 
δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ πεξηνπζηαθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

 
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο  

 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα δηνηθεηηθνχο 
ζθνπνχο, εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπο, ε 
νπνία είλαη ε δίθαηε αμία ηνπο ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξεο 
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Οη 
αλαπξνζαξκνγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, έηζη ψζηε ε ινγηζηηθή αμία λα κε 
δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην πνζφ πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ, αλ ρξεζηκνπνηείην ε δίθαηε αμία θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
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γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 
2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 

 
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο (ζπλέρεηα) 

 
Οπνηαδήπνηε αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο γεο θαη θηηξίσλ 
πηζηψλεηαη ζην απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο θαη ζην βαζκφ πνπ απηή αλαζηξέθεη 
κία κείσζε αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ίδην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζζεί 
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αχμεζε πηζηψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν απηά είραλ επηβαξπλζεί ζε πξνεγνχκελε κείσζε. 
Κείσζε ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηέηνηαο γεο θαη θηηξίσλ 
ρξεψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζην βαζκφ πνπ απηή ππεξβαίλεη ην ππφινηπν, εάλ 
ππάξρεη, ηνπ απνζεκαηηθνχ δίθαηεο αμίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε κία πξνεγνχκελε αλαπξνζαξκνγή απηψλ 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
 
Ζ απφζβεζε ζε αλαπξνζαξκνζκέλα θηίξηα επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Θαηά ηε 
κεηαγελέζηεξε πψιεζε ή απφζπξζε ηνπ αλαπξνζαξκνζκέλνπ αθηλήηνπ, ην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηνπ 
απνζεκαηηθνχ δίθαηεο αμίαο πνπ αθνξά ηα αθίλεηα κεηαθέξεηαη άκεζα ζηα ζπζζσξεπκέλα 
απνηειέζκαηα. 
 
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ή ε 
επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζην δηάζηεκα ηεο 
αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Σα εηήζηα πoζoζηά απφζβεζεο είλαη ηα αθφιoπζα: 
 
  
 % 
Θηίξηα 1 
Δγθαηαζηάζεηο 7- 10 
Eμνπιηζκφο 10 - 33 

 
Γελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο ην έηνο απφθηεζεο θαη πψιεζεο ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ. Πεξαηηέξσ, 
δελ ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζηε γε. 
 
Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ρξεψλνληαη ζηελ 
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. Σν θφζηνο ζεκαληηθψλ 
αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ φηαλ είλαη πηζαλφ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζην πγθξφηεκα 
κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ. Οη ζεκαληηθέο αλαθαηλίζεηο απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο σθέιηκεο δσήο 
ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  
 
Θέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε 
ζχγθξηζε ησλ εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ. ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο επαλεθηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο κεηαθέξνληαη ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε. 

 
Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα  

 
Γαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε μερσξηζηά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλήθνπλ ζην πγθξφηεκα 
θαη πνπ αλακέλεηαη φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο γηα 
πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο αλαγλσξίδνληαη σο άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Κεηέπεηηα ηα ινγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη κείνλ νπνηαδήπνηε 
ζπζζσξεπκέλε απνκείσζε ζηελ αμία. Γαπάλεο πνπ βειηηψλνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ 
ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πέξαλ απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο θεθαιαηνπνηνχληαη. Γαπάλεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεψλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνζβέλνληαη ζχκθσλα 
κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. Ζ απφζβεζε μεθηλά φηαλ ηα 
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα δηνίθεζεο. 
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2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 
 

Κηζζψζεηο 

 

Οη κηζζψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο φηαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο κίζζσζεο 
κεηαθέξνληαη νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ κίζζηνπ ζηνλ κηζζσηή. 
Όιεο νη ππφινηπεο κηζζψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

 
Σν πγθξφηεκα σο κηζζσηήο 

 
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ή, αλ 
είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ. Ζ αληίζηνηρε ππνρξέσζε 
πξνο ηνλ εθκηζζσηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο σο 
ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 
 
Οη πιεξσκέο κηζζσκάησλ δηαρσξίδνληαη ζε θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο 
ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή επηβάξπλζε απφ ηφθνπο ζην ελαπνκέλνλ ππφινηπν 
ηεο ππνρξέσζεο. Σν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα εθηφο αλ απηφ ην θφζηνο 
απνδίδεηαη άκεζα ζε έλα εηδηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηφ 
θεθαιαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο πνιηηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ δηέπνπλ ην θφζηνο 
δαλεηζκνχ. 
 
Οη κηζζψζεηο αθηλήησλ γηα ηηο νπνίεο ν κηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία, ινγίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Οη πιεξσκέο γηα 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο 
κίζζσζεο. 

 
Απνκείσζε αμίαο ελζψκαησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθηφο απφ ππεξαμία  

 
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη θάζε ρξφλν 
γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ειέγρνληαη γηα απνκείσζε 
ζηελ αμία, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ πσο ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ 
είλαη αλαθηήζηκε. Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ηε δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ 
αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο δίθαηεο 
αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ έμνδα πσιήζεσο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Γηα ζθνπνχο 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζηα κηθξφηεξα επίπεδα γηα 
ηα νπνία ππάξρνπλ μερσξηζηέο, αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 
ξνψλ). 

 
Απνζέκαηα  

 
Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θφζηνπο ή ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, φπνηα απφ ηηο 
δχν είλαη ρακειφηεξε. Ζ ηηκή θφζηνπο  θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ζηαζκηθήο αμίαο. Ζ 
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 
εξγαζηψλ, κείνλ νη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο θαη ηα έμνδα πψιεζεο. 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη 
ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πγθξφηεκα 
θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 
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2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 
 

Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 

Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ δίθαηε αμία θαη κεηαγελέζηεξα 
επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
Θαηάιιειεο πξνβιέςεηο γηα εθηηκψκελα κε αλαθηήζηκα πνζά αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη 
απνκεησζεί. Ζ αλαγλσξηδφκελε πξφβιεςε επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ίζρπε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

 
Δπελδχζεηο 
 
Σν πγθξφηεκα ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ηνπ ζε κεηνρέο σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ εμαξηάηαη 
απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ νη επελδχζεηο. Ζ δηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε 
ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλαμηνινγεί απηφ ηνλ θαζνξηζκφ ζε 
θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 
 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 
Απηή ε θαηεγνξία έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο εκπνξία 
θαη απηά πνπ νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλ 
απνθηήζεθε κε θχξην ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θέξδνπο απφ βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ησλ 
ηηκψλ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλ είλαη πξνο εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.  
 

Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ κε βάζε ζπκβφιαην θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα 
δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά 
ζε δίθαηε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
δελ παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην 
δηθαίσκα λα εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο έρεη ιήμεη, ή έρεη κεηαθεξζεί θαη ην 
πγθξφηεκα έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φια ηα ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζε δίθαηε αμία. Σα 
δάλεηα θαη εηζπξαθηέα θαη νη επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε παξνπζηάδνληαη ζε 
απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 
Πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηε 
δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηε ρξήζε 
πνπ πξνθχπηνπλ. Κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηε δίθαηε 
αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα 
ίδηα θεθάιαηα. Όηαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή 
ππνζηνχλ απνκείσζε ζηελ αμία, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηε δίθαηε αμία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  
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2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 
 

Δπελδχζεηο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ελεξγή αγνξά βαζίδεηαη ζηε 
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πξνζθνξάο. Δάλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ 
είλαη ελεξγή φπσο επίζεο θαη γηα κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, ην πγθξφηεκα πξνζδηνξίδεη ηε δίθαηε αμία 
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη απνηίκεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ 
ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, αλαθνξά ζε παξφκνηνπο ηίηινπο θαη κεζφδνπο 
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θάλνληαο κέγηζηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο θαη ειάρηζηε 
ρξήζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Γηα κεηνρέο φπνπ ε δίθαηε αμία δελ κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία, αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία. 
 
Σν πγθξφηεκα αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηά πφζνλ ππάξρεη 
αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία. ηελ πεξίπησζε 
κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, κηα ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε 
κείσζε ζηε δίθαηε αμία ηεο κεηνρήο θάησ απφ ην θφζηνο ηεο ιακβάλεηαη ππφςε σο έλδεημε πηζαλήο 
απνκείσζεο ζηελ αμία. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 
θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηεο παξνχζαο δίθαηεο αμίαο, κείνλ δεκηέο απνκείσζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ πνπ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα, κεηαθέξεηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε 
θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ γηα κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ 
αληηζηξέθνληαη κέζσ ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 
Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 

 
Σν ηακείν θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο φςεσο θαη άιιεο 
βξαρππξφζεζκεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε έλα γλσζηφ 
πνζφ κεηξεηψλ θαη ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ζηελ αμία κείνλ ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα. 

 
Γάλεηα 

 
Σα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη ζην αξρηθφ πνζφ ρνξήγεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφζησλ 
ρξεκαηνδφηεζεο. Σα δάλεηα παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζηελ απνζβεζζείζα ηηκή θφζηνπο. 
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ) θαη ηεο αμίαο 
απνπιεξσκήο, αλαγλσξίδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δαλείνπ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 
Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη 
κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
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γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 
2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 
 

Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ: 
 εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή 
 δηαηεξνχληαη ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

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

 έρνπλ κεηαβηβαζηεί ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
ή έρεη αλαιάβεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ζε ηξίην κέξνο, θαη: είηε 
(α) έρνπλ κεηαβηβαζηεί νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ, είηε (β) δελ έρνπλ νχηε κεηαβηβαζηεί νχηε δηαηεξεζεί νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα 
νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά δελ έρεη δηαηεξεζεί ν έιεγρφο ηνπ. 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

 
Κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ εμνθιείηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. 
 
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ αληαιιάζζεηαη απφ 
κηα άιιε κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο εμφθιεζε ηεο αξρηθήο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Γηαθνξέο 
πνπ πξνθχπηνπλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 
πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ  

 
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζπκςεθίδνληαη 
θαη ην θαζαξφ πνζφ απεηθνλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, φηαλ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο 
λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ πνζψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε είηε 
δηαθαλνληζκνχ ηνπ θαζαξνχ ππνινίπνπ, είηε είζπξαμεο ηνπ πνζνχ ηεο απαίηεζεο κε ηαπηφρξνλε 
εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

 
Κεηνρηθφ θεθάιαην  

 
Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα. Σν εθδνζέλ θεθάιαην αλαγλσξίδεηαη ζηελ 
νλνκαζηηθή ηνπ αμία. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ην 
πγθξφηεκα θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ εθδνζέληνο θεθαιαίνπ, κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ απφ 
ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. 
 
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

 
Οη καθξνπξφζεζκεο ππoρξεψζεηο αληηπξoζσπεχoπλ πoζά ηα oπoία είλαη πιεξσηέα πέξαλ ησλ δψδεθα 
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 
Αλάιπζε θαηά ηνκέα 

 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Θχπξν. Ζ κφλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ήηαλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ. 
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ΖΚΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 
2.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 
 

Κεξίζκαηα  
 

Σα ελδηάκεζα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηε ρξήζε πνπ 
πιεξψλνληαη. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο 
ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε ρξήζε πνπ ηα κεξίζκαηα 
εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Πξνβιέςεηο 

 
 

Πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ην πγθξφηεκα έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) 
σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ 
ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δεζκεχζεσο ε νπνία κπνξεί αμηφπηζηα λα 
εθηηκεζεί. Όηαλ ην πγθξφηεκα αλακέλεη απνδεκίσζε γηα ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, ε απνδεκίσζε 
θαηαρσξείηαη σο κηα μερσξηζηή απαίηεζε κφλν φηαλ είλαη νπζηαζηηθά βέβαην φηη ε απνδεκίσζε ζα 
εηζπξαρζεί.  Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη νπζηψδεο, νη πξνβιέςεηο 
απνηηκνχληαη κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο 
έλα πξν-θφξνπ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ 
ρξήκαηνο θαη εθείλνπο ηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε αχμεζε ζηελ πξφβιεςε πνπ αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ θαηαρσξείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε. 

 
πγθξηηηθά πνζά  

 
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ 
παξνπζίαζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 
3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
 

Παξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν 
ηηκήο αγνξάο θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη. Ζ 
πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη, εμεγείηαη 
πην θάησ: 

 
3.1  Θίλδπλνο επηηνθίνπ  

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαθπκαίλεηαη 
εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο.  Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά 
κε ην κε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ηνπ. Ο δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ην πγθξφηεκα 
ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ο δαλεηζκφο ζε ζηαζεξά επηηφθηα εθζέηεη ην 
πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία. Ζ δηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο 
παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
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ΖΚΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
3.1  Θίλδπλνο επηηνθίνπ (ζπλέρεηα) 

Θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε αλάιπζε ησλ 
ηνθνθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα επηηφθηα ήηαλ: 

 
 2009 2008 
 € € 
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ   
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.166  379.696  
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (9.441.511)  (9.362.344)  

 (9.440.345)  (8.982.648)  
 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζα είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ κείσζε ζηα απνηειέζκαηα φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ο ππνινγηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη 
άιινη παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξά. ε πεξίπησζε 
κείσζεο ησλ επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα. 

 
 Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ 
 2009 2008 
 € € 
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 94.403 89.826 

 94.403 89.826 
 
3.2  Πηζησηηθφο θίλδπλνο  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ο 
πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηα εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα αιιά είλαη πεξηνξηζκέλνο ιφγσ 
ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηνπ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ 
φηη νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε θαηάιιειε ηζηνξία 
αμηνπηζηίαο θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηε ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εηζπξαθηέσλ. Όια ηα 
εκπνξηθά εηζπξαθηέα είλαη κε κέξε ρσξίο εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θεξεγγπφηεηαο. Σα ηξαπεδηθά 
ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ην 
πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζε ηνπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε 
κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε 
έθζεζε ζην πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία 
παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ: 
 2009 2008 
 € € 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 25.749 28.591 
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα θαη εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε 762.274 974.378 
Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα 1.166 379.696 

 789.189 1.382.665 

 
3.3  Θίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ  

Οη επηδηψμεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 
λα ζπλερίζεη βάζε ηεο αξρήο ηεο δξψζαο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή απνδφζεσλ γηα 
ηνπο κεηφρνπο θαη σθειήκαηα γηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα ζην πγθξφηεκα θαη λα 
δηαηεξήζεη κηα βέιηηζηε θεθαιαηνπρηθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 
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ΖΚΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
3.3  Θίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ (ζπλέρεηα) 

 
Κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί λα κεηαβάιεη ην 
πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο ή λα 
εθδψζεη λέεο κεηνρέο. 
 
Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηεο ζρέζεο ηνπ δαλεηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιν 
ησλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ.  Απηφο ν ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν 
κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην.  Σν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν δαλεηζκνχ κείνλ κεηξεηά ζηα 
ηακεία θαη ζηηο ηξάπεδεο.  Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο 'ίδηα θεθάιαηα' φπσο παξνπζηάδνληαη 
ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
 
Ζ ζρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο νιηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
 

  2009 2008 
  € € 

 χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 20,23) 9.441.511 9.362.344 
 Κείνλ:  Κεηξεηά ζηα ηακεία θαη ζηηο ηξάπεδεο (εκ. 20) (40.459 ) (401.579) 

 Θαζαξφ ρξένο 9.401.052 8.960.765 

    
 Οιηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ  60.294.927 60.805.201 

    
 ρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο νιηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ 15,59% 14,74% 
 

Ζ αχμεζε ζηε ζρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θαζαξήο δεκηάο πνπ ππέζηε ην 
πγθξφηεκα γηα ην έηνο θαη ηεο αχμεζεο. 

 
3.4  Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ δελ ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί 
αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε 
ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη 
άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη κε ην λα δηαηεξεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ ζε 
δεζκεπκέλεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο. 

 
Οη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ αλακελφκελε ρξνλνινγηθή ιήμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη πίλαθεο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο 
κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη βάζεη ηεο ελσξίηεξεο 
εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη. 
 
31 Γεθεκβξίνπ 2009 

Ινγηζηηθή 
αμία 

πκβαηηθέο 
ηακεηαθέο 

ξνέο 
εληφο 3 
κελψλ 

κεηαμχ 3 
θαη 12 
κελψλ 1-2 έηε 2-5 έηε 

Πέξαλ ησλ 5 
εηψλ 

 € € € € € € € 
Γάλεηα ηξαπεδψλ 7.620.282 9.995.572 245.245 1.096.300 1.644.899 4.465.060 2.544.068 
Τπνρξεψζεηο απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο 19.945 22.590 1.169 3.505 17.916 - - 
Σξαπεδηθέο 
ππεξαλαιήςεηο 1.801.284 1.801.284 1.801.284 - - - - 
Δκπνξηθνί θαη άιινη 
πηζησηέο 703.856 703.856 703.856 - - - - 
Πιεξσηέα ζε 
ζπγγεληθέο εηαηξείεο 103.659 103.659 103.659 - - - - 

 10.249.026 12.626.961 2.855.213 1.099.805 1.662.815 4.465.060 2.544.068 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 
3.4  Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (ζπλέρεηα) 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2008 

Ινγηζηηθή 
αμία 

πκβαηηθέο 
ηακεηαθέο 

ξνέο 
εληφο 3 
κελψλ 

κεηαμχ 3 
θαη 12 
κελψλ 1-2 έηε 2-5 έηε 

Πέξαλ ησλ 5 
εηψλ 

 € € € € € € € 
Γάλεηα ηξαπεδψλ 8.255.986 9.585.962 375.977 1.111.874 1.527.526 4.249.993 2.320.592 
Τπνρξεψζεηο απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο 423 450 450 - - - - 
Σξαπεδηθέο 
ππεξαλαιήςεηο 1.105.935 1.105.935 1.105.935 - - - - 
Δκπνξηθνί θαη άιινη 
πηζησηέο 987.636 987.636 987.636 - - - - 
Πιεξσηέα ζε 
ζπγγεληθέο εηαηξείεο 132.088 132.088 132.088 - - - - 

 10.482.068 11.812.071 2.602.086 1.111.874 1.527.526 4.249.993 2.320.592 
 

 
3.5  Θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη 
εμαηηίαο αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη 
ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ 
αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ. Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν 
ηεο ηηκήο αγνξάο κέζσ δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ. 

 
Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

 
Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαηά 5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
αχμεζε ζηα απνηειέζκαηα θαηά €1.075 (2008: €1.216). ε πεξίπησζε κείσζεο 5% ζα πξνθχςεη ε ίδηα 
αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα. 
 

3.6 Ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 
Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο θαη 
ειέγρσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν ιάζνο θαη θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο. Σα ζπζηήκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ειέγρνληαη, ζπληεξνχληαη θαη αλαβαζκίδνληαη επί 
ζπλερνχο βάζεσο.  

 
3.7  Θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο 

Ο θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απψιεηαο 
απφ πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο, πνπ απνξξέεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 
ηεο πνιηηείαο. Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ην 
Ιεηηνπξγφ πκκφξθσζεο, αιιά θαη κέζσ άιισλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ εθαξκφδεη ην 
πγθξφηεκα. 

 
3.8  Γηεζλήο θξίζε 

Οη δπζκελείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαηά ην 2008 θαη 2009 πνπ έιαβαλ ρψξα θπξίσο ζηηο Γηεζλείο Αγνξέο 
νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο Γηεζλνχο Υξεκαηνπηζησηηθήο Θξίζεο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 
Γηεζλψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ θήξπμαλ πηψρεπζε, ή εμαγνξάζηεθαλ απφ άιινπο 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχο Οξγαληζκνχο, ή εληάρζεθαλ ζην Πξφγξακκα Δλίζρπζεο ηεο Ρεπζηφηεηαο πνπ 
πξνζθέξνπλ νη Θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Ωο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ 
εμειίμεσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππάξρεη 
ζπλερήο αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ιφγσ 
ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ Θππξηαθφ ηνπξηζκφ. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη κε ζπλερείο ελέξγεηεο απφ 
ην πγθξφηεκα γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζηα μελνδνρεία ηνπ. 
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4.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο  
 

Οη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή 
εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε κειινληηθά 
γεγνλφηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ινγηθά ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

 
Σν πγθξφηεκα θάλεη ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ. Ωο απνηέιεζκα νη ινγηζηηθνί 
ππνινγηζκνί κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο 
πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδε αλαπξνζαξκνγή ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ θαηά ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ: 

 
 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  

Σν πγθξφηεκα εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα είζπξαμεο ησλ 
νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ ηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο. Οη ελδείμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη 
ε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο είλαη ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ηνπ ρξεψζηε. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη δεκηνπξγείηαη 
αλάινγε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ 
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη 
ζπλερήο θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ 
εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 
 Πξνβιέςεηο γηα πεπαιαησκέλα θαη βξαδπθίλεηα απνζέκαηα  

Σν πγθξφηεκα εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πψιεζεο 
ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αλάινγε αμία ηνπο ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο. Ζ πξφβιεςε γηα ηα 
απνζέκαηα βαζίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε πείξα ηεο δηνίθεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη πξφβιεςε 
ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ, φζν θαη ηελ θίλεζε θαη απνζεθεπκέλε 
πνζφηεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε θαηεγνξία. 
 
Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ 
αλαζεψξεζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ είλαη ζπλερήο, θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα 
ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο απνζεκάησλ εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 
αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 
 Φνξνινγία  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη 
αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ. Σν πγθξφηεκα αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα 
πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη 
επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη 
απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί, νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα εηαηξηθφ 
θφξν θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο 
θνξνινγίαο. 

 
 Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ  

Σν πγθξφηεκα εμεηάδεη πεξηνδηθά γηα ηελ χπαξμε κεηαβνιψλ ζηελ δίθαηε αμία ησλ αθηλήησλ. Δάλ 
ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο ηφηε γίλεηαη επαλεθηίκεζε κε βάζε ηελ αγνξαία αμία ηεο γεο θαη ησλ 
θηηξίσλ απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο.  
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5. Θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  
 
 Σν ελνπνηεκέλν θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία παξνπζηάδεηαη αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε ηα πην θάησ πνζά: 
 
  2009 2008 
  € € 

Θέξδνο απφ πψιεζε πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (3.300) - 
Κηζζψκαηα πιεξσηέα γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 8.714 8.714 
Έμνδα πξνζσπηθνχ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πκβνχισλ ππφ 
εθηειεζηηθή ηδηφηεηα (ζεκ. 8) 

 
2.691.203 

 
2.553.638 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (ζεκ. 19) 33.073 37.040 
Διεγθηηθά δηθαηψκαηα 23.750 23.750 
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (ζεκ. 14)  866.826 839.926 
Υξεσιχζεηο άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (ζεκ. 15) 15.069 37.976 
Απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ ιφγσ ηεξκαηηζκνχ   
απαζρφιεζεο θνηλή ζπλαηλέζεη 44.500 - 

 
6.  Άιια έζνδα  
  2009 2008 
  € € 
 Θέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 3.300 - 
 Κεξίζκαηα εηζπξαθηέα 415 577 

  3.715 577 

 

7.  Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 
 
  2009 2008 
  € € 
 Κηζζνί θαη σθειήκαηα πξνζσπηθνχ 269.076 250.654 
 Δπηδηνξζψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο 465.147 501.922 
 Άδεηεο θαη θφξνη 155.362 177.215 

  889.585 929.791 

 
8.  Παξνρέο πξνζσπηθνχ  
 
  2009 2008 
  € € 
 Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 1.950.161 1.880.541 
 Θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιια ηακεία 227.554 203.129 
 Σακείν θνηλσληθήο ζπλνρήο 51.269 49.943 
 Δηζθνξέο ζε ηακείν πξνλνίαο 68.667 68.671 
 Άιια σθειήκαηα πξνζσπηθνχ 313.669 273.686 
 Ωθειήκαηα ζπκβνχισλ 79.883 77.668 

  2.691.203 2.553.638 

 
Οη κηζζνί θαη ηα νθειήκαηα ησλ πκβνχισλ, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ πνπ 
εξγνδνηνχληαη ζην πγθξφηεκα παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 27.1. 
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9.  Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) 
  2009 2008 
  € € 
 Σφθνη απφ ηξάπεδεο 1.768 40.156 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  1.768 40.156 

    
 Σφθνη πιεξσηένη (449.365) (641.919) 
 Σξαπεδηθά έμνδα (19.848) (10.101) 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (469.213) (652.020) 

    
 Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (467.445) (611.864) 
 

  Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:  
  2009 2008 
  € € 
 Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 1.768 33.830 
 Σφθνη θνξνινγίαο εηζπξαθηένη - 6.326 

  1.768 40.156 
 
10.  Εεκηά απφ επελδχζεηο  
  2009 2008 
  € € 
 Εεκηά απφ πψιεζε ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
 

- (1.721) 
 Εεκία δίθαησλ αμηψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
 

(8.581) (4.412) 

  (8.581) (6.133) 
 
11.  Φνξνινγία  
 
11.1 Φνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο 

 
  2009 2008 
  € € 
 Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνπζαο ρξήζεσο  38.770 41.063 
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία - ρξέσζε (εκ.24) 32.323 31.531 

 Υξέσζε ρξήζεσο 71.093 72.594 
 

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%. Ζ εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζηα έζνδα απφ ηφθνπο είλαη 
10% θαη ζηα έζνδα απφ ελνίθηα 3%. 

 
Ζ ζπκθηιίσζε ηεο δαπάλεο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην θέξδνο πξηλ απφ ηελ 
θνξνινγία κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαη ηεο δαπάλεο ηνπ θφξνπ 
εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 έρνπλ σο εμήο: 
 

  2009 2008 
  € € 
    
 (Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηελ θνξνινγία (364.863) 615.238 
    
 Φφξνο εηζνδήκαηνο (36.486) 61.523 
 Φνξνινγηθή επίπησζε απφ:   
   Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 112.997 100.937 
   Δθπηψζεηο θαη εηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία (134.536) (142.092) 
 Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηάο ρξήζεσο/(απφ κεηαθνξά) 58.025 (20.368) 
 Ακπληηθή εηζθνξά 38.770 41.063 
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 32.323 31.531 

      71.093 72.594 
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11.  Φνξνινγία (ζπλέρεηα) 

 

11.1 Φνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο 
(ζπλέρεηα) 

 
 Εεκηέο γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο 
 Οη εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο κεηαθέξνπλ δεκηέο γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο χςνπο €6.006.529 

(2008: €5.610.840). Οη δεκηέο απηέο είλαη δηαζέζηκεο γηα ζπκςεθηζκφ κε κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε 
ησλ εηαηξεηψλ απηψλ γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν πγθξφηεκα δελ έρεη θαηαρσξήζεη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο πην πάλσ δεκηέο. 

 
 Ζ Δηαηξεία ζεσξείηαη δεκφζηα γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 
 
11.2 Φνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 
  2009 2008 
  € € 
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (εκ.22) 30.799 41.419 
 
12.  Θέξδε αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  

 
 Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο ρξήζεσο πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο 

κεηφρνπο κε ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεσο. 

 
 Σν πιήξεο θαηαλεκεκέλν θέξδνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 ηζνχηαη κε ην βαζηθφ θέξδνο αλά 

κεηνρή θαζψο ε Δηαηξεία, πέξαλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο δελ έρεη εθδψζεη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα 
πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ νχηε νπνηεζδήπνηε εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο. 

 
  2009 2008 
 Θαζαξή (δεκηά)/θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (€) (283.336) 605.212 

 Ινηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
Δηαηξείαο (€) 

 
(253.752) 645.410 

  
Κεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ρξήζεο 

 
 

35.009.157 35.009.157 

  
Θαζαξή (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο 
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο (ζελη) 

 
 

(0,81) 1,73 

 πλνιηθά (έμνδα)/έζνδα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 
εηαηξείαο (ζελη) 

 
(0,72) 1,84 

 
13.  Κεξίζκαηα  
  2009 2008 
  € € 
 Κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε  - 327.228 

  - 327.228 
 

 Θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008, 
εγθξίζεθε κέξηζκα  πξνο €0,01 ζελη αλά κεηνρή απφ θέξδε πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ αλήιζε ζηηο 
€350.092.  Ζ άκπλα γηα ην κέξηζκα απηφ θαηαβιήζεθε ηα πξνεγνχκελα έηε θαη σο εθ ηνχηνπ ε 
επίδξαζε ζηα αδηαλέκεηα θέξδε αλήιζε ζηηο €327.228.   

 Ωο εκεξνκελία απνθνπήο (ex-dividend dates) ηνπ πην πάλσ κεξίζκαηνο εγθξίζεθε ε 9 Ηνπιίνπ 2008.  Κε 
βάζε ηελ εκεξνκελία απηή, ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο ηεο  Δηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηηο 8  
Ηνπιίνπ 2008 δηθαηνχληαλ ζπκκεηνρή ζην πην πάλσ κέξηζκα. 
 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνηείλεη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009. 
 

 Σα κεξίζκαηα πνπ πιεξψλνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Θχπξνπ ππφθεηληαη 
ζε εηδηθή παξαθξάηεζε εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα κε πνζνζηφ 15%.  
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14.  Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο       
   

Γε θαη 
θηίξηα 

Έπηπια, 
ζθεχε θαη 

εμνπιηζκφο 

  
 

Οιηθφ  
  € € € 
 Θφζηνο    
 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 73.765.029 12.498.730 86.263.759 
 Πξνζζήθεο 130.796 660.066 790.862 

 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 73.895.825 13.158.796 87.054.621 
 Πξνζζήθεο 107.517 752.182 859.699 
 Πσιήζεηο - (21.018) (21.018) 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 74.003.342 13.889.960 87.893.302 

     
 Απνζβέζεηο     
 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 2.817.224 9.682.648 12.499.872 
 Δπηβάξπλζε γηα ηε ρξήζε 431.856 408.070 839.926 

 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 3.249.080 10.090.718 13.339.798 
 Δπηβάξπλζε γηα ηε ρξήζε 433.163 433.663 866.826 
 Δπί πσιήζεσλ - (21.018) (21.018) 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 3.682.243 10.503.363 14.185.606 
     
 Θαζαξή ινγηζηηθή αμία    
 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 70.321.099 3.386.597 73.707.696 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 70.646.745 3.068.078 73.714.823 

  

 Σα αθίλεηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ πεξηιακβάλνπλ γε ζε επαλεθηίκεζε πνπ δελ απνζβέλεηαη γηα 
€30.504.397 (2008: €30.504.397). 

 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007, έγηλε επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο  κε βάζε εθηίκεζεο 
πνπ έγηλε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο.  Σν πιεφλαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ επαλεθηίκεζε αλήιζε 
ζε €14.973.484 θαη κεηαθέξζεθε ζην απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο. 

 
Ζ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε ηηκή θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο αλέξρεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζε €20.123.716 (2008: €20.237.545). 

 
 Αθίλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ππνζεθεπκέλα γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη 

παξαηξαβεγκάησλ γηα ηελ Δηαηξεία θαη γηα  άιιεο εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.  Πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηε εκείσζε 23. 
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15.  Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  
  Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 
  € 
 Θφζηνο  
 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 192.320 
 Πξνζζήθεο 5.104 

 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 197.424 
 Πξνζζήθεο 5.063 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 202.487 
  

 
 Υξεσιχζεηο  
 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 138.547 
 Υξεψιπζε γηα ηε ρξήζε 37.976 

 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 176.523 
 Υξεψιπζε γηα ηε ρξήζε 15.069 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 191.592 
  

 
 Θαζαξή ινγηζηηθή αμία  
 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 10.895 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 20.901 

 
16.  Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  
   2009 2008 
  € € 
 Σηκή θηήζεο 723.330  722.738  
 Αχμεζε ζπκκεηνρήο ιφγσ κεηαηξνπήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ -  592  
 Θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο αθηλήησλ θαη άιια 

απνζεκαηηθά 
 

4.393.566 4.383.185 
 Κεξίδην ζηα θέξδε κεηά ηελ εκεξνκελία θηήζεο 200.303 179.537 
 Κέξηζκα πνπ εηζπξάρζεθε (54.000)  (30.754)  

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 5.263.199  5.255.298  

 
 H ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 είλαη ε αθφινπζε: 
 
  Δθδνζέλ πκθέξνλ  
  θεθάιαην %  
 Όλνκα €  Γξαζηεξηφηεηεο 
 
 

 
United Hotels (Lordos) Ltd 
(Δγγεγξακκέλε ζηελ Θχπξν) 

 
2.411.100 

 
30 

 
Ηδηνθηεζία ηνπ  “Lordos Beach Hotel”, 
μελνδνρείν ηεζζάξσλ αζηέξσλ 175 
δσκαηίσλ ζηελ παξαιία ηεο Ιάξλαθαο 
θνληά ζηε Γεθέιεηα 
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16.  Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (πλέρεηα) 
      
      Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ην κεξίδην ηεο επέλδπζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ ζπλδεδεκέλε Δηαηξεία United Hotels (Lordos) Ltd: 

 
  2009 

€ 
2008 

€ 
 Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   
 Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.062.652  6.135.885  
 Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 181.583  218.987  

  6.244.235  6.354.872  

  
Τπνρξεψζεηο 

  

 Κε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (676.938) (740.045) 
 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (304.098)  (359.529)  

  (981.036) (1.099.574) 
    
 Θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.263.199  5.255.298  
    
 Δηζνδήκαηα 1.353.780  1.326.703  
 Έμνδα (1.293.780)  (1.303.685)  

 Θαζαξφ θέξδνο κεηά ηελ θνξνινγία 60.000  23.018  
 
17.  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ  
  2009 2008 
  € € 
 Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 28.591  39.065  
 Πξνζζήθεο 5.739 - 
 Πσιήζεηο -  (6.062)  
 Αιιαγή ζηε δίθαηε αμία (8.581)  (4.412)  

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 25.749  28.591  

 
  Γίθαηε αμία Θφζηνο Γίθαηε αμία Θφζηνο 
  2009 2009 2008 2008 
  € € € € 
 Αμίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Θχπξνπ 21.477 166.206 24.319 160.467 
 Αμίεο κε εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξην 4.272 4.272 4.272 4.272 

  25.749 170.478 28.591 164.739 

 
18. Απνζέκαηα  
  2009 2008 
  € € 
 Σξφθηκα θαη πνηά 94.085  80.791  
 Δίδε εζηηάζεσο, θαζαξηζκνχ θαη γξαθηθή χιε 113.661  110.955  
 Άιια απνζέκαηα 21.903  24.184  

  229.649  215.930  

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηαγξάθεθαλ απνζέκαηα χςνπο €9.822 (2008: €8.949). Σα απνζέκαηα 
παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο. 
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19.  Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά  
  2009 2008 
  € € 
 Δκπνξηθά εηζπξαθηέα 756.824  928.906  
 Κείνλ: Πξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο (138.474)  (105.401)  

 Δκπνξηθά εηζπξαθηέα - θαζαξά  618.350  823.505  
 Πξνθαηαβνιέο θαη πξνπιεξσκέο 69.934  274.108  

  688.284  1.097.613  

 
Όια ηα πην πάλσ πνζά δελ θέξνπλ ηφθν θαη αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ εληφο 12 κελψλ.  
 
Οη πξνθαηαβνιέο θαη πξνπιεξσκέο ηνπ έηνπο 2008 πεξηιακβάλνπλ πνζφ χςνπο €214.507 (2009:-) ην 
νπνίν αθνξά αλαθαηλίζεηο γηα ην μελνδνρείν Golden Bay πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2009. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, ε ρξνλνινγηθή αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ ρξεσζηψλ κεηά απφ νπνηαδήπνηε πξφλνηα 
γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ζ ρξνλνινγηθή αλάιπζε έγηλε κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ δηφηη δελ ππήξρε πιεξνθφξεζε κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ 
εθπλέεη ε πεξίνδνο πίζησζεο: 

  2009 2008 
  € € 
 Κέρξη 30 εκέξεο 57.384  13.256  
 31 - 60 εκέξεο 160.457  65.933  
 61 - 90 εκέξεο 227.951  426.713  
 91 - 120 εκέξεο 80.962  210.145  
 121 - 150 εκέξεο 55.859  56.834  
 151 - 180 εκέξεο 21.290  18.203  
 πέξαλ ησλ 180 εκεξψλ 14.447  32.421  

  618.350  823.505  

 
Σν πγθξφηεκα δελ θαηέρεη νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα. 

 

Σν πγθξφηεκα αλαγλψξηζε δεκηά πνπ αλέξρεηαη ζε €33.073 (2008: €37.040) γηα ηελ απνκείσζε ησλ 
εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Ζ δεκηά 
πεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα δηνίθεζεο ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 
Θίλεζε πξφλνηαο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο: 

  2009 2008 
  € € 
 Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 105.401  68.361  
 Πξφλνηα πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο 33.073  37.040  

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 138.474  105.401  

 
Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ είζπξαμε εηζπξαθηέσλ πνζψλ είλαη εληφο ησλ πιαηζίσλ 
ησλ πξνβιέςεσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία. Ιφγσ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ε δηεχζπλζε πηζηεχεη 
φηη δελ ππάξρεη πξφζζεηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο πέξαλ ησλ πνζψλ πνπ πξνβιέθζεθαλ γηα δεκηέο απφ 
είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε 
ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
 
Ζ έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη δεκηέο απνκείσζεο αλαθνξηθά κε εκπνξηθέο θαη 
ινηπέο απαηηήζεηο γλσζηνπνηείηαη ζηε ζεκείσζε 3 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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20.  Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ   

 
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ πεξηιακβάλνπλ: 

 
  2009 2008 
  € € 
 Κεηξεηά ζην ηακείν 39.293 21.883 
 Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα  1.166 379.696 
 Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο  (1.801.284) (1.105.935) 

  (1.760.825) (704.356) 

 
Σα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο  είλαη εγγπεκέλα κε ππνζήθεο πάλσ ζε αθίλεηα 
ηεο Δηαηξείαο θαη εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζεκ.23) θαη θέξνπλ ηφθν πξνο 6,50%  εηεζίσο 
(2008: 5,25% - 6,50% εηεζίσο) θαη είλαη πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε. 

 

21.  Κεηνρηθφ θεθάιαην  
  2009 2009 2008 2008 
  Αξηζκφο 

κεηνρψλ 
 

€ 
Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

 
€ 

 Δγθεθξηκέλν     
 πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,34 έθαζηε 50.000.000 17.000.000 50.000.000 17.000.000 

      
 Θεθάιαηo πoπ εθδφζεθε θαη 

πιεξψζεθε εμ'oιoθιήξoπ     
 Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 35.009.157 11.903.113 35.009.157 11.963.339 
 Κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε 

Δπξψ - - - (60.226) 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  35.009.157 11.903.113 35.009.157 11.903.113 

 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηφρσλ 
ηεο Δηαηξείαο κεηαηξάπεθε ζε Δπξψ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ Θεθ. 113, 
ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Λφκνπ ηνπ 2007 θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  
 
Ωο απνηέιεζκα ηεο κεηαηξνπήο ηεο Ολνκαζηηθήο Αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ζε επξψ θαη ηεο 
ζηξνγγπινπνίεζεο πνπ πξνέθπςε, ην νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεηαηξάπεθε απφ 
£10.000.000 δηαηξεκέλν ζε 50.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο £0,20 ε θάζε κία ζε € 17.000.000 
δηαηξεκέλν ζε 50.000.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,34 ε θάζε κία. 
 
Σν εθδνκέλν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεηαηξάπεθε απφ £7.001.831 (€ 11.963.339) δηαηξεκέλν ζε 
35.009.157 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο £0,20 ε θάζε κία, ζε €11.903.113 δηαηξεκέλν ζε 35.009.157 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κία. Ζ κείσζε ησλ €60.226 θαηαρσξήζεθε ζε εηδηθφ 
απνζεκαηηθφ πνπ νλνκάδεηαη «Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ». Ζ κείσζε 
κπνξεί λα θεθαιαηνπνηεζεί κε κειινληηθή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 
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22.  Άιια απνζεκαηηθά              
  Έθδνζε 

κεηνρψλ 
ππέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθφ 
δίθαηεο αμίαο 

- γε θαη 
θηίξηα χλνιν 

  € € € 
 Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008  685.675   43.219.478   43.905.153  
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε γεο 

θαη θηηξίσλ (εκ.24)  -   19.851   19.851  
 Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο γηα 

ην έηνο  -   21.568   21.568  
 πκθέξνλ κεηνςεθίαο απφ θίλεζε απνζεκαηηθνχ 

επαλεθηίκεζεο  -   (1.221)   (1.221)  

 Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  685.675   43.259.676   43.945.351  
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε γεο 

θαη θηηξίσλ (εκ.24)  -   20.418   20.418  
 Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο γηα 

ην έηνο  -   10.381   10.381  
 πκθέξνλ κεηνςεθίαο απφ θίλεζε απνζεκαηηθνχ 

επαλεθηίκεζεο  -   (1.215)   (1.215)  

 Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  685.675   43.289.260   43.974.935  

 

23.  Γαλεηζκφο  
  2009 2008 
  € € 
    
 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα   
 Γάλεηα ηξαπεδψλ 840.434 1.133.856 
 Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3.743 423 

  844.177  1.134.279  

    
 Κε βξαρππξφζεζκα δάλεηα   
 Γάλεηα ηξαπεδψλ 6.779.848  7.122.130  
 Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 16.202 - 

  6.796.050  7.122.130  

    
 χλνιν  7.640.227  8.256.409  

 
Σα δάλεηα είλαη απoπιεξσηέα σο αθνινχζσο:  

 Κεηαμχ ελφο θαη δχo εηψλ 844.177 1.134.279 
 Κεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ 5.626.344 4.905.712 
 Πέξαλ ησλ πέληε εηψλ 1.169.706 2.216.418 

  7.640.227 8.256.409 

 
   χλνιν ειάρηζησλ 

κειινληηθψλ θαηαζέζεσλ 
κηζζσκάησλ 

Ζ παξνχζα αμία ησλ 
ειάρηζησλ κειινληηθψλ 
θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ 

  2009 2008 2009 2008 
  € € € € 
 Δληφο 1 έηνπο 4.674 450 3.743 423 
 Πέξαλ ηνπ 1 έηνπο θαη φρη πέξαλ ησλ 5 εηψλ 17.916 - 16.202 - 

 Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο 
κίζζσζεο 22.590 450 19.945 423 

      
 Κειινληηθέο ρξεψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο (2.645) (27) - - 

 Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο 
κίζζσζεο 19.945 423 19.945 423 
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23.  Γαλεηζκφο (ζπλέρεηα) 
 

Οη φξνη ησλ δαλείσλ, νη εκεξνκελίεο απνπιεξσκήο θαζψο θαη ηα ππφινηπα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 
 Λνκηζκαηηθή  Δλεξγφο        Τπφινηπν δαλείνπ 
 κνλάδα 

δαλείνπ 
ζπληειεζηήο 
επηηνθίνπ 

 
Απνπιεξσκή 

 
2009 

 
2008 

    € € 
      

πκβφιαην 
ελνηθηαγνξάο 

Δπξψ Βαζηθφ επηηφθην  
+ 1,50%  

ε κεληαίεο δφζεηο 
κέρξη ην έηνο 
2009 - 423 

      
πκβφιαην 
ελνηθηαγνξάο 

Δπξψ 3 κελψλ  
EURIBOR + 4,25% 

ε κεληαίεο δφζεηο 
κέρξη ην έηνο 
2014 19.945 - 

      
Σξαπεδηθφ 
Γάλεην 

Δπξψ 3 κελψλ 
EURIBOR + 1,75% 

ε ηξηκεληαίεο 
δφζεηο κέρξη ην 
έηνο 2015 
(2008:2015) 2.561.353 

 
3.027.054 

      
Σξαπεδηθφ 
δάλεην 

Δπξψ 
 

3 κελψλ 
EURIBOR + 4,25% 
(2008: +1,50%) 

ε ηξηκεληαίεο 
δφζεηο κέρξη ην 
έηνο 2017 (2008: 
2015) 760.470 

 
790.472 

      
Σξαπεδηθφ 
δάλεην 
 

Δπξψ 3 κελψλ 
EURIBOR + 4,25% 
(2008: +1,50%) 

ε ηξηκεληαίεο 
δφζεηο κέρξη ην 
έηνο 2017 (2008: 
2015) 4.298.459 

 
4.438.460 

      
    7.640.227 8.256.409 

 
  Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Golden Coast Limited επαλαδηαπξαγκαηεχηεθε 

ηνπο φξνπο δαλείσλ χςνπο €5.058.929 θαη νη δφζεηο έρνπλ αλαζηαιεί κέρξη ηνλ επηέκβξην 2010. 
Ωο απνηέιεζκα ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ζα γίλεη ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο κέρξη ηελ 31 Καξηίνπ 
2017 θαη ην επηηφθην απμήζεθε ζε EURIBOR + 4,25% (2008: EURIBOR +1,50%). 

 
Σα αθίλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ππνζεθεπκέλα γηα ηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 
ζηελ Δηαηξεία θαη άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο σο αθνινχζσο: 

 
- Τπνζήθε πάλσ ζηα θηήκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Limited χςνπο 

€2.990.052 (2008: €2.990.052) γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
Golden Coast Limited. 

- Τπνζήθε πάλσ ζηα θηήκαηα ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο  Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
χςνπο €1.025.160 (2008: €1.025.160) γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο Golden Coast Limited. 

- Τπνζήθε ζηα θηήκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Limited χςνπο €2.392.042 
(2008: €2.392.042) γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast 
Limited θαη ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited. 

- Τπνζήθε πάλσ ζηα θηήκαηα ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
χςνπο €2.990.052 (2008: €2.990.052) γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο Golden Coast Limited θαη ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public 
Limited. 

- Τπνζήθε πάλσ ζηα θηήκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Limited θαη ηεο ηζχλνπζαο 
εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited χςνπο €2.819.192 (2008: €2.819.192) γηα 
εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Limited θαη ηεο ηζχλνπζαο 
εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited. 
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23.  Γαλεηζκφο (ζπλέρεηα) 
 

- Τπνζήθε πάλσ ζηα θηήκαηα ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
γηα εμαζθάιηζε ησλ ππνρξεψζεσλ χςνπο €2.081.929 (2008: €2.081.929) ηεο ηζχλνπζαο 
εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited. 

- Τπνζήθε πάλσ ζηα θηήκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Limited γηα εμαζθάιηζε 
ππνρξεψζεσλ χςνπο €1.232.755 (2008: €1.232.755) ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο Lordos Hotels 
(Holdings) Public Limited. 

- Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο είλαη εμαζθαιηζκέλεο γηα 
ηνλ εθκηζζσηή απφ ηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο ζηα κηζζσκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ.  

 
Ζ ηζχλνπζα εηαηξεία Lordos Hotels (Holdings) Public Limited έρεη επίζεο εγγπεζεί ηξαπεδηθέο 
δηεπθνιχλζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Golden Coast Limited επί 
εγγπεηήξηνπ εγγξάθνπ εκεξνκελίαο 25 Οθησβξίνπ 1994 γηα απεξηφξηζην πνζφ. Δπηπξφζζεηα θαηά 
ην έηνο 2009 έρνπλ δνζεί επηπξφζζεηεο εγγπήζεηο γηα ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο ηεο ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο Golden Coast Limited ζπλνιηθνχ χςνπο €1.800.000 

 
24.   Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  
 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη πιήξσο πάλσ ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κε ηε 
κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο (εκ. 11).  

 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είλαη σο εμήο: 

 
Τπνρξεψζεηο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 
 Δπαλεθηίκεζε 

γεο θαη θηηξίσλ 
 € 
  
Τπφινηπν - 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 8.336.777 
Υξέσζε / (πίζησζε) σο αθνινχζσο:  
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ (εκ.11) 31.531 
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (εκ. 22) (19.851) 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 8.348.457 
Υξέσζε / (πίζησζε) σο αθνινχζσο:  
Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ (εκ.11) 32.323 
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (εκ.22) (20.418) 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 8.360.362 

 
  2009 2008 
  € € 
 Σα ππφινηπα ηεο αλαβαιιφκελεο    
   θνξνινγίαο αθνξνχλ:   
 Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ 7.052.612 7.096.504 
 Φνξνινγηθέο εθπηψζεηο πνπ   
 παξαρσξήζεθαλ κείνλ απνζβέζεηο 1.308.020 1.251.953 

  8.360.632 8.348.457 

 
25.   Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  
  2009 2008 
  € € 
 Δκπνξηθνί πηζησηέο 654.398  959.407  
 Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 20.447 - 
 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 21.765 - 
 Οθεηιφκελα έμνδα θαη άιινη πηζησηέο 429.885  459.442  
 Ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζε κεξίζκαηα πιεξσηέα εθ κέξνπο ησλ 

κεηφρσλ ζε ζρέζε κε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο 
 

703.587 741.816 

  1.830.082 2.160.665 
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25.   Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (ζπλέρεηα) 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ 
ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 
Ζ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε αιιαγψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα πεξηιακβάλεη ακπληηθή εηζθνξά πνπ 
νθείιεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο επί ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο €703.587 (2008: 
€741.816) πνπ αθνξά θέξδε πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 
26.   Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  
  2009 2008 
  € € 
 Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα 79.314  76.853  

  79.314  76.853  
 
27.  πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε  
 

Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 
27.1  Ακνηβή πκβνχισλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ κειψλ ηεο δηεχζπλζεο 
 

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

  2009 2008 
  € € 
 Γηθαηψκαηα ζπκβνχισλ 5.728 6.492 
 Ακνηβή πκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα 43.400 43.056 
 Ακνηβή πκβνχισλ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίεο 30.755 28.120 
 Ακνηβή κεηφρσλ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο    69.213 72.435 
 Ακνηβή ζεκαληηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ   147.906 135.285 
 Ακνηβή ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζπγαηξηθή 

εηαηξεία 
 

21.383 16.101 
 Δηζθνξέο ζηα δηάθνξα ηακεία γηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζπγγεληθά 

πξφζσπα 
 

22.852 24.594 

  341.237 326.083 
 

Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, 
ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, άκεζα ή έκκεζα θαη 
ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε δηεπζπληή ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ην έηε 
2009 θαη 2008 απνηεινχληαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ μελνδνρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Ζ ακνηβή ησλ πκβνχισλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ήηαλ σο εμήο: 
 

   
Ακνηβή πκβνχισλ 

Ακνηβή πκβνχισλ γηα 
ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίεο 

  2009 2008 2009 2008 
  € € € € 
 Σάθεο Γ. Θπξηαθίδεο – Τπφ εθηειεζηηθή 

ηδηφηεηα  21.700  21.528  -  - 
 Γεκήηξηνο Γ. Ιφξδνο – Τπφ εθηειεζηηθή 

ηδηφηεηα  21.700  21.528  -  - 
 Αδάκνο Αδακίδεο   512  512  5.155  3.478 
 Αξεηή Ησλίδνπ    512  512  3.165  3.478 
 Κηράιεο Θιεφπαο   512  512  3.025  3.143 
 Σάθεο Θιεξίδεο  1.712 1.710  7.823  6.534 
 Γψξνο Οξθαλίδεο    -  512  -  2.303 
 Πέηξνο Πεηξίδεο   512  512  3.965  2.103 
 Γεψξγηνο Κηραειίδεο   1.712 1.710  6.437  3.535 
 Γεκήηξεο νπθηνχξνγινπ   256  512  1.185  3.546 

   49.128  49.548  30.755  28.120 
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27.  πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
27.2  Αγνξέο εκπνξεπκάησλ απφ ζπγγεληθά κέξε 
  2009 2008 
  € € 
 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ απφ εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ ζπγγεληθά 

κέξε θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 305.278 361.353 
 Γξακκαηεηαθέο ππεξεζίεο απφ εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ ζπγγεληθά 

κέξε θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 8.058 2.642 

  313.336 363.995 
 

Οη αγνξέο απφ ζπγγεληθά κέξε έγηλαλ κε εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 
  

27.3  Πνζά πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε 
  2009 2008 
  € € 
 Οθεηιέο ζε εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ ζπγγεληθά κέξε θαη κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 

103.659 132.088 

  103.659 132.088 

 
Οη πην πάλσ εηαηξείεο ζεσξνχληαη ζπγγεληθέο δηφηη ειέγρνληα απφ ζπγγεληθά κέξε θαη κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα νθεηιφκελα πνζά ζε ζπγγεληθά κέξε έρνπλ πξνθχςεη απφ εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο θαη δελ θέξνπλ ηφθν. Όια ηα πην πάλσ πνζά είλαη πιεξσηέα εληφο 12 κελψλ. 
 

27.4  Οθεηιέο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε   
 
  2009 2008 
  € € 
 Κεηφρνη κεηνςεθίαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  130.401 147.655 
 United Hotels (Lordos) Ltd 12.748 3.218 
 Άιια ζπγγεληθά κέξε  775 - 

  143.924 150.873 
 
Οη πην πάλσ νθεηιέο δελ θέξνπλ ηφθν θαη δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία απνπιεξσκήο. 
 
Οη νθεηιέο απφ κεηφρνπο αθνξνχλ νθεηιέο απφ ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
Golden Coast Limited. 
 
Σν ππφινηπν κε ηελ United Hotels (Lordos) Ltd έρεη πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο εκπνξηθήο θχζεσο. 

 

28. πκθέξνλ κεηνςεθίαο 
 

Σν ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο αληηπξνζσπεχεη ην κεξίδην ζην θεθάιαην θαη ζηα απνζεκαηηθά ηεο Golden 
Coast Ltd (εκ.1) πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο απηήο, εθηφο ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο. 
Σν θαζαξφ κεξίδην ηεο κεηνςεθίαο ζηηο δεκηέο πεξηνξίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζην 
θεθάιαην θαη άιια απνζεκαηηθά ηεο ζπγαηξηθήο. 

 
Ζ θίλεζε ηνπ ζπκθέξνληνο κεηνςεθίαο γηα ην έηνο είρε σο εμήο: 
 2009 2008 
 € € 

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 1.162.390 1.223.581 
Κεξίδην δεκηάο γηα ηε ρξήζε (152.620) (62.568) 
Κεξίδην αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηελ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ 
γηα ηε ρξήζε 

 
1.215 

 
1.221 

Δπίδξαζε ζην ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ 

 
- 

 
156 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 1.010.985 1.162.390 
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29. Γίθαηεο αμίεο 
 

Ζ δίθαηε αμία αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ζην νπνίν έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή 
κηα ππνρξέσζε λα απνπιεξσζεί ζηα πιαίζηα κηαο ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο. 
Σφζν ηα βξαρππξφζεζκα φζν θαη ηα καθξνπξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζε αμίεο πνπ πιεζηάδνπλ ηελ δίθαηε αμία ηνπο. 

 
30. Τπνρξεψζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 
 

Σν πγθξφηεκα δελ είρε θεθαιαηνπρηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (2008: 
€771.861). 

 
31. Δλδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο 
 
 Γεζκεχζεηο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο – Σν πγθξφηεκα ζαλ κηζζσηήο 
 

Κειινληηθά ειάρηζηα κηζζψκαηα πιεξσηέα βάζεη κε αθπξσηέσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ: 
 2009 2008 
 € € 
   

Δληφο ελφο έηνπο 8.714 8.714 
 
 

Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο 
 

Κέηνρνο κεηνςεθίαο, ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο Golden Coast Ltd έρεη θηλήζεη αγσγή ελαληίνλ ηεο 
αμηψλνληαο ην πνζφ ησλ €12.650 γηα νθεηιφκελνπο κηζζνχο ή θαη σο απνδεκηψζεηο πιένλ ηφθνπο 
πξνο 8% εηεζίσο απφ 7 Καξηίνπ 2006 κέρξη εμφθιεζεο πιένλ έμνδα. Ζ αίηεζε ηνπ κεηφρνπ 
απνξξίθζεθε ππέξ ηεο εηαηξείαο θαη ελαληίνλ ηνπ κεηφρνπ. Ο κέηνρνο θαηαρψξεζε έθεζε ελαληίνλ 
ηεο απφθαζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βάζε γλσκάηεπζεο ηνπ λνκηθνχ ζχκβνπινπ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ζεσξεί φηη ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα λα απνξξηθζεί απφ ην Γηθαζηήξην ε αμίσζε 
ηνπ αηηεηή.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη δελ ζα απαηηεζεί επηπξφζζεηε εθξνή 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζε ζρέζε κε ηελ πην πάλσ απαίηεζε. Ωο 
εθ ηνχηνπ ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 δελ 
ζπκπεξηιακβάλεη νπνηαλδήπνηε πξφβιεςε γηα ηελ πην πάλσ απαίηεζε.   
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ππήξραλ επίζεο εθθξεκνχζεο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο χςνπο €83.879. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βάζε γλσκάηεπζεο ηνπ λνκηθνχ 
ζχκβνπινπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζεσξεί φηη ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα λα απνξξηθζεί απφ ην 
Γηθαζηήξην ε αμίσζε ηνπ αηηεηή.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη δελ ζα 
απαηηεζεί επηπξφζζεηε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζε ζρέζε 
κε ηελ πην πάλσ απαίηεζε. Ωο εθ ηνχηνπ ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009 δελ ζπκπεξηιακβάλεη νπνηαλδήπνηε πξφβιεςε γηα ηελ πην πάλσ απαίηεζε.   

 
32. Γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 
 

Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 
ζέζεο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΘΘΔΖ ΔΣΑΗΡΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2009 
 
 
Η. ΠΡΩΣΟ ΚΔΡΟ – Ζ πηνζέηεζε ηνπ Θψδηθα 
 
A. Ζ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – Οη Αμησκαηνχρνη θαη Δπηηξνπέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 27 Καξηίνπ 2003 απνθάζηζε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ πξνλνηψλ 
ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο («ν Θψδηθαο»). Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ Θψδηθα ζε φιεο 
ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο. Οη Αμησκαηνχρνη θαη νη ζπλζέζεηο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Θψδηθα θαηά ην 2009 
ήζαλ σο αθνινχζσο:  

1. Αμησκαηνχρνο Αλαθνξάο (§ Α.2.5. ηνπ Θψδηθα - Α.2.5.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα 
δηνξίδεη έλαλ απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο κε-Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο σο αλψηεξν 
αλεμάξηεην Γηνηθεηηθφ χκβνπιν ν νπνίνο ζα είλαη δηαζέζηκνο λα αθνχεη ηηο αλεζπρίεο ησλ 
κεηφρσλ ησλ νπνίσλ ην πξφβιεκα ηνπο δελ έρεη ιπζεί δηακέζνπ ησλ θαλνληθψλ θαλαιηψλ 
επηθνηλσλίαο.) 

  Σάθεο Θιεξίδεο (κε εθηειεζηηθφο, αλεμάξηεηνο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο) 

2. Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ (§ A.4.1. ηνπ Θψδηθα - Πξέπεη λα ζπζηαζεί Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα 
εθθέξεη απφςεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επί εηζεγήζεσλ γηα δηνξηζκφ λέσλ Γηνηθεηηθψλ 
πκβνχισλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο απηήο πξέπεη λα είλαη κε-Δθηειεζηηθνί 
Γηνηθεηηθνί χκβνπινη θαη Πξφεδξνο ηεο κπνξεί λα είλαη είηε ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ (ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κε Δθηειεζηηθφο), είηε έλαο κε-Δθηειεζηηθφο Γηνηθεηηθφο 
χκβνπινο. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ 
Δηήζηα Έθζεζε.) 

 Κηράιεο Θιεφπαο (Πξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφο),Σάθεο Θπξηαθίδεο (εθηειεζηηθφο δηνηθεηηθφο 
ζχκβνπινο), Γεκήηξηνο Ιφξδνο (εθηειεζηηθφο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο), Σάθεο Θιεξίδεο (κε 
εθηειεζηηθφο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο) θαη Πέηξνο Πεηξίδεο (κε εθηειεζηηθφο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο) 
(Κέιε) 

3. Δπηηξνπή Ακνηβψλ (§ B.1.1. ηνπ Θψδηθα - Γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα ζπζηήζεη Δπηηξνπή Ακνηβψλ ε νπνία λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά 
απφ κε Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο θαη ε νπνία ζα ππνβάιιεη ζπζηάζεηο ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εληφο ζπκθσλεκέλσλ φξσλ αλαθνξάο, επί ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ χςνπο ησλ 
ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, θαζνξίδνληαο εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ζπγθεθξηκέλα παθέηα ακνηβήο γηα θάζε Δθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ χκβνπιν, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ζχληαμεο θαη νπνησλδήπνηε πιεξσκψλ απνδεκίσζεο.) 

  Γηψξγνο Κηραειίδεο (Πξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο), Αξεηή Ησλίδνπ (κε 
εθηειεζηηθή δηνηθεηηθή ζχκβνπινο), Σάθεο Θιεξίδεο (κε εθηειεζηηθφο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο) 
(Κέιε) 

4. Δπηηξνπή Διέγρνπ (§ Γ.3.1. ηνπ Θψδηθα - Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα ζπζηήζεη Δπηηξνπή 
Διέγρνπ πνπ λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζην δχν κε εθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, κε 
γξαπηνχο φξνπο εληνιήο νη νπνίνη λα θαζνξίδνπλ ζαθψο ηηο εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο. Σα 
νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη κε-
Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί χκβνπινη, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε. Ο Πξφεδξνο 
ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηα Ινγηζηηθά ή ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ 
Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηνπιάρηζηνλ δχν 
θνξέο αλά έηνο. ) 

Σάθεο Θιεξίδεο (Πξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφο, αλεμάξηεηνο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο), Κηράιεο 
Θιεφπαο (κε εθηειεζηηθφο, κε αλεμάξηεηνο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο), Γηψξγνο Κηραειίδεο  (κε 
εθηειεζηηθφο, αλεμάξηεηνο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο) (Κέιε) 

5. Ιεηηνπξγφο πκκφξθσζεο κε ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (§ Γ.3.7. ηνπ Θψδηθα - Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα δηνξίζεη θαηάιιειν  ζηέιερνο σο Ιεηηνπξγφ πκκφξθσζεο κε ηνλ 
Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Compliance with Code of Corporate Governance Officer.) 

Αδάκνο Αδακίδεο 
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6. Αμησκαηνχρνη Δπηθνηλσλίαο (§ Γ.2.4. ηνπ Θψδηθα - Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα δηνξίζεη 
δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή αμησκαηνχρν ηεο εηαηξείαο σο άηνκν επηθνηλσλίαο ησλ κεηφρσλ κε ηελ 
Δηαηξεία (Investor Liaison Officer). Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία ζα πξέπεη λα 
παξέρνληαη δίθαηα, έγθαηξα θαη ρσξίο θφζηνο ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο.) 

 Άδσλεο Ζιία (Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο) θαη Δπγελία Ληθνιάνπ 

 

Β. ΟΗ ΟΡΟΗ ΔΛΣΟΙΖ 

Οη Όξνη Δληνιήο ηνπ θάζε Αμησκαηνχρνπ θαη ηεο θάζε Δπηηξνπήο, πνπ απνθαζίζηεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην χζηεξα απφ εηζήγεζή ηνπο θαη πνπ αληίζηνηρα θαη θαη’ αλαινγία εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο 
ζπγαηξηθέο ηεο Δηαηξείαο εηαηξείεο, είλαη νη αθφινπζνη: 

 

1.  Όξνη Δληνιήο ηνπ Αμησκαηνχρνπ Αλαθνξάο 

Ο Αμησκαηνχρνο Αλαθνξάο επηιακβάλεηαη ησλ αλεζπρηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηφρσλ πνπ 
αλαθχνληαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηιπζεί κε άιισλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο. 

 

2. Όξνη Δληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ 

Η. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο  Γηνξηζκψλ («Δπηηξνπή») είλαη λα βνεζά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  

- ζηελ αλεχξεζε πξνζνληνχρσλ πξνζψπσλ γηα λα θαηαζηνχλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

- ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ ζηελ 
παξαθνινχζεζε δηαδηθαζίαο γηα απνινγηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

- ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δηαηξείαο. 

ΗΗ. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη εμνπζία θαη επζχλε: 

1. Λα θαηεπζχλεη ηελ έξεπλα γηα εχξεζε πξνζνληνχρσλ πξνζψπσλ  γηα λα θαηαζηνχλ κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα επηιέγεη ππνςήθηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο γηα λα πξνηαζνχλ 
πξνο ηνπο κεηφρνπο γηα απνδνρή θαηά ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ Δπηηξνπή ζα επηιέγεη 
πξφζσπα ππνςήθηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο κεγίζηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
αθεξαηφηεηαο, πνπ ζα έρνπλ επηδείμεη ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα θαη θξίζε θαη πνπ ζα είλαη νη πιένλ 
ηθαλνί, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο, νκαδηθά, λα ππεξεηήζνπλ ηα 
καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. 

2. Λα αλαζθνπεί ηε ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα εηζεγείηαη ζην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνλ δηνξηζκφ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ ζε θάζε επηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή ζα 
αλαζθνπεί θαη εηζεγείηαη ζε εηήζηα βάζε ηε ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ θαη ζα πξνηείλεη πξφζζεηα 
κέιε επηηξνπψλ γηα πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ εθφζνλ απαηηείηαη. 

3. Λα επεμεξγάδεηαη θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Ζ Δπηηξνπή ζα αλαζθνπεί ηηο θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο ζε 
εηήζηα βάζε ή ζπρλφηεξα αλ θξηζεί αλαγθαίν, θαη ζα εηζεγείηαη αιιαγέο εθφζνλ απαηηείηαη. 

4. Λα επεμεξγάδεηαη θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε, δηαδηθαζία εηήζηνπ 
απνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ. Ζ Δπηηξνπή ζα 
επηβιέπεη ηνπο εηήζηνπο απνινγηζκνχο. 

5. Λα αλαζθνπεί ζε εηήζηα βάζε ηηο ακνηβέο θαη ηα σθειήκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ. 

 

ΗΗΗ. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη εμνπζία 

1. Λα κεηαβηβάδεη νπνηαλδήπνηε απφ ηηο επζχλεο ηεο ζε ππνεπηηξνπέο,  φπσο ε ίδηα ε Δπηηξνπή ζα 
θξίλεη  θαηάιιειν. 

2. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη εμνπζία λα αλαζέηεη νπνηαλδήπνηε δηεξεχλεζε γηα ππνςήθηνπο  δηνηθεηηθνχο 
ζπκβνχινπο ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο φπσο ε Δπηηξνπή θξίλεη θαηάιιειν. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη 
απνθιεηζηηθή εμνπζία γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ακνηβήο θαη ησλ ζρεηηθψλ φξσλ εληνιήο. 
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ΗV. Ζ Δπηηξνπή  

ζα ππνβάιιεη έθζεζε γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ 
θάζε ζπλεδξία ηεο θαη ζα θαηαξηίδεη θαη παξνπζηάδεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηήζηα έθζεζε γηα ηελ 
απφδνζή ηεο θαη ζα αλαζθνπεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν ηελ επάξθεηα απηψλ ησλ φξσλ 
εληνιήο θαη ζα εηζεγείηαη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε. 
 

3. Όξνη Δληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ 

Η. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ («Δπηηξνπή») είλαη λα έρεη ηε γεληθή επζχλε, πνπ πεγάδεη απφ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα έιεγρν θαη θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ 
αμησκαηνχρσλ ηεο Δηαηξείαο.   

ΗΗ. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη εμνπζία θαη επζχλε 

1. Λα αλαζεσξεί θαη εγθξίλεη, ζε εηήζηα βάζε, ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή 
ηνπ Πξψηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 
πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγεί ην βαζκφ επηηπρίαο θαη εθπιήξσζεο ησλ 
ζηφρσλ απφ έθαζην ησλ Αμησκαηνχρσλ απηψλ θαη κε βάζεη ηελ αμηνιφγεζε απηή ζα ππνβάιιεη 
εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πξνηεηλφκελε ακνηβή ηνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ κηζζνχ, bonus, θηλήηξσλ θιπ θαη ηε κνξθή κε ηελ νπνία ζα 
θαηαβάιινληαη (Γηθαηψκαηα Δπηινγήο αγνξάο Κεηνρψλ θιπ). 

2. Λα επεμεξγάδεηαη θαη αλαζεσξεί ηα ζρέδηα θηλήηξσλ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη λα πξνηείλεη 
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρέδηα ή αιιαγέο πνπ λα ελζαξξχλνπλ ην πξνζσπηθφ λα θαηαβάιεη 
αθφκα κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.  

Λνείηαη φηη: 

α. Σν χςνο ησλ ακνηβψλ πξέπεη λα είλαη επαξθέο γηα λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί ζηελ 
ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο, ηνλ Πξψην Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή θαη ηνπο άιινπο Δθηειεζηηθνχο 
Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο πνπ εληζρχνπλ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο.  

β. Κέξνο ηεο ακνηβήο ηνπ Πξψηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή θαζψο θαη ησλ άιισλ 
Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ζπλδέεη 
απηέο ηηο ακνηβέο κε ηελ απφδνζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. 

γ. Σα ζρέδηα θηλήηξσλ ζα πξέπεη λα πξνζβιέπνπλ ζηε καθξνρξφληα αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 
θηλήηξσλ, νχησο ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηνπο αμησκαηνχρνπο, θαζψο θαη ην ππφινηπν 
πξνζσπηθφ, ζηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Δηαηξεία, αιιά ζπγρξφλσο δελ πξέπεη λα 
επηβαξχλνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο  θαη πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζπκθέξνληα 
ησλ κεηφρσλ. 

δ. Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ δελ ζα θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ γηα ην ρξφλν 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηηξνπψλ. Απηή ε ακνηβή ζα θαζνξίδεηαη απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 

ε. Ζ Δπηηξνπή ζα δεηά ηηο απφςεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Πξψηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή, ζε 
φηη αθνξά ηηο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ άιισλ εθηειεζηηθψλ πκβνχισλ. 

ζη. Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη ηηο ζπλζήθεο 
εξγνδφηεζεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο Δηαηξείαο, φηαλ θαζνξίδνληαη κηζζνινγηθέο απμήζεηο, 
νχησο ψζηε λα θπξηαξρεί ζε νιφθιεξε ηελ Δηαηξεία ην αίζζεκα ηνπ δίθαηνπ δηακνηξαζκνχ, 
εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο, ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζην κέηξν πνπ αληηζηνηρεί ζην ξφιν 
θαη ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο Δηαηξείαο. 

δ. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα εμεηάδεη ηηο δεζκεχζεηο απνδεκίσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εηζθνξψλ γηα ζπληάμεηο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ηνπ Πξψηνπ 
Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή θαη άιισλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, εάλ ππάξρνπλ, 
ζηελ πεξίπησζε πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ θαη λα επηδηψθεη ηελ πξνζζήθε ξεηήο πξφλνηαο ζην 
αξρηθφ ζπκβφιαην. Σα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ησλ Αμησκαηνχρσλ απηψλ δελ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ πξφλνηεο νη νπνίεο εχινγα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απαγνξεπηηθέο ζηηο 
πεξηπηψζεηο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο ηεο Δηαηξείαο, νχηε πξφλνηεο γηα επηβάξπλζε ηεο 
Δηαηξείαο κε ηπρφλ πξφζηηκα ηα νπνία δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ ζε Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο. 
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ε. ε πεξίπησζε πνπ ην αξρηθφ ζπκβφιαην δελ πεξηιακβάλεη ξεηή πξφλνηα γηα δεζκεχζεηο πξνο 
απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πξφσξεο απνκάθξπλζεο, ε Δπηηξνπή πξέπεη  -εληφο λνκηθψλ 
πιαηζίσλ θαη αλάινγα κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηεο θάζε πεξίπησζεο- λα πξνζαξκφδεη 
ηελ πξνζέγγηζε ηεο κε επξχηεξν ζθνπφ ηελ απνθπγή επηβξάβεπζεο ηεο κεησκέλεο 
επίδνζεο, λα γίλεηαη δίθαηνο ρεηξηζκφο φηαλ ε απνκάθξπλζε δελ νθείιεηαη ζε κεησκέλε  
επίδνζε θαη λα ρεηξίδεηαη απζηεξά θαη κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο απνδεκίσζεο ηηο πεξηπηψζεηο 
απνρσξνχλησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, νχησο ψζηε λα αληαλαθιάηαη ε 
ππνρξέσζε ησλ απνρσξνχλησλ γηα απάκβιπλζε ηεο απψιεηαο. 

 

ΗΗΗ. Ζ Δπηηξνπή: 

1. Θα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο εληφο θαη εθηφο ηεο Δηαηξείαο θαη ζα 
κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζπγθξίζηκεο εηαηξείεο, γηα ζθνπνχο 
θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ηνπ Πξψηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή θαη άιισλ Δθηειεζηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε θαη ηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο θαη αχμεζεο 
ηεο απφδνζεο ηεο Δηαηξείαο θαη/ή ηνπ ηνκέα επζχλεο θάζε ζπγθεθξηκέλνπ αμησκαηνχρνπ.  Οη 
απμήζεηο ζηηο ακνηβέο πξέπεη λα είλαη ην απνηέιεζκα αληίζηνηρεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο 
Δηαηξείαο. 

2. Θα ζπληάζζεη ηελ Δηήζηα  Έθζεζε Ακνηβψλ πνπ ππνβάιιεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ην κέξνο ηεο έθζεζεο πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηηο ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, ζπκθψλσο ησλ νδεγηψλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ 
Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ. 

 

4. Όξνη Δληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Η. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ («Δπηηξνπή») είλαη λα βνεζήζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ 
εθπιήξσζε ηεο επνπηηθήο ηνπ επζχλεο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 
Δηαηξείαο, ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 
επάξθεηα ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ. 

ΗΗ. Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη εμνπζία θαη επζχλε 

Α.  Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Α.1. Λα εμεηάδεη ην πεξηερφκελν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ άιισλ 
πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη φηη παξνπζηάδνπλ ηελ νξζή 
(αιεζηλή) εηθφλα πξηλ ππνβιεζνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε. 

Α.2. Λα εηζεγείηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην ζέκα ηεο επηινγήο ησλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ 
(accounting policies) γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Β.   Δμσηεξηθφο Έιεγρνο 

Β.1.  Λα ππνβάιιεη εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ, ηνλ  
ηεξκαηηζκφ θαη ηελ ακνηβή ησλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο. 

B.2. Λα ειέγρεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ 
ειεγθηψλ. 

Β.3. Λα αμηνινγεί ηελ έθηαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ειέγρσλ θαη 
εμεηάδεη ηξφπνπο γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο πξνζπάζεηαο ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
πιεξφηεηαο θάιπςεο, ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
δηαζέζηκσλ γηα έιεγρν πφξσλ (cost – effectiveness). 

Β.4. Λα παξαθνινπζεί ηνλ νπζηαζηηθφ φγθν, ηε θχζε θαη έθηαζε ησλ κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 
πνπ παξέρνπλ νη ειεγθηέο, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο 
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. 

Β.5. Λα ππνβάιιεη θάζε ρξφλν ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αλαθνξά πνπ λα πεξηιακβάλεη: 

α)  ην πνζφ ησλ ειεγθηηθψλ θαη  ζπκβνπιεπηηθψλ ακνηβψλ πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ 
εηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, ζηνπο  ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο.  

β)  ηελ αλάζεζε ζηνπο ειεγθηέο νπζησδψλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαζεθφλησλ.   
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Γ. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

Γ.1. Λα κεξηκλά γηα ηελ δεκηνπξγία επαξθνχο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε κε πξνζσπηθφ 
ηεο Δηαηξείαο είηε κε ηελ αλάζεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε αλεμάξηεην νίθν 
εκπεηξνγλσκφλσλ.  

Γ.2. Λα επηζεσξεί ηα εζσηεξηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (company’s internal financial 
controls), ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (company’s internal control) θαζψο θαη ηα 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk management systems). 

Γ.3. Λα ππνβάιιεη αλά ηξηκελία πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, έθζεζε αλαθνξηθά 
κε ηα πνξίζκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζηελ νπνία λα 
επηζπλάπηνληαη ηα ζρφιηα θαη νη εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

Γ.4. Λα εμεηάδεη, γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα θάζε ζέκα πνπ 
άπηεηαη ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Γ.   χληαμε Έθζεζεο πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Γ.1. Λα ζπληάζζεη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Ιεηηνπξγνχ πκκφξθσζεο κε ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ε 
νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δηαηξείαο.  

Δ.  πλεδξίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

 Δ.1. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζα ζπλεδξηάδεη ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν ή πην ζπρλά θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Δπηηξνπήο ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα απνθαζίδεη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο. 

Δ.2. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζα ηεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ θαη απνθάζεσλ ηεο θαη ζα ππνβάιιεη 
αληίγξαθα ζηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

η. Γηάθνξα ζέκαηα 

η.1. Λα επηζεσξεί ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή, ηνλ δηνξηζκφ θαη ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Πξψηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο,  νχησο ψζηε 
λα δηαζθαιίδεηαη φηη απηέο γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο εκπνξηθήο πξαθηηθήο (arm’s 
length). 

η.2. Λα δηελεξγεί έξεπλεο, ή λα αλαζέηεη ζε άιινπο ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα 
ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ησλ 
ππεξεζηψλ αλεμάξηεησλ ζπκβνπιεπηηθψλ Οίθσλ ζηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εξεπλψλ. 

η.3. Λα ππνβάιιεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ή ηα 
απνηειέζκαηα πξνζθνξψλ, αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ππεξεζηψλ φπσο πξνλνείηαη ζηελ 
παξάγξαθν η.2. πην πάλσ. 

η.4. Λα δεηά πιεξνθνξίεο απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη 
εθηεζεηκέλε ε εηαηξεία, λα αμηνινγεί ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη ε Γηνίθεζε γηα λα 
ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη λα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 
κέηξσλ. 

 

5. Όξνη εληνιήο Ιεηηνπξγνχ πκκφξθσζεο 

Ο Ιεηηνπξγφο πκκφξθσζεο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Θψδηθα. ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ ζα κπνξεί λα δηαβνπιεχεηαη κε ηα άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα 
ζπκβνπιεχεηαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. Οη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ Ιεηηνπξγφ πκκφξθσζεο θαη 
λα βεβαηψλνληαη φηη βξίζθνληαη θαη ελεξγνχλ ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Θψδηθα. Οη δηνηθεηηθνί 
ζχκβνπινη πνπ πιεξνθνξνχληαη ή πνπ ππνςηάδνληαη φηη έρεη εκθαληζηεί ή φηη είλαη πηζαλφ λα 
εκθαληζηεί παξαβίαζε ηνπ Θψδηθα πξέπεη ακέζσο λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνλ Ιεηηνπξγφ 
πκκφξθσζεο.  
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6. Όξνη Δληνιήο Αμησκαηνχρσλ Δπηθνηλσλίαο 

Οη Αμησκαηνχρνη Δπηθνηλσλίαο ζα ελεξγνχλ κε ζθνπφ:  

1.  Λα δηαζθαιίδεηαη δηαξθήο επρεξήο επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο κεηφρνπο. 
2. Λα δίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ζπλερψο θαη έγθαηξα, έγθπξεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα νπζηψδεηο 

αιιαγέο ζηελ Δηαηξεία πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ηελ απφδνζή ηεο, ηα 
πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη ηε δηαθπβέξλεζή ηεο. 

3. Λα παξνηξχλνληαη νη κέηνρνη λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζηηο 
εξγαζίεο ηνπο θαη λα δίλεηαη ζε απηνχο ε επθαηξία λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε δηάθνξα 
ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ Δηαηξεία. 

4. Όπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα δηνξγαλψλνληαη ζπλαληήζεηο, εκεξίδεο, 
ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο γηα ηελ επηπιένλ ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ. 

5. Λα ππάξρεη παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, ζπλέδξηα θαη ινηπέο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηπρφλ λα δηνξγαλψλεη ην Υξεκαηηζηήξην ζηελ Θχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Οη Αμησκαηνχρνη Δπηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο 
ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο θαη ελήκεξνο ησλ νπζηαζηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Δηαηξεία. 

 

ΗΗ. ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΡΟ – Ζ Δθαξκνγή ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Α. ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΚΒΟΤΙΟΗ 

 

Α.1. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ην έηνο 2009 ζπλήιζε ζε 8 ζπλεδξηάζεηο. Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί θαηά ηελ ηειεπηαία Σξίηε θάζε κήλα. Ζ Δθηειεζηηθή 
δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο γλσξίδεη ην πξφγξακκα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηα 
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθ’ φζνλ ηνχην θξηζεί ζπκβνπιεχζηκν. Ο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη νη 
Γηεπζπληέο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο παξεπξίζθνληαη θαηά θαλφλα ζηηο ζπλεδξηάζεηο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Οη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη  θαηέρνπλ ζέζεηο θαη ζε άιια δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα. Δθηφο αλ δηαθνξεηηθά 
αλαθέξεηαη, ε θαηνρή ζέζεο ζε άιια δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα δελ επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνχινπ. 

Ζ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαιχπηεη φια ηα δεηήκαηα ηεο πξφλνηαο Α.1.2. ηνπ 
Θψδηθα. 

Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη, γηα θαιχηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ αλεμάξηεηεο 
επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο κε έμνδα ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή 
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηνλ Πξφεδξν ή άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Δθηηκάηαη φηη ε θξίζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ είλαη ακεξφιεπηε θαη αλεμάξηεηε θαη ιακβάλεηαη κε 
γλψκνλα ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο. 

Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ αλαθνξηθά κε ηηο λνκνζεζίεο 
γηα ην Υξεκαηηζηήξην θαη ηηο Δηαηξείεο. Γίλεηαη σζηφζν ελεκέξσζε ηφζν γηα ηηο βαζηθέο πξφλνηεο πνπ 
δηέπνπλ ηελ ηδηφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ δεκνζίσλ εηαηξεηψλ φζν θαη γηα ηηο απφ 
θαηξνχ ζε θαηξφ ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζθνχληαη ζπιινγηθά θαη εθηεινχληαη κε εμνπζηνδφηεζε πνπ 
παξέρεηαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Πξφεδξν, ζηνλ Δθηειεζηηθφ Αληηπξφεδξν θαη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ Σκεκάησλ 
θαη ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζία εξγνδνζίαο δηεπζπληηθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δηαηξείαο αθνινπζεί 
νξζνινγηθά θξηηήξηα κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηνπ θαιχηεξνπ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. 
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Α.2. Ηζνξξνπία Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε (Σάθεο Θπξηαθίδεο, Γεκήηξηνο Γ. Ιφξδνο, Αδάκνο 
Αδακίδεο, Αξεηή Ησλίδνπ, Κηράιεο Θιεφπαο, Σάθεο Θιεξίδεο, Γψξνο Οξθαλίδεο, Πέηξνο Πεηξίδεο θαη 
Γηψξγνο Κηραειίδεο) εθ ησλ νπνίσλ νη επηά είλαη κε Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί χκβνπινη. 

Κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Θψδηθα νη Σάθεο Θιεξίδεο, θαη Γηψξγνο Κηραειίδεο είλαη αλεμάξηεηνη δηνηθεηηθνί 
ζχκβνπινη. Οη Πέηξνο Πεηξίδεο, Κηράιεο Θιεφπαο θαη Γψξνο Οξθαλίδεο είλαη κε αλεμάξηεηνη δηνηθεηηθνί 
ζχκβνπινη αθνχ ζπκπιήξσζαλ ελλέα ρξφληα ππεξεζίαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δμ άιινπ ε Αξεηή 
Ησλίδνπ έρεη ζεκαληηθνχο δεζκνχο κε ηνπο εθηειεζηηθνχο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο, ελψ ν Αδάκνο Αδακίδεο  
είλαη εηαίξνο ζηνλ νίθν ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 
Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλεπψο ζεσξνχληαη κε αλεμάξηεηνη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη. 

Οη Αλεμάξηεηνη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ βεβαηψζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο 
δηάηαμεο Α.2.3. ηνπ Θψδηθα. 

Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Σάθεο Θπξηαθίδεο κε εθηειεζηηθά θαζήθνληα Γηνίθεζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ 
(πνπ δελ ζπλαπνηεινχλ θαζήθνληα Πξψηνπ Δθηειεζηηθνχ) θαη Αληηπξφεδξνο ν Γεκήηξηνο Γ. Ιφξδνο κε 
εθηειεζηηθά θαζήθνληα Γηεχζπλζεο, ρεδηαζκνχ θαη Δθηέιεζεο Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ. Θξίλεηαη φηη ε καθξά 
γλψζε ησλ δεηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πνπ ν Πξφεδξνο έρεη κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη κε ηελ άζθεζε ησλ εθηειεζηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ (Α.2.6. ηνπ Θψδηθα).  

Γελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα κεηαμχ Κεηφρσλ θαη Δηαηξείαο θαη δελ έγηλαλ νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζηνλ 
Αμησκαηνχρν Αλαθνξάο γηα επίιπζε ζρεηηθψλ δεηεκάησλ 

 

Α.3. Παξνρή Πιεξνθνξηψλ 

Τπήξμε ηαθηηθή, ζε κεληαία βάζε, ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξνο ζπδήηεζε 
ζηνηρεία πξηλ απφ ηηο ζπλεδξίεο. 

Οη εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεμάγνληαη κε βάζε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ θαηαξηίδεηαη χζηεξα 
απφ ζπλελλφεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε ηε Γξακκαηεία θαη ηα άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 
απνζηέιιεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία. Πέξαλ απφ 
ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ, επηιακβάλεηαη θαη 
δεηεκάησλ πνπ κπνξεί λα εγεξζνχλ απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ζχκβνπινπο κεηά ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο. 

Σα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαο ζπληάζζνληαη θαη απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο ζπλεδξίαο θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 
ηνλ Γξακκαηέα. 

  

A.4. Γηνξηζκνί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Δγθαζηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ, ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο παξαηίζεηαη ζην Κέξνο Η.Α.2. ηεο 
έθζεζεο απηήο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ είλαη κε Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί 
χκβνπινη θαη πξφεδξφο ηεο είλαη Κε Δθηειεζηηθφο Αλεμάξηεηνο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο. Οη Όξνη Δληνιήο  
ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ παξαηίζεληαη ζην Κέξνο Η.Β.2. 
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Α.5. Δπαλεθινγή - Δθινγή 

χκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο «Θαηά [.] εθάζηελ Δηήζηαλ Γεληθήλ πλέιεπζηλ 
ηεο Δηαηξείαο αθππεξεηεί ην ελ ηξίηνλ ησλ εθάζηνηε πκβνχισλ ή, εάλ ν αξηζκφο ηνχησλ δελ είλαη ηξεηο ή 
πνιιαπιάζηνλ ηνπ ηξία, ηφηε ν πιεζηέζηεξνο αξηζκφο πξνο ην ελ ηξίηνλ.»  

Οη εθ πεξηηξνπήο απνρσξνχληεο είλαη νη Αξεηή (Ινχια) Ησλίδνπ, Πέηξνο Πεηξίδεο θαη Σάθεο Θιεξίδεο θαη 
πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.  

Ζ Αξεηή (Ινχια) Ησλίδνπ γελλήζεθε ζηελ Ακκφρσζην. Κεηά ηελ απνθνίηεζή ηεο απφ ην Διιεληθφ Γπκλάζην 
Ακκνρψζηνπ, θνίηεζε ζε θνιέγην γηα γξακκαηεηαθέο ζπνπδέο ζην Ινλδίλν. Δίλαη δηεπζχλσλ δηνηθεηηθφο 
ζχκβνπινο ζηνλ Οξγαληζκφ Ιφξδνο. Τπήξμε κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ιεκεζνχ θαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Ιεκεζνχ. Δίλαη κέινο δηαθφξσλ ζσκαηείσλ θαη 
νξγαλψζεσλ. Δίλαη λπκθεπκέλε κε ηνλ θαξδηνιφγν ηαηξφ Γεψξγην Ησλίδε θαη έρεη δχν παηδηά. 

Ο Πέηξνο Πεηξίδεο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ηνλ Κάην 1985. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ London 
University (Electrical Engineering). πνχδαζε επίζεο πξνγξακκαηηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 
εθαξκνγέο ζην Toronto University ζηνλ Θαλαδά. Δξγάζηεθε ζηελ έξεπλα, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε 
δηαλνκή κε ηελ Ontario Hydro ζηνλ Θαλαδά θαη κε ηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Θχπξνπ. Κεηά απφ ηελ Σνπξθηθή 
Δηζβνιή ηνπ 1974 εξγάζηεθε σο κεραληθφο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ρεδηαζκνχ ζηελ Αγγιία. Σν 
1976 εηζήιζε ζηνλ ηδησηηθφ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα κε επηρεηξήζεηο δηεζλνχο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 
πνιιέο ρψξεο πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Βξεηαλίαο, ανπδηθήο Αξαβίαο, Ληγεξίαο, Διιάδαο, Θχπξνπ θαη 
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σν 1977 ηνπ απνλεκήζεθε ε ηδηφηεηα ηνπ Δπίηηκνπ Πνιίηε απφ ηελ πνιηηεία ηεο 
Minneapolis ηεο Ακεξηθήο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζε κεγάιεο εθηάζεσο εμαγσγέο απφ ηε ρψξα. Τπήξμε 
αληηπξφεδξνο ηεο Θππξηαθήο Δζηίαο ζην Ινλδίλν θαη ηδξπηηθφ κέινο θαη πξψηνο πξφεδξνο θαη ηψξα 
εθηειεζηηθφο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο ηνπ London Greek Radio (LGR). Δίλαη πξφεδξνο ηνπ Plus Group of 
Companies. 

Ο Σάθεο Θιεξίδεο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Γεθέκβξην 2003. Γελλήζεθε ην 1951. 
Δίλαη θάηνρνο Business Studies Diploma ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, εηαίξνο ηνπ Chartered Institute of 
Certified Accountants ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη κέινο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Ινγηζηψλ Θχπξνπ. 
Δξγάζηεθε ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Διιάδα πξνηνχ επηζηξέςεη ζηελ Θχπξν. Απφ ην 1977 κέρξη ην 1981 
εξγάζηεθε ζηνλ νίθν Κεηαμάο Ιντδίδεο πξίκεο & ία (KPMG) θαη απφ ην 1981 κέρξη ην 1999 ήηαλ 
ζπλέηαηξνο ζηνλ ίδην νίθν κε εμεηδίθεπζε, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο ηνκείο ησλ ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 
αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν Κάξηην ηνπ 1999 δηνξίζηεθε Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ζέζε πνπ 
ππεξέηεζε κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003. Κεηαμχ άιισλ ππήξμε κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ 
Δγθεθξηκέλσλ Ινγηζηψλ Θχπξνπ θαη αληηπξφζσπνο ηεο Θχπξνπ ζηε παγθφζκηα ζπλέιεπζε ηνπ Association of 
Certified Accountants ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαζψο επίζεο θαη Πξφεδξνο ηεο Θππξηαθήο Οκνζπνλδίαο 
Θαιαζφζθαηξαο θαη κέινο ηνπ εθηειεζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Θππξηαθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο. Απφ ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2003 είλαη Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ CMK Eurofinance 
Consultants Ltd .  Δίλαη κέινο αξηζκνχ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ εηαηξεηψλ ζηελ Θχπξν θαη ην εμσηεξηθφ 
θαζψο θαη ησλ δεκνζίσλ εηαηξεηψλ Logicom Plc, Louis Plc, Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd θαη Muskita 
Aluminium Industries Plc. 

Γελ ππάξρεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ε εθινγή ηνπ ή ε επαλεθινγή ηνπ έγηλε ζε ρξφλν πνπ 
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.  

 

Β. ΑΚΟΗΒΖ ΤΚΒΟΤΙΩΛ 

Β.1. Γηαδηθαζία 

Ζ ζχλζεζε ηεο  Δπηηξνπήο Ακνηβψλ  παξαηίζεηαη ζην Κέξνο Η.Α.2. ηεο έθζεζεο απηήο. Σα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο είλαη Κε Δθηειεζηηθνί δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη θαη δελ έρνπλ νπνηαλδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ε άιιε 
ζρέζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη Όξνη Δληνιήο ηεο 
Δπηηξνπήο Ακνηβψλ παξαηίζεληαη ζην Κέξνο Η.Β.2.. 

 

Β.2. Σν χςνο θαη ε ζχλζεζε ησλ ακνηβψλ – Πνιηηηθή Ακνηβψλ 

Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ηνπ άιινπ 
δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ  ζπλερίδεη λα ζπλίζηαηαη, φπνπ ηνχην είλαη ζθφπηκν, ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ 
ακνηβψλ κε ηελ αηνκηθή επίδνζε θαη ηε γεληθφηεξε πξφνδν ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ αληαγσληζηηθή ζχγθξηζε ζε 
ζρέζε κε ηηο ακνηβέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πξνζφκνηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάινγνπ κεγέζνπο.  

 



Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
53 

 

 

Β.3. Γλσζηνπνίεζε 

Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νδνηπνξηθψλ, θαηά 
ην έηνο 2009 ήζαλ νη αθφινπζεο: 

(α) Σάθεο Θπξηαθίδεο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: €21.700  

(β) Γεκήηξεο Γ. Ιφξδνο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: €21.700  

Οη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη ακείβνληαη αλαθνξηθά κε εθηειεζηηθά θαζήθνληα εθ’ φζνλ θαη θαζ’ φζνλ είλαη 
δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη, ε δε αλάζεζε ζε απηνχο εθηειεζηηθψλ θαζεθφλησλ είλαη ειεχζεξα αλαθιεηή θαη 
επαλεμεηάδεηαη ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάζε ρξφλνπ. 

Οη Δθηειεζηηθνί δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη δελ ακείβνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ,  επηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο. 

Ζ ακνηβή ησλ Κε Δθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. Ζ ηζρχνπζα ζρεηηθή ακνηβή είλαη €350 θαηά ζπκκεηνρή ζε 
ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ ακνηβή ησλ Κε Δθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο επηηξνπέο πνπ 
ζπγθξνηνχληαη κε βάζε ηνλ Θψδηθα, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, είλαη ίζε κε 
ηελ ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηνπο Κε Δθηειεζηηθνχο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο θαηά ην 2009 απφ 
ηελ Δηαηξεία θαη απφ εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην πγθξφηεκα είλαη νη αθφινπζεο: Αξεηή (Ινχια) Ησλίδνπ 
€3.677, Αδάκνο Αδακίδεο €5.667, Πέηξνο Πεηξίδεο €4.477, Κηράιεο Θιεφπαο €3.537, Γψξνο Οξθαλίδεο €-, 
Σάθεο Θιεξίδεο €9.535 θαη Γηψξγνο Κηραειίδεο €8.149. Αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ακνηβψλ πεξηέρεηαη ζηηο 
εκεηψζεηο 29.1 ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη 27.1 ησλ Δλνπνηεκέλσλ 
Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Σν δηθεγνξηθφ γξαθείν Αδάκνο Θ. Αδακίδεο & ία, ηνπ νπνίνπ ν Αδάκνο 
Αδακίδεο είλαη εηαίξνο, θαηά ην 2009 είρε ζπλνιηθέο ακνηβέο €13.307 γηα ηηο ππεξεζίεο δηθεγφξσλ θαη 
λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ε εηαηξεία Adaminco Secretarial Ltd, ηεο νπνίαο ν Αδάκνο 
Αδακίδεο είλαη δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο, είρε ζπλνιηθέο ακνηβέο €13.592 γηα ηηο ππεξεζίεο εηαηξηθνχ 
Γξακκαηέα ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

Γελ έρνπλ ιεθζεί ακνηβέο απφ δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο ππφ κνξθή δηαλνκήο θεξδψλ ή θηινδσξήκαηνο. 

Ζ παξνχζα έθζεζε εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ππνβάιιεηαη πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο 
Δηαηξείαο γηα έγθξηζε σο κέξνο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο. 

 

Γ. ΔΤΘΤΛΖ ΘΑΗ ΔΩΣΔΡΗΘΟ ΔΙΔΓΥΟ 

 

Γ.1. Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Οη αλαθνηλψζεηο, νη εθζέζεηο θαη νη αλαθνξέο ηεο Δηαηξείαο αληαλαθινχλ ηελ αιεζηλή εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ 
θαη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν. Δθδίδνληαη αλαθνηλψζεηο φπνπ 
ζεζκηθά απαηηείηαη θαη φπνπ θξίλεηαη ζπκβνπιεχζηκν γηα ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ 
επξχηεξνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

Ζ Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα 
κήλεο. 

 

Γ.2. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

Ο νίθνο C. M. Adamides &Co Chartered Accountants ζηνλ νπνίν αλαηέζεθαλ απφ ην 2006 ηα θαζήθνληα ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπλέρηζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ην 2009 θαη παξέδσζε ηηο εθζέζεηο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή 
Διέγρνπ. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο δελ παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Έρεη εμεηαζζεί απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 
έρεη θξηζεί φηη ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηελ επάξθεηα ηεο ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 
Δηαηξείαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ αλεμάξηεην 
ειεγθηηθφ νίθν, ε αλάγθε απηή δελ πθίζηαηαη ζην παξφλ ζηάδην. 
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Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη έρνπλ επηζεσξήζεη ηα ζπζηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal controls) ηεο 
Δηαηξείαο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο θαη βεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  Ζ 
επηζεψξεζε πνπ έγηλε θαη ε βεβαίσζε πνπ παξέρεηαη θαιχπηεη φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
ζπκκφξθσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Γελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ λφκσλ θαη ησλ 
θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο. 

Γελ ρνξεγήζεθαλ δάλεηα ή εγγπήζεηο ζε δηνηθεηηθφ ζχκβνπιν (ή ζπλδεδεκέλα κε απηφλ πξφζσπα κε 
ζπγγέλεηα κέρξη πξψηνπ βαζκνχ ή ζηε ζχδπγν ή ζε εηαηξείεο φπνπ απηφο θαηέρεη πέξαλ ηνπ 20% ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ) ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Δηαηξείαο εηαηξεηψλ είηε απφ ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία 
είηε απφ ηηο ζπγαηξηθή ή ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δηαηξεία εηαηξεία θαη, κε εμαίξεζε ηε ζπλήζε εκπνξηθή 
πξαθηηθή, δελ ππάξρνπλ πνζά εηζπξαθηέα απφ δηνηθεηηθφ ζχκβνπιν ή ζπλδεδεκέλν κε απηφλ πξφζσπν φπσο 
πξναλαθέξεηαη. 

 

Γ.3. χλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, Διεγθηέο θαη πκκφξθσζε κε ηνλ Θψδηθα 

Ζ ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ παξαηίζεηαη ζην Κέξνο Η.Α.3. ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 
κειψλ ηεο απνηειείηαη απφ Αλεμάξηεηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ δελ έρνπλ νπνηαλδήπνηε 
επηρεηξεκαηηθή ή άιιε ζρέζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  
Οη Όξνη Δληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ παξαηίζεληαη ζην Κέξνο Η.Β.3..  Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 
έρεη εκπεηξία ζηα Ινγηζηηθά, είλαη εηαίξνο ηνπ Chartered Association of Certified Accountants θαη κέινο ηνπ 
πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Ινγηζηψλ Θχπξνπ. 

Θαηά ην 2009 ε Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο.  

Κεηαμχ ησλ άιισλ ζεκάησλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζηνπο Όξνπο Δληνιήο ηεο, ε Δπηηξνπή έρεη εμεηάζεη ηα 
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ησλ Διεγθηψλ ηηο νπνίεο θξίλεη επαξθείο θαζψο θαη ηηο ακνηβέο 
ηνπο ηηο νπνίεο θξίλεη εχινγεο, θαη ζρεηηθή πεξί ηα ζέκαηα απηά έθζεζε έρεη ππνβιεζεί ζην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην. Οη Διεγθηέο θαη νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ζπγθξφηεκα κε ηνπ Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο δελ 
παξέρνπλ ζεκαληηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο άιιεο απφ ηηο ππεξεζίεο Διεγθηψλ. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί πνπ αθνινπζνχληαη θξίλνληαη φηη απνηεινχλ ηθαλνπνηεηηθέο 
ξπζκίζεηο. Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο εξγαζίεο ηεο. 

Γελ ππήξμαλ νπζηαζηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ ηεο Δηαηξείαο 
εηαηξεηψλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζηηο νπνίεο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο, πξψηνο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο, 
αλψηεξν εθηειεζηηθφ ζηέιερνο, γξακκαηέαο, ειεγθηήο, ή κεγαινκέηνρνο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη άκεζα ή 
έκκεζα πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, έρεη 
άκεζα ή έκκεζα νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθφ ζπκθέξνλ. εθηφο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πξνκεζεηψλ ζηηο 
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνχ χςνπο €313.336 γηα ην 2009 (€305.276 γηα ην 2008) κε 
ηέζζεξηο εηαηξείεο εθ ησλ νπνίσλ νη ηξείο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε κεγαινκέηνρν θαη ε άιιε κε δηνηθεηηθφ 
ζχκβνπιν ηεο Δηαηξείαο.  Οη αλαθεξφκελεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαηαξηίζζεθαλ χζηεξα απφ δηαγσληζκφ 
θαη εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο δηεπζπληψλ ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Δθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Έθζεζε (πην πάλσ ππφ ΗΗ.Α.2.) ε Δηαηξεία έρεη ηεξήζεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα.  

Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ Ιεηηνπξγνχ πκκφξθσζεο. 
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Γ.  ΥΔΖ ΚΔ ΣΟΤ ΚΔΣΟΥΟΤ 
 

Γ.1.  Δπνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο 

Γηα ηε ζχγθιεζε θαη ηηο εξγαζίεο ηεο εηήζηαο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεξήζεθαλ νη λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο θαη νη πξφλνηεο ηνπ Θψδηθα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Ο δηαδηθαζηηθφο ρεηξηζκφο θαηά ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο επηηξέπεη, πξνθαιεί θαη ζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 
κεηφρσλ ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Οη 
κέηνρνη εθνδηάδνληαη κε ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη παξέρεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα δηεξεχλεζε θαη πξφζζεηεο 
εμεγήζεηο ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ κε ζπλήζεηο εξγαζίεο ζηηο εηήζηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο ή 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ εκεξήζηα δηάηαμε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Σφζν πξηλ φζν θαη κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ παξέρεηαη επθαηξία γηα θαη΄ ηδίαλ επηθνηλσλία θαη ζπδήηεζε ησλ κεηφρσλ 
κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο άιινπο αμησκαηνχρνπο θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο 
Δηαηξείαο. 
 

Γ.2. Ηζφηηκε Κεηαρείξηζε Κεηφρσλ  

 Όιν ην εγθεθξηκέλν θαη φιν ην εθδνκέλν θεθάιαην είλαη δηαηξεκέλν ζε ζπλήζεηο κεηνρέο θαη δελ ππάξρνπλ 
κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ νπνηνπζδήπνηε ηίηινπο κε δηαθνξνπνηεκέλα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ςήθνπ ή ηε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο. Θαηά ηελ ςεθνθνξία θαηά κεηνρή θάζε κέηνρνο 
δηθαηνχληαη ζε κηα ςήθν γηα θάζε κεηνρή πνπ θαηέρεη. 

Απαηηνχληαη ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε γεληθή ζπλέιεπζε κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη 
πξνηείλνληαη ζρεηηθνί ηχπνη πνπ ζπλάπηνληαη ζηελ πξφζθιεζε. 

Οη πξνζθιήζεηο απνζηέιινληαη κέζα ζηηο επηβαιιφκελεο απφ ηνλ λφκν πξνζεζκίεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
εμεηάδεη ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαη επηηξέπεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε γλσξίδνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο, 
ηεξνπκέλσλ ησλ ζπλερψλ ππνρξεψζεσλ γηα άκεζε αλαθνίλσζε, γηα γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πξνο ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πξνο ηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο εηήζηαο έθζεζεο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Δηαηξείαο, 
ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ίδην νπζηαζηηθφ ζπκθέξνλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο 
πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηά ηεο 
Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία παξέρνληαη δίθαηα, έγθαηξα θαη ρσξίο θφζηνο πξνο φινπο ηνπο 
κεηφρνπο. 

Οη αλαθνηλψζεηο, νη εθζέζεηο θαη νη αλαθνξέο ηεο Δηαηξείαο παξέρνπλ έγθαηξεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
νπζηψδεηο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην πγθξφηεκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεμάγεη πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, αλ 
έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί, ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ηνπο νπζηψδεηο πξνβιέςηκνπο 
θηλδχλνπο, ηα νπζηψδε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ππαιιήινπο (αλαβάζκηζε  θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ) θαη ηνπο κεηφρνπο, ηε δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο κε ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο 
ηεο Δηαηξείαο. 
 
 

27 Απξηιίνπ, 2010 

Κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
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