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χκθσλα κε ην άξζξν 9, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο 
Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ ηνπ 2007, εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη άιινη 
ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε: 
 
(α) νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 9 κέρξη 39: 
 

(i) Καηαξηίζηεθαλ 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 Νφκνπ, 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 Limited 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 Limited καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 
 
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
…………………………… Σάθεο Γ. Κπξηαθίδεο  - Πξφεδξνο 
 
…………………………… Γεκήηξηνο Γ. Λφξδνο  - Αληηπξφεδξνο 
 
…………………………… Αδάκνο Αδακίδεο 
 
…………………………… Αξεηή Ησλίδνπ  
 
…………………………… Μηράιεο Κιεφπαο  
 
…………………………… Σάθεο Κιεξίδεο 
 
…………………………… Γψξνο Οξθαλίδεο  
 
…………………………… Πέηξνο Πεηξίδεο 
 
…………………………… Γεψξγηνο Μηραειίδεο 
 
 
Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο πγθξνηήκαηνο 

 
………………………… Άδσλεο Ζιία 
 
Γξακκαηέαο 

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

 

27 Απξηιίνπ 2010 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε 
ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 
 
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα       

Ζ Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα θαη δηαρεηξίζηξηα ηνπ πνιπηεινχο μελνδνρείνπ “Golden Bay” θαηεγνξίαο πέληε αζηέξσλ θαη 
δπλακηθφηεηαο 195 δσκαηίσλ ζηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο.  
 
Πεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ 29% ηνπ μελνδνρείνπ “Golden Coast Beach Hotel”, ελφο παξαζαιάζζηνπ 
μελνδνρείνπ δπλακηθφηεηαο 204 δσκαηίσλ ζηελ πεξηνρή Παξαιηκλίνπ / Πξσηαξά. Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία Golden Coast 
Ltd είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ ππφινηπνπ 71% ηνπ μελνδνρείνπ απηνχ. Γη’ απηφ, πνζνζηφ 29% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηνπ 
θφζηνπο πσιήζεσλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
μελνδνρείνπ, (πξηλ φκσο απφ ηελ αθαίξεζε απνζβέζεσλ) ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Limited αλαινγεί 
ζηελ Δηαηξεία θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Golden Coast Ltd θαη ε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία United Hotels (Lordos) Ltd αζρνινχληαη κε 
δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ 
κνλάδσλ “Golden Coast Beach Hotel” ζην Παξαιίκλη/Πξσηαξά θαη “Lordos Beach Hotel” ζηε Λάξλαθα αληίζηνηρα (εκ. 
16 θαη 17). 
 
Απνηειέζκαηα  

Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 9 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
O θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ην 2009 παξνπζίαζε κείσζε €1.271.407 ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ 2008. Ωο απνηέιεζκα 
ην κεηθηφ θέξδνο ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθε θαηά 22,51% ή θαηά €709.482. Σα απνηειέζκαηα πξηλ ηα θαζαξά 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα, ηηο απνζβέζεηο, ηηο ρξεσιχζεηο, ηα άιια έζνδα θαη ηε θνξνινγία παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 
€652.221 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θέξδνο €710.355, ζε ζχγθξηζε κε θέξδνο €1.362.576 ην 2008. 
 
Σν θέξδνο πξηλ ηα άιια έζνδα θαη ηε θνξνινγία παξνπζίαζε κείσζε θαηά €549.260 θαη αλήιζε ζε €260.393 ζε 
ζχγθξηζε κε θέξδνο €809.653 ην 2008. 
 
Σν θαζαξφ θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία παξνπζίαζε κείσζε θαηά €542.558 ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ 
κηθηνχ θέξδνπο αθνχ ηα άιια έμνδα δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κε απηά ηνπ 2008. 
 
Απφ ηα δηνηθεηηθά έμνδα ηνπ 2009, πνπ αλέξρνληαη ζηα €1,46 εθαηνκκχξηα (2008: €1,44 εθαηνκκχξηα) πνζφ χςνπο 
€595 ρηιηάδσλ πεξίπνπ ή 41% (2008: €585 ρηιηάδεο ή 41%)  αθνξά απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ. 
 
εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο  

Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 35 ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ 

H Eηαηξεία δελ δηαηεξεί νπνηαδήπνηε ππνθαηαζηήκαηα. 
 
Μεξίζκαηα  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνηείλεη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (2008: 
€327.228).  
 
Μεηνρηθό θεθάιαην  

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε ρξήζεσο. 
 
Γηαρείξηζε θηλδύλσλ  

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο, νη πην ζεκαληηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ηηκήο 
αγνξάο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν θίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 3 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
αθνινπζνχλ. 
 
Φνξνινγηθό θαζεζηώο 

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. 
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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.  
 
εκαληηθέο ζπκβάζεηο κε ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο 

Σελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο δελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ 
εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπο. 
 
Καηάηαμε ηίηισλ Δηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2004 ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαηφπηλ αίηεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηάηαμε ηνπο ηίηινπο ηνπ 
Δθδφηε ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. 
 
πκκεηνρή ζπκβνύισλ 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% ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 
 31/12/2009 27/04/2010 
 % % 
Γεκήηξηνο Γ. Λφξδνο 14,84 14,84 
Σάθεο Γ. Κπξηαθίδεο 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 
Μηράιεο Κιεφπαο - - 
Σάθεο Κιεξίδεο - - 
Γηψξγνο Μηραειίδεο - - 
 
Μέηνρνη 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%:  
 
 31/12/2009 27/04/2010 
 % % 
   
Κσλζηαληίλνο Γ. Λφξδνο 16,45 16,45 
Αλδξέαο Σζφθθνο 16,02 16,02 
 
Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Ζ Δηαηξεία δελ δηεμάγεη νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο ζην ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
 
Αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 δελ ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ δνκή ηνπ 
πγθξνηήκαηνο. 
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Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο έθζεζεο 
παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, πιελ ηνπ θ. Γεκήηξε νπθηνχξνγινπ ν νπνίνο παξαηηήζεθε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2009.  
 
χκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο «Καηά 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 Κιεξίδεο θαη 
Αξεηή Ησλίδνπ. Όινη ηνπο είλαη επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.  
 
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζηηο απνιαβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη χκβνπινη εηζέπξαμαλ €41.000 (2008: €40.830) θαη  €29.608 (2008: 
€28.883) 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: 
 
  
                  Δηήζηα 

                 ακνηβή πκβνύισλ 
           Ακνηβή πκβνύισλ γηα     
        ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίεο 

 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Σάθεο Γ. Κπξηαθίδεο – Τπφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα  20.500   20.415   -   -  
Γεκήηξηνο Γ. Λφξδνο – Τπφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα  20.500   20.415   -   -  
Αδάκνο Αδακίδεο   512   512   5.155   3.478  
Αξεηή Ησλίδνπ    512   512   3.165   3.478  
Μηράιεο Κιεφπαο   512   512   3.025   3.143  
Σάθεο Κιεξίδεο   512   512   6.015   4.740  
Γψξνο Οξθαλίδεο    -   512   -   2.302  
Πέηξνο Πεηξίδεο   512   512   3.965   2.103  
Γεψξγηνο Μηραειίδεο   512   512   3.770   1.997  
Γεκήηξεο νπθηνχξνγινπ   256   512   1.185   3.546  

  44.328   44.926   26.280         24.787  

 
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 27 Μαξηίνπ 2003 απνθάζηζε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο («ν Κψδηθαο») πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ 
(«ΥΑΚ»). Ο Κψδηθαο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑΚ (www.cse.com.cy). 
 
 Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ Κψδηθα («ε Έθζεζε ΔΓ») παξαηίζεηαη κεηά ηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο ζειίδεο 45-55 θαη δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο http://www.lordos.com.cy. 

Σε  ζτέζε κε ηελ πρόλοηα Α.2.6. ηοσ Κώδηθα αλαθορηθά κε ηολ δηατωρηζκό ηωλ ζέζεωλ ηοσ Προέδροσ ηοσ Δηοηθεηηθού 
Σσκβοσιίοσ θαη ηοσ Πρώηοσ Εθηειεζηηθού Δηεσζσληή παρέτοληαη δηεσθρηλήζεης  ζηελ Έθζεζε ΕΔ σπό ΙΙ.Α.2.  
 
Όιεο νη εθδνκέλεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη ζπλήζεηο κε φκνηα θαη ίζα δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη ςήθνπ. 
 
Ζ Δηαηξεία έρεη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ  νη 
ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία κεηαθέξνληαη θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο 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 22 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 

http://www.cse.com.cy/
http://www.lordos.com.cy/
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Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 

 
Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ή δηνξίδεηαη 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Μέινο 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. Με ζπλήζε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ κπνξεί λα παπζεί πξίλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. 
 
Σν Καηαζηαηηθφ 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 Νφκν είηε απφ ην Καηαζηαηηθφ 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 Κψδηθα αλαθέξνληαη ζηελ Έθζεζε ΔΓ. 
 
Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο   

Οη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, Deloitte Limited, εμεδήισζαλ επηζπκία vα ζπλερίζνπλ vα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηoπο θαη 
ςήθηζκα πoπ vα εμoπζηoδoηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβoχιην vα θαζoξίζεη ηελ ακoηβή ηoπο, ζα θαηαηεζεί ζηελ πξνζερή 
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 
 
Με εληoιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 
 
 
Adaminco Secretarial Limited 
Γξακκαηέαο 
 
Λεπθσζία, 27 Απξηιίνπ 2010  
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Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηώλ 
 
Πξνο ηα Μέιε ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
 
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited (ε 'Δηαηξεία') 
ζηηο ζειίδεο 9 κέρξη 39, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, θαη ηηο 
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. 
 
Έρνπκε εθδψζεη μερσξηζηή έθζεζε επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 
 
Εσθύνη ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ για ηις Οικονομικές Καηαζηάζεις  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε 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 Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.  Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη: 
ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη ηήξεζε εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δίθαηε παξνπζίαζε 
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.  
 
Εσθύνη ηοσ Ελεγκηή  
 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ 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 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 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθείιεηαη 
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε 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 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 Διεγθηώλ (ζπλέρεηα) 
 
Πξνο ηα Μέιε ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
 
Γνώμη  

 
Καηά ηε γλψκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο κεηξηθήο 
εηαηξείαο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζήο ηεο 
θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 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 Νφκνπ ηεο 
Κχπξνπ, Κεθ. 113. 
 
Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ   

 
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 

 Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο. 

 Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ καο 
δφζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ. 113, 
πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν. 

 Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ζηηο ζειίδεο 3 
κέρξη 6 ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, 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 Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 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 Λνγηζηέο  
 
Λεπθσζία, 27 Απξηιίνπ 2010 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 
 
 
    
  2009 2008 
 εκ. € € 
    
Κύθινο εξγαζηώλ   5.457.689   6.729.096  
Κφζηνο πσιεζέλησλ   (3.015.272)   (3.577.197)  

Μεηθηό θέξδνο    2.442.417   3.151.899  
    
Άιια έζνδα  5  116.853   109.992  
Έμνδα δηνίθεζεο    (1.455.242)   (1.441.557)  
Έμνδα δηάζεζεο   (247.296)   (296.003)  
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 6  (624.869)   (660.592)  
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  9  373.710   402.950  
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9  (219.746)   (342.599)  
Εεκηά απφ επελδχζεηο 10  (8.581)   (4.445)  

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία   377.246   919.645  
    
Φφξνο εηζνδήκαηνο 11  (48.851)   (48.692)  

Καζαξό θέξδνο γηα ηε ρξήζε    328.395   870.953  

 
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα    

Αλαπξνζαξκνγή ζηε δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο   (600.315)   (235.202)  
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 11  10.142   9.528  

Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα γηα ηε ρξήζε    (590.173)   (225.674)  

πλνιηθά (έμνδα)/ έζνδα γηα ηε ρξήζε    (261.778)   645.279  

    
 
Καζαξά θέξδε αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο 
κεηξηθήο εηαηξείαο (ζελη) 12  0,94                  2,49  

 
 
πλνιηθά (έμνδα)/έζνδα πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο 
κεηξηθήο εηαηξείαο (ζελη) 12  (0,75)                  1,84  
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 
ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 
    
  2009 2008 
 εκ. € € 
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ    
    
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 14  41.082.248   40.946.622  
Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 15  7.084   12.059  
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 20  25.749   28.591  
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 16  10.656.409   11.264.625  
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 17  5.263.199   5.255.298  
Γάλεην ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία 29  10.286.534   10.160.331  

   67.321.223   67.667.526  

    
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα 18  161.070   142.551  
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά 19  416.149   668.825  
Δηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 29  86.628   73.030  
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο 29  15.338   4.006  
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 21  36.522   396.582  

   715.707   1.284.994  

    
ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ   68.036.930   68.952.520  

    
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ    
    
Κεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά    
Μεηνρηθφ θεθάιαην 22  11.903.113   11.903.113  
Άιια απνζεκαηηθά   36.469.629   37.059.802  
πζζσξεπκέλα θέξδε    10.902.550   10.679.272  

Οιηθό ηδίσλ θεθαιαίσλ          59.275.292     59.642.187 

    
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Γαλεηζκφο 24  2.095.653   2.561.354  
Τπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 25  16.202   -  
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 26  4.295.680   4.294.342  

   6.407.535   6.855.696  

    
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 27  1.249.042   1.275.954  
Πνζά πιεξσηέα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 29  45.682   52.404  
Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο 21  514.854   588.158  
Γαλεηζκφο 24  465.700   465.700  
Τπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 25  3.743   -  
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 28  75.082   72.421  

   2.354.103   2.454.637  

    
ύλνιν ππνρξεώζεσλ   8.761.638   9.310.333  

    
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   68.036.930   68.952.520  

 
ηηο 27 Απξηιίνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Lordos Hotels (Holdings) Public Limited ελέθξηλε απηέο ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε.  
 
 
  
.................................................... ........................................................... 
Σάθεο Γ. Κπξηαθίδεο - Πξφεδξνο Γεκήηξηνο Γ. Λφξδνο – Αληηπξφεδξνο 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 
 
 

 
Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Άιια 
απνζεκαηηθά 

 (εκ.23) 
πζζσξεπκέλα 

θέξδε 

Γηαθνξά από 
κεηαηξνπή 
κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ζε 
Δπξώ 

Οιηθό ηδίσλ 
θεθαιαίσλ 

 εκ. € € € € € 
       

       
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008    11.963.339   37.225.250   10.877.363   -   60.065.952  
       

Κέξδνο γηα ηε ρξήζε   -   -   870.953   -   870.953  
Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα γηα ηε ρξήζε   -   (225.674)   -   -   (225.674)  
Μεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ   (60.226)   -   -   60.226   -  
Μεξίζκαηα 13  -   -   (327.228)    (327.228)  
Ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζε κεξίζκαηα πιεξσηέα εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ 
ζε ζρέζε κε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο   -   -   (741.816)   -   (741.816)  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009   11.903.113   36.999.576   10.679.272   60.226   59.642.187  
       

Κέξδνο γηα ηε ρξήζε   -   -   328.395   -   328.395  
Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα γηα ηε ρξήζε   -   (590.173)   -   -   (590.173)  
Ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζε κεξίζκαηα πιεξσηέα εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ 
ζε ζρέζε κε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο   -   -   (105.117)   -   (105.117)  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009   11.903.113   36.409.403   10.902.550   60.226   59.275.292  

 
Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ σο κέξηζκα. 
Έθηαθηε 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  Κχπξνπ. 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 Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.  
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 
 
  2009 2008 
 εκ. € € 
ΡΟΖ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΔ    
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ   377.246   919.645  
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    
Απνζβέζεηο   594.587   584.764  
Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο   33.073   17.039  
Γηαγξαθή απνζεκάησλ   7.991   6.511  
Απφζβεζε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή   9.339   28.510  
Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ   (3.300)   -  
Εεκηά απφ πψιεζε επελδχζεσλ   -   33  
Εεκηέο δίθαησλ αμηψλ απφ επελδχζεηο   8.581   4.412  
Πηζησηηθά κεξίζκαηα   (54.415)   (31.331)  
Πηζησηηθνχο ηφθνπο   (373.710)   (402.950)  
Υξεσζηηθνχο ηφθνπο   211.253   337.502  

    
Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο  πξηλ από αιιαγέο ζην θεθάιαην 
θηλήζεσο   810.645   1.464.135  
Αχμεζε ζηα απνζέκαηα   (26.510)   (6.440)  
Μείσζε/(αχμεζε) ζηα εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθεηιψλ απφ ζπγαηξηθέο θαη ζπγγεληθέο 
εηαηξείεο)   194.673   (100.981)  
Αχμεζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ   (5.739)   -  
Μείσζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο   (138.751)   (195.340)  

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο   834.318   1.161.374  
Φνξνινγία πνπ (πιεξψζεθε)/ επηζηξνθή θφξσλ   (34.710)   57.035  

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο   799.608   1.218.409  

    
ΡΟΖ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ    
Πιεξσκή γηα αγνξά άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ   (4.364)   (1.955)  
Πιεξσκή γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ   (730.213)   (520.953)  
Πιεξσκή γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο   -   (671)  
Πιεξσκή γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο   -   (592)  
Αχμεζε νθεηιήο απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία   (126.203)   (816.744)  
Δίζπξαμε απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ   3.300   -  
Δίζπξαμε απφ πψιεζε επελδχζεσλ   -   3.467  
Δίζπξαμε ηφθσλ   373.710   402.950  
Δίζπξαμε κεξηζκάησλ   54.415   31.331  

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (429.355)   (903.167)  

    
ΡΟΖ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΑΠΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ    
Απνπιεξσκή δαλείσλ   (466.389)   (475.700)  
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο   20.633   -  
Πιεξσκή ηφθσλ   (211.253)   (337.502)  
Πιεξσκή κεξηζκάησλ   -   (327.228)  

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (657.009)   (1.140.430)  

    
Καζαξή κείσζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ   (286.756)   (825.188)  
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ:    
ηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 21  (191.576)   633.612  

ην ηέινο ηεο ρξήζεσο 21  (478.332)   (191.576)  
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1. ύζηαζε θαη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο  

 
Υώξα ζπζηάζεσο  

 
Ζ Δηαηξεία Lordos Hotels (Holdings) Public Limited (ε 'Δηαηξεία') ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ηελ 1 Οθησβξίνπ 1973 θαη 
ζεσξείηαη δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, ησλ πεξί Αμηψλ θαη 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ θαη ησλ πεξί Φφξνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ. Σν εγγεγξακκέλν 
γξαθείν ηεο είλαη ζηελ Θέθιαο Λπζηψηε 35, Eagle Star House, 1νο φξνθνο, Λεκεζφο. 
 
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα  

 
Ζ Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα θαη δηαρεηξίζηξηα ηνπ πνιπηεινχο μελνδνρείνπ “Golden Bay” θαηεγνξίαο πέληε αζηέξσλ θαη 
δπλακηθφηεηαο 195 δσκαηίσλ ζηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο.  
 
Πεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ 29% ηνπ μελνδνρείνπ “Golden Coast Beach Hotel”, έλνο παξαζαιάζζηνπ 
μελνδνρείνπ δπλακηθφηεηαο 204 δσκαηίσλ ζηελ πεξηνρή Παξαιηκλίνπ / Πξσηαξά. Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία Golden Coast 
Ltd είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ ππφινηπνπ 71% ηνπ μελνδνρείνπ απηνχ. Γη’ απηφ, πνζνζηφ 29% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηνπ 
θφζηνπο πσιήζεσλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
μελνδνρείνπ, (πξηλ φκσο απφ ηελ αθαίξεζε απνζβέζεσλ) ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Limited αλαινγεί 
ζηελ Δηαηξεία θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Golden Coast Ltd θαη ε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία United Hotels (Lordos) Ltd αζρνινχληαη κε 
δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ 
κνλάδσλ “Golden Coast Beach Hotel” ζην Παξαιίκλη/Πξσηαξά θαη “Lordos Beach Hotel” ζηε Λάξλαθα αληίζηνηρα (εκ. 
16 θαη 17). 
 
2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο  

 
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
αλαθέξνληαη πην θάησ. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 
απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
Βάζε εηνηκαζίαο  

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 
φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, 
Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ θαζψο επίζεο κε ηηο πξφλνηεο ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη 
Καλνληζκψλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  
 
Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 
 
Ζ Δηαηξεία εηνίκαζε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο 
ηεο (ην 'πγθξφηεκα').  Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ  ην εγθεγξακκέλν γξαθείν 
ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν επξίζθεηαη ζηε Λεκεζφ (Θέθιαο Λπζηψηε 35, Eagle Star House, 1νο φξνθνο). 
 
Οη ρξήζηεο απηψλ ησλ μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  πξέπεη λα ηηο δηαβάζνπλ καδί κε 
ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ψζηε 
λα ιάβνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ  απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ 
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε δηεχζπλζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 
ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ππφ αλαθνξά ρξήζεσο.  Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο 
δηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί 
ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.  
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Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ 

 
Καηά ηε ρξήζε 2009, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο 
Δηαηξείαο, κε εμαίξεζε ησλ πην θάησ: 

 

(α) Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 1 «Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» (αλαζεσξεκέλν). Ωο απνηέιεζκα 
ηεο πηνζέηεζεο απηνχ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ, ε Δηαηξεία παξνπζηάδεη ζηελ  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 θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ έρεη αλαπξνζαξκνζηεί πξνο ζπκκφξθσζε κε 
ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν. Ζ αιιαγή επεξέαζε κφλν ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ ινγηζηηθά πξφηππα είραλ εθδνζεί 
απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 
 

 
Πξόηππν / Γηεξκελεία  

 

Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 

κεηά ηελ: 

i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

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

 
1 Ηνπιίνπ 2009 

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

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

 
1 Ηνπιίνπ 2009 

  ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο 
ηδηνθηήηεο»  

 
1 Ηνπιίνπ 2009  

  Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Γηαζέζηκα αληηζηαζκηζκέλα ζηνηρεία»  1 Ηνπιίνπ 2009  
  Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2008 – Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 5 «Με 

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 ΓΛΠ 32 «Καηεγνξηνπνίεζε εθδφζεσλ δηθαησκάησλ»  1 Φεβξνπαξίνπ 2010  
  Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ  - 2009  1 Ηνπιίνπ 2009 /  

1 Ηαλνπαξίνπ 2010   
 

ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

  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  

  ΓΛΠ 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 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  
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Δπελδύζεηο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο  

 
Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ επελδχζεηο ζηηο νπνίεο ε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή 
ηεο Δηαηξείαο ζην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ μεπεξλά ην 50%. Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε 
εμαξηεκέλεο εηαηξείεο απνηηκνχληαη ζηελ εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 
ζέζεο. Ζ Δηαηξεία είλαη ηεο γλψκεο φηη ην κεξίδην ηεο Δηαηξείαο ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ησλ εμαξηεκέλσλ θαη 
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, αληαλαθιά ηελ δίθαηε αμία ηνπο.  
 
Ζ αλαπξνζαξκνγή ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεηηθφ απνζεκαηηθφ 
επαλεθηίκεζεο.  
 
Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο   

 
Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία 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 εχινγε 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 θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζε ηηκή θφζηνπο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο 
Δηαηξείαο επί ηεο, κεηά ηελ απφθηεζε, κεηαβνιήο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. 
 
Ζ αλαπξνζαξκνγή ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεηηθφ απνζεκαηηθφ 
επαλεθηίκεζεο.   
 
Αλαγλώξηζε 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 ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 
 

 Παξνρή μελνδνρεηαθώλ ππεξεζηώλ  

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

 

 Έζνδα από ηόθνπο  
 

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

 

 Έζνδα από κεξίζκαηα  

 
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί. 

 
Κόζηνο παξνρώλ απνρώξεζεο πξνο ην πξνζσπηθό  

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

 
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ην άκεζα απνδηδφκελν ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή εηδηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ γηα ηα 
νπνία απαηηείηαη ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδνο κέρξη λα είλαη έηνηκα γηα ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπο, 
πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο θηήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 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 ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κεηψλνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ θεθαιαηνπνηείηαη. 
 
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο κέζα ζηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη. 
 
Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο  

 
(1) Νφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο 
 Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηηκνχληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Δηαηξεία 
('ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο'). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη ην 
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

(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 ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα 
αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 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 εμνπιηζκόο  

 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξαγσγή ή δηάζεζε αγαζψλ ή 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 δεκηέο 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. 
 
Οπνηαδήπνηε αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηέηνησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ 
πηζηψλεηαη ζην απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο θαη ζην βαζκφ πνπ απηή αλαζηξέθεη κία κείσζε 
αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ίδην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 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. Μείσζε ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ 
αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηέηνησλ γεπέδσλ 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 ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. 
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα) 

 
Ζ απφζβεζε ζε αλαπξνζαξκνζκέλα θηίξηα επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Καηά 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: 
  
 % 
Κηίξηα 1 
Δγθαηαζηάζεηο 7 
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 θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. Σν θφζηνο ζεκαληηθψλ αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο κεηαγελέζηεξεο 
δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ φηαλ είλαη πηζαλφ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά 
νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ 
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Οη ζεκαληηθέο αλαθαηλίζεηο απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 
ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.  
 
Κέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ζχγθξηζε ησλ 
εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. ηελ πεξίπησζε 
δηάζεζεο επαλεθηηκεκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο 
κεηαθέξνληαη ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε. 
 
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα  

 
Γαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε μερσξηζηά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη πνπ 
αλακέλεηαη φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο 
αλαγλσξίδνληαη σο άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Μεηέπεηηα 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 θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ 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. 
 
Μηζζώζεηο 
 

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. 
 
Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο 
 
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο 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 
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 ηεο Δηαηξείαο πνπ 
δηέπνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ. 
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Μηζζώζεηο (ζπλέρεηα) 

 
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 ζηελ αμία ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  

 
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 ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 
 
Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηε δίθαηε αμία θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην 
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Καηάιιειεο πξνβιέςεηο γηα εθηηκψκελα κε 
αλαθηήζηκα πνζά αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 
απφδεημε φηη ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ έρεη απνκεησζεί. Ζ αλαγλσξηδφκελε πξφβιεςε επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ 
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ίζρπε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
 
Γάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ 
 
Σα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία κε ηελ παξνρή ρξεκάησλ απεπζείαο ζην δαλεηδφκελν ηαμηλνκνχληαη 
σο δάλεηα θαη παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζζείζα ηηκή θηήζεο. Απηή ε ηηκή είλαη ε δίθαηε αμία ησλ ρξεκάησλ πνπ 
δφζεθαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δάλεηα φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο ηελ εκεξνκελία πνπ 
δεκηνπξγείηαη ην δάλεην. Όια ηα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ παξαρσξνχληαη ηα ρξήκαηα ζην δαλεηδφκελν. 
 
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηνπ δαλείνπ φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ ζα είλαη 
ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ ηεο νθείινπλ ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ησλ δαλείσλ. Σν 
πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ, ην νπνίν είλαη ε 
παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ απφ 
εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο πξνεμνθιεκέλα κε ην αξρηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ. 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 

 
Δπελδχζεηο 
 
Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ηεο ζε κεηνρέο θαη νκφινγα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, επελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη κέρξη ηε 
ιήμε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 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 ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
 
Ζ θαηεγνξία απηή αλαιχεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνο εκπνξία θαη 
απηά πνπ νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλ απνθηήζεθε κε θχξην 
ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θέξδνπο απφ βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηελ 
θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 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 ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη 
ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. Οη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο γηα φια ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 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 ε Δηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φια ηα ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα 
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 ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ.  
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ελεξγή αγνξά βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή 
πξνζθνξάο. Δάλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ελεξγή φπσο επίζεο θαη γηα κε 
εηζεγκέλεο κεηνρέο, ε Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηε δίθαηε αμία ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη 
απνηίκεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, αλαθνξά ζε 
παξφκνηνπο ηίηινπο θαη κεζφδνπο πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θάλνληαο κέγηζηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο 
θαη ειάρηζηε ρξήζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο. Γηα κεηνρέο φπνπ ε δίθαηε αμία δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε 
αμηνπηζηία, αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία. 
 
Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηά πφζνλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 
απφδεημε φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, 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 ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 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 ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθαλ ζηα 
απνηειέζκαηα, κεηαθέξεηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. Οη 
δεκηέο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ γηα κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ 
αληηζηξέθνληαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 
 

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. 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 

 
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 θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 
επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 

Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ  
 
Χρημαηοοικονομικά ζηοιτεία ενεργηηικού 
 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δηαγξάθεηαη φηαλ: 

 εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, 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 ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ 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 ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, είηε (β) δελ 
έρνπλ νχηε κεηαβηβαζηεί νχηε δηαηεξεζεί νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ 
ελεξγεηηθνχ, αιιά δελ έρεη δηαηεξεζεί ν έιεγρφο ηνπ. 

 
Χρημαηοοικονομικές σποτρεώζεις 
 
Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ εμνθιείηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. 
 
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ αληαιιάζζεηαη απφ κηα άιιε κε 
νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 
θαη αλαγλψξηζε λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 
 
πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ  
 
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 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. Απηφ δελ ζπκβαίλεη θαηά θαλφλα 
κε θχξηεο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ, θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ζηελ 
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
 
Μεηνρηθό 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 ηελ Δηαηξεία θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ 
εθδνζέληνο θεθαιαίνπ, κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
δίθαηεο αμίαs ηεο αληηπαξνρήο πνπ εηζπξάρζεθε απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην. 
 
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

 
Οη καθξνπξφζεζκεο ππoρξεψζεηο αληηπξoζσπεχoπλ πoζά ηα oπoία είλαη πιεξσηέα πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ απφ 
ηελ εκεξoκεvία ηoπ ηζoιoγηζκoχ. 
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Μεξίζκαηα  

 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο ζηε ρξήζε πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Πξνβιέςεηο 

 
Πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία 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 ε Δηαηξεία 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 ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

 
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν 
δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη. Ζ πνιηηηθή 
πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη, εμεγείηαη πην θάησ: 
 
3.1 Κίλδπλνο επηηνθίνπ  

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα 
επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα 
ηεο θαη ην δάλεην ζε εμαξηεκέλε εηαηξεία. Ο δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν 
επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ο δαλεηζκφο ζε ζηαζεξά επηηφθηα εθζέηεη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ 
πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία. Ζ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη 
ελεξγεί αλάινγα. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε αλάιπζε ησλ ηνθνθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα επηηφθηα ήηαλ: 
 2009 2008 
 € € 
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ    
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  10.287.700   10.546.550  
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο  (3.096.152)   (3.615.212)  

   7.191.548   6.931.338  

 
Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 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. 
 Απνηειέζκαηα 

  

 2009 2008 
 € € 
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ  71.915   69.313  

  71.915   69.313  
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3.2 Πηζησηηθόο 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 ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη 
δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε θαηάιιειε 
ηζηνξία αμηνπηζηίαο θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηε ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εηζπξαθηέσλ. Όια ηα εκπνξηθά 
εηζπξαθηέα είλαη κε κέξε ρσξίο εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θεξεγγπφηεηαο. Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ 
πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζε ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ 
θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ήηαλ: 
 2009 2008 
 € € 
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  25.749   28.591  
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα θαη εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε  488.914   503.602  
Μεηξεηά ζηε ηξάπεδα  1.166   379.746  

  515.829   911.939  

 
 
3.3  Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ  

Οη επηδηψμεηο ηεο Δηαηξείαο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 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 ζηελ Δηαηξεία θαη λα δηαηεξήζεη κηα βέιηηζηε θεθαιαηνπρηθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην 
θφζηνο θεθαιαίνπ. 
 
Με ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί λα κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ 
κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο ή λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο. 
 
Ζ Δηαηξεία 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. 24,25) 2.581.298 3.027.054 
Μείνλ:  Μεηξεηά ζηα ηακεία θαη ζηηο ηξάπεδεο (εκ. 21) (36.522) (396.582) 

Καζαξφ ρξένο 2.544.776 2.630.472 

   
Οιηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ  59.275.292 59.642.187 

   
ρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο νιηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ 4,29% 4,41% 
 
Ζ κείσζε ζηε ζρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 
31 Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κείσζεο  ηνπ θαζαξνχ ρξένπο ηεο Δηαηξείαο. 
 
3.4 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί 
ν θίλδπλνο δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία 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.
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
3.4 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (ζπλέρεηα) 

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

αμία 

πκβαηηθέο 
ηακεηαθέο 

ξνέο 
Δληφο 

3 κελψλ 

Μεηαμχ 
3 θαη 12 

κελψλ 1-2 έηε 2-5 έηε 
Πέξαλ ησλ 

5 εηψλ 
 € € € € € € € 
Γάλεηα ηξαπεδψλ  2.561.353   3.920.982   182.641   532.645   674.538   1.779.121   752.037  
Τπνρξεψζεηο απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο  19.945   22.590   1.169   3.505   17.916   -   -  
Σξαπεδηθέο 
ππεξαλαιήςεηο  514.854   514.854   514.854   -   -   -   -  
Δκπνξηθνί θαη άιινη 
πηζησηέο  295.053   295.053   295.053   -   -   -   -  
Πιεξσηέα ζε 
ζπγγεληθέο εηαηξείεο  45.682   45.682   45.682   -   -   -   -  

  3.436.887   4.799.161   1.039.399   536.150   692.454   1.779.121   752.037  

 
31 Γεθεκβξίνπ 
2008 Λνγηζηηθή 

αμία 

πκβαηηθέο 
ηακεηαθέο 

ξνέο 
Δληφο 

3 κελψλ 

Μεηαμχ 
3 θαη 12 

κελψλ 1-2 έηε 2-5 έηε 
Πέξαλ ησλ 

5 εηψλ 
 € € € € € € € 
Γάλεηα ηξαπεδψλ  3.027.054   3.501.297   151.554   446.555   576.491   1.599.768   726.929  
Σξαπεδηθέο 
ππεξαλαιήςεηο  588.158   588.158   588.158   -   -   -   -  
Δκπνξηθνί θαη άιινη 
πηζησηέο  329.500   329.500   329.500   -   -   -   -  
Πιεξσηέα ζε 
ζπγγεληθέο εηαηξείεο  52.404   52.404   52.404   -   -   -   -  

  3.997.116   4.471.359   1.121.616   446.555   576.491   1.599.768   726.929  

 
3.5 Κίλδπλνο 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 ηεο Δηαηξείαο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο κειινληηθέο ηηκέο 
ησλ επελδχζεσλ. Ζ Δηαηξεία 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 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ο ιεηηοσργηθός θίλδσλος είλαη ο θίλδσλος ποσ απορρέεη από αδσλακία ηωλ ζσζηεκάηωλ ηετλοιογίας θαη ειέγτωλ ηες 
Εηαηρείας θαζώς θαη ο θίλδσλος ποσ προέρτεηαη από αλζρώπηλο ιάζος θαη θσζηθές θαηαζηροθές. Τα ζσζηήκαηα ηες 
Εηαηρείας ειέγτοληαη, ζσληερούληαη θαη αλαβαζκίδοληαη επί ζσλετούς βάζεως.  
 
3.7 Κίλδπλνο ζπκκόξθσζεο 

Ο θίλδσλος ζσκκόρθωζες είλαη ο θίλδσλος τρεκαηηθής απώιεηας, ζσκπερηιακβαλοκέλες θαη απώιεηας από πρόζηηκα θαη 
άιιες ποηλές, ποσ απορρέεη από ηε κε ζσκκόρθωζε κε ηοσς λόκοσς θαη θαλοληζκούς ηες ποιηηείας. Ο θίλδσλος ασηός 
περηορίδεηαη ζε κεγάιο βαζκό κέζω ηες εποπηείας ποσ αζθείηαη από ηο Λεηηοσργό Σσκκόρθωζες, αιιά θαη κέζω 
άιιωλ αζθαιηζηηθώλ δηθιείδωλ ποσ εθαρκόδεη ε Εηαηρεία. 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
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 Κξίζεο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Γηεζλψλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ θήξπμαλ πηψρεπζε, ή εμαγνξάζηεθαλ απφ άιινπο Υξεκαηννηθνλνκηθνχο 
Οξγαληζκνχο, ή εληάρζεθαλ ζην Πξφγξακκα Δλίζρπζεο ηεο Ρεπζηφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ νη Κπβεξλήζεηο ησλ 
ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Ωο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ εμειίμεσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο 
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ππάξρεη ζπλερήο αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα 
ηεο Δηαηξείαο ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ Κππξηαθφ ηνπξηζκφ. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη κε ζπλερείο ελέξγεηεο 
απφ ηελ Δηαηξεία γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζηα μελνδνρεία ηεο. 
 
Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ  

 
Οη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη πεξίπνπ νη 
ίδηεο φπσο θαη ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ.  
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο, φπσο νη εκπνξηθέο θαη 
δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία είλαη ε ηηκή πξνζθνξάο. Ζ θαηάιιειε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή δήηεζεο. 
 
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. 
 
Ζ Δηαηξεία 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 ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ επφκελε 
νηθνλνκηθή ρξήζε παξνπζηάδνληαη πην θάησ: 
 

 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  

 
Ζ Δηαηξεία 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 θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 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  

 
Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη 
ηελ αλάινγε αμία ηνπο ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο. Ζ πξφβιεςε γηα ηα απνζέκαηα βαζίδεηαη ζηελ 
πξνεγνχκελε πείξα ηεο δηνίθεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη πξφβιεςε ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ αμία ησλ 
απνζεκάησλ, φζν θαη ηελ θίλεζε θαη απνζεθεπκέλε πνζφηεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε θαηεγνξία. 
 
Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 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. 
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4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο (ζπλέρεηα) 

 

 Φνξνινγία  

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

 Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ  

 
Ζ Δηαηξεία 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.  

 
5. Άιια έζνδα  

 
 2009 2008 
 € € 
Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  3.300   -  
Έζνδα απφ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Golden Coast Limited  59.138   78.661  
Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα  54.415   31.331  

  116.853   109.992  

 
Σα κεξίζκαηα εηζπξαθηέα πεξηιακβάλνπλ κεξίζκαηα €54.000 (2008: €30.754) απφ ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία (εκ. 17). 
 
6. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα  

 
 2009 2008 
 € € 
Μηζζνί θαη σθειήκαηα πξνζσπηθνχ  184.274   172.107  
Δπηδηνξζψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο  318.277   360.009  
Άδεηεο θαη θφξνη  122.318   128.476  

  624.869   660.592  

 
7. Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα  
 

 2009 2008 
 € € 
Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη κεηά ηε ρξέσζε ησλ πην θάησ 
θνλδπιίσλ:   
Απφζβεζε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (πεξηιακβάλεηαη ζηα 'Έμνδα 
δηνίθεζεο ') (εκ.15)  9.339   28.510  
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (εκ.14)  594.587   584.764  
Κφζηνο πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πκβνχισλ ππφ ηελ 
εθηειεζηηθή ηνπο ηδηφηεηα  (εκ.8)  1.941.598   1.808.318  
Ακνηβή ειεγθηψλ   17.750   17.750  
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8. Παξνρέο πξνζσπηθνύ  
 
 2009 2008 
 € € 
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα  1.394.794   1.326.688  
Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιια ηακεία  164.280   139.240  
Σακείν θνηλσληθήο ζπλνρήο  37.657   35.048  
Δηζθνξέο ζε ηακείν πξνλνίαο  49.060   48.100  
Άιια σθειήκαηα πξνζσπηθνχ  225.199   189.529  
Ωθειήκαηα ζπκβνχισλ  70.608   69.713  

  1.941.598   1.808.318  

 
Οη κηζζνί θαη ηα νθειήκαηα ησλ πκβνχισλ, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ πνπ εξγνδνηνχληαη 
ζηελ Δηαηξεία θαίλνληαη ζηε ζεκείσζε 29.1. 
 
9. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα)  

 
 2009 2008 
 € € 
   
Έζνδα ρξεκαηνδόηεζεο   
Σφθνη απφ ηξάπεδεο  1.768   33.830  
Σφθνη απφ εηαηξείεο ζπγθξνηήκαηνο (εκ. 29.5)  371.942   362.794  
Άιινη πηζησηηθνί ηφθνη  -   6.326  

  373.710   402.950  

   
Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο   
 
Σόθνη πιεξσηένη   
Πάλσ ζε δάλεηα  (160.180)   (311.010)  
Πάλσ ζε ζπκβφιαηα ελνηθηαγνξάο  (107)   (121)  
Πάλσ ζε ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  (39.723)   (25.374)  
Σφθνη θφξσλ  (11.243)   (997)  
 
Γηάθνξα έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο   
Γηθαηψκαηα ηξαπεδψλ  (8.493)   (5.097)  

  (219.746)   (342.599)  

 
10. Εεκηέο από επελδύζεηο  

 
 2009 2008 
 € € 
Εεκηά απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε  -   (33)  
Εεκηέο δίθαησλ αμηψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη 
ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  (8.581)   (4.412)  

  (8.581)   (4.445)  

 
11. Φνξνινγία  
 
11.1 Φνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηεο ρξήζεσο  

 
 2009 2008 
 € € 
Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνπζαο ρξήζεσο   37.371   39.662  
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία - ρξέσζε (εκ.26)  11.480   9.030  

Υξέσζε ρξήζεσο  48.851   48.692  
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11. Φνξνινγία (ζπλέρεηα) 
 
11.1 Φνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο (ζπλέρεηα) 

 
Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε γηα ηε ρξήζε κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κε ηα ινγηζηηθά θέξδε σο αθνινχζσο: 
 
 2009 2008 
 € € 
Κέξδνο πξηλ ηελ θνξνινγία  377.246   919.645  

 
Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο  37.725   91.965  
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο  72.683   67.749  
Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία              (77.371)  (92.361)  
Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηάο απφ κεηαθνξά              (33.037)  (67.353)  
Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνπζαο ρξήζεσο  37.371   39.662  
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  11.480   9.030  

Υξέσζε θνξνινγίαο  48.851   48.692  

 
11.2 Φνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα  
 

 2009 2008 
 € € 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  10.142   9.528  

 
Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%. 
 
Εεκηέο γηα ζθνπνύο θόξνπ εηζνδήκαηνο 

 
H Δηαηξεία κεηαθέξεη δεκηέο γηα ζθνπνχο θφξνπ εηζνδήκαηνο χςνπο €69.526 (2008: €399.892). Οη δεκηέο απηέο είλαη 
δηαζέζηκεο γηα ζπκςεθηζκφ κε κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
12. Κέξδε αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  

 
 2009 2008 
   
Καζαξφ θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (€)  328.395   870.953  

   
Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (€)  (261.778)   645.279  

 
Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  35.009.157   35.009.157  

 
Καζαξφ θέξδνο αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο Δηαηξείαο (ζελη)  0,94    2,49  

   
πλνιηθά (έμνδα)/έζνδα αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 
(ζελη)  (0,75)   1,84  
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13. Μεξίζκαηα  

 
 2009 2008 
 € € 
Δλδηάκεζν κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε   -   327.228  

  -   327.228  

 
Καηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008, εγθξίζεθε κέξηζκα 
πξνο €0,01 ζελη αλά κεηνρή (2,94% ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο) 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. Με 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 Κχπξνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή 
παξαθξάηεζε εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα κε πνζνζηφ 15%.  
 
14. Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο  
 
 Γε θαη 

θηίξηα 
Έπηπια, 

ζθεύε θαη 
εμνπιηζκόο 

 ύλνιν  

 € € € 
Κόζηνο ή εθηίκεζε    
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008  40.929.687   9.537.503   50.467.190  
Πξνζζήθεο  51.169   469.784   520.953  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  40.980.856   10.007.287   50.988.143  

Πξνζζήθεο  99.592   630.621   730.213  
Πσιήζεηο  -   (21.018)   (21.018)  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  41.080.448   10.616.890   51.697.338  

    
Απνζβέζεηο     
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008  1.910.838   7.545.919   9.456.757  
Δπηβάξπλζε γηα ηε ρξήζε  287.131   297.633   584.764  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  2.197.969   7.843.552   10.041.521  

Δπηβάξπλζε γηα ηε ρξήζε  287.644   306.943   594.587  
Δπί πσιήζεσλ  -   (21.018)   (21.018)  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  2.485.613   8.129.477   10.615.090  

    
Καζαξή ινγηζηηθή αμία    
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  38.594.835   2.487.413   41.082.248  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008  38.782.887   2.163.735   40.946.622  

 
Σα αθίλεηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πεξηιακβάλνπλ γε ζε επαλεθηίκεζε πνπ δελ απνζβέλεηαη γηα €12.188.043 (2008: 
€12.188.043). 
 
 
Αλ ε γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαλ κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο, ηα πνζά ζα ήηαλ σο εμήο: 
 
           2009            2008 
                 €                  € 
Κφζηνο 13.733.490 13.633.898 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (2.164.649) (2.043.889) 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 11.568.841 11.590.009 

 
Σα ηξαπεδηθά δάλεηα ηεο Δηαηξείαο θαη άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη εμαζθαιηζκέλα πάλσ ζηε γε θαη ηα 
θηίξηα ηεο Δηαηξείαο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζεκείσζε 24 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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15. Άϋια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ  

 
 Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 
 € 
Κόζηνο  
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008  131.876  
Πξνζζήθεο  1.955  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  133.831  

Πξνζζήθεο  4.364  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  138.195  

  
Γηαγξαθή  
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008  93.262  
Υξεψιπζε γηα ηε ρξήζε   28.510  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  121.772  

Υξεψιπζε γηα ηε ρξήζε   9.339  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  131.111  

  
Καζαξή ινγηζηηθή αμία  
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  7.084  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008  12.059  

 
16. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  

 
 2009 2008 
 € € 
Σηκή θηίζεο  1.152.078   1.151.407  
Πξνζζήθεο  -   671  
Μεξίδην Δηαηξείαο ζηα απνζεκαηηθά εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ  9.504.331   10.112.547  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  10.656.409   11.264.625  

 
Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ είλαη σο αθνινχζσο:  
 
Όλνκα 
 

Υψξα ζπζηάζεσο Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πκκεηνρή 
% 

    
Golden Coast Ltd Κχπξνο Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ην “Golden Coast Beach Hotel”, 

έλα 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 Lordos 
Hotels (Holdings) Public Ltd. 
 

                 80 

Arodaphne Bay 
Development Ltd 

Κχπξνο Ηδηνθηεζία γεο δίπια απφ ην “Golden Bay Beach Hotel”, 
πνπ πξνζθέξεηαη γηα επέθηαζε ηνπ μελνδνρείνπ θαη 
δεκηνπξγία ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ρσξεηηθφηεηαο 800 
αηφκσλ. 

               100 
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17. Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  

 
 2009 2008 
 € € 
Σηκή θηίζεο  723.330   722.738  
Αχμεζε ηηκήο θηίζεο ιφγσ κεηαηξνπήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ  -   592  
Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο αθηλήησλ  4.393.566   4.383.185  
Μεξίδην ζηα θέξδε κεηά ηελ εκεξνκελία θηίζεο  200.303   179.537  
Μέξηζκα πνπ εηζπξάρζεθε  (54.000)   (30.754)  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  5.263.199   5.255.298  

 
Λεπηνκέξεηεο ησλ επελδχζεσλ είλαη σο αθνινχζσο:  
 
Όλνκα 
 

Υψξα ζπζηάζεσο Δθδνζέλ θεθάιαην 
€ 

Κχξηεο 
δξαζηεξηφηεηεο 

πκκεηνρή 
% 

     
United Hotels (Lordos) Ltd Κχπξνο 2.411.100 Ηδηνθηεζία ηνπ 

“Lordos Beach 
Hotel”, 
μελνδνρείνπ 
ηεζζάξσλ 
αζηέξσλ 175 
δσκαηίσλ ζηελ 
παξαιία ηεο 
Λάξλαθαο θνληά 
ζηε Γεθέιεηα 

                 30 

 
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην κεξίδην 
επέλδπζεο ηεο Δηαηξείαο ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία United Hotels (Lordos) Ltd.  
 2009 

€ 
2008 

€ 
ηνηρεία ελεξγεηηθνχ   
Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  6.062.652   6.135.885  
Κπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  181.583   218.987  

  6.244.235   6.354.872  

   
Τπνρξεψζεηο   
Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  (676.938)          (740.045) 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  (304.098)   (359.529)  

  (981.036)   (1.099.574)  

   
Καζαξά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  5.263.199   5.255.298  

   
Δηζνδήκαηα  1.353.780   1.326.703  
Έμνδα  (1.293.780)   (1.303.685)  

Καζαξφ θέξδνο κεηά ηελ θνξνινγία  60.000   23.018  
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18. Απνζέκαηα  

 
 2009 2008 
 € € 
Σξφθηκα θαη πνηά  70.443   51.657  
Δίδε εζηηάζεσο, θαζαξηζκνχ θαη γξαθηθή χιε  72.711   72.304  
Άιια απνζέκαηα  17.916   18.590  

  161.070   142.551  

 
Σν θφζηνο πσιεζέλησλ πξντφλησλ ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν θαη ζπκπεξηιήθζεθε ζην 'θφζηνο πσιήζεσλ' 
αλέξρεηαη ζε €702.123 (2008: €859.217).  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, δηαγξάθεθαλ απνζέκαηα ζπλνιηθήο αμίαο €7.991 (2008: €6.511).  Γελ ππάξρνπλ 
απνζέκαηα ηα νπνία έρνπλ απνηηκεζεί ζε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή 
θφζηνπο. 
 
19. Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά  

 
 2009 2008 
 € € 
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα  452.147   458.692  
Μείνλ: Πξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο  (65.199)   (32.126)  

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα - θαζαξά   386.948   426.566  
Πξνθαηαβνιέο θαη πξνπιεξσκέο  29.201   242.259  

  416.149   668.825  

 
Οη πξνθαηαβνιέο θαη πξνπιεξσκέο γηα ην 2008 πεξηιακβάλνπλ πνζφ χςνπο €214.507 (2009:-). ην νπνίν αθνξά 
αλαθαηλίζεηο πνπ νινθιεξψζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην 2009. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, ε ρξνλνινγηθή αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ ρξεσζηψλ παξνπζηάδεηαη πην θάησ. H 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 
 € € 
Μέρξη 30 εκέξεο  57.384   11.987  
31 - 60 εκέξεο  160.457   64.847  
61 - 90 εκέξεο  72.612   157.454  
91 - 120 εκέξεο  67.425   89.959  
121 - 150 εκέξεο  12.059   53.196  
151 - 180 εκέξεο  4.358   17.409  
πέξαλ ησλ 180 εκεξψλ  12.653   31.714  

  386.948   426.566  

 
Ζ Δηαηξεία αλαγλψξηζε δεκηά πνπ αλέξρεηαη ζε €33.073 (2008: €17.039)  γηα ηελ απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ 
εηζπξαθηέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008. Ζ δεκηά πεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα 
δηνίθεζεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
 
Κίλεζε πξφλνηαο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο: 
 2009 2008 
 € € 
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  32.126   15.087  
Πξφλνηα πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο:  33.073   17.039  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  65.199   32.126  



LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED 
 
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
19. Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά (ζπλέρεηα) 

 
32 

 

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

 2009 2008 
 € € 
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  28.591   36.503  
Πξνζζήθεο  5.739   -  
Πσιήζεηο  -   (3.500)  
Αιιαγή ζηε δίθαηε αμία  (8.581)   (4.412)  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  25.749   28.591  

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο 
αθνινχζσο:  
 2009 2008 
 € € 
Κππξηαθέο εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ  21.477   24.319  
Κππξηαθή ηδησηηθή εηαηξεία  2.563   2.563  
Κππξηαθή ζπγγεληθή εηαηξεία  1.709   1.709  

  25.749   28.591  

 
21. Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ   

 
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ πεξηιακβάλνπλ: 
 
 2009 2008 
 € € 
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν  36.522   396.582  
Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο   (514.854)   (588.158)  

  (478.332)   (191.576)  

 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη δεκηέο απνκείσζεο αλαθνξηθά κε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 
γλσζηνπνηείηαη ζηε ζεκείσζε 3 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
Σα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ηεο Δηαηξείαο είλαη εγγπεκέλα κε ππνζήθεο πάλσ ζε αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο θαη άιισλ 
εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο (εκ.24), θέξνπλ ηφθν πξνο 6,5% (2008: 5,25% - 6,50%) εηεζίσο θαη είλαη πιεξσηέα ζε 
πξψηε δήηεζε. 
 
Σα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο ζε Κππξηαθέο ηξάπεδεο €1.166 (2008: €379.746). 
 
Σν κεζνζηαζκηθφ επηηφθην γηα ηηο ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ 6,5% (2008: 
6,50%) 
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22. Μεηνρηθό θεθάιαην  

 
 2009 2009 2008 2008 
 Αξηζκόο 

κεηνρώλ 
 

€ 
Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

 
€ 

Δγθεθξηκέλν     
πλήζεηο κεηνρέο ηνπ €0,34 ε θαζεκηά  50.000.000   17.000.000   50.000.000   17.000.000  

     
Κεθάιαηo πoπ εθδόζεθε θαη πιεξώζεθε 
εμ'oιoθιήξoπ     
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ   35.009.157   11.903.113   35.009.157   11.963.339  
Μεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ  -   -   -   (60.226)  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ   35.009.157   11.903.113   35.009.157   11.903.113  

 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηoxψλ ηεο Δηαηξείαο 
κεηαηξάπεθε ζε Δπξψ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113, ηνπ πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ 
Δπξψ Νφκνπ ηνπ 2007 θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ 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 εθδνζέλ 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. 
 
23. Άιια απνζεκαηηθά              

 
 

Έθδνζε 
κεηνρψλ 
ππέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθφ 
δίθαηεο αμίαο - 

γε θαη θηίξηα 

Απνζεκαηηθφ 
επαλεθηίκεζεο 
επέλδπζεο ζε 

εμαξηεκέλεο θαη 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  χλνιν 

 € € €   € 
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 685.675 21.659.857 14.879.718 37.225.250 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε γεο 
θαη θηηξίσλ (εκ.26) - 9.528 -    9.528 
Αιιαγή δίθαηεο αμίαο -  -   (235.202)     (235.202) 

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 685.675  21.669.385   14.644.516    36.999.576  
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε γεο 
θαη θηηξίσλ (εκ.26) -  10.142   -  10.142 
Αιιαγή δίθαηεο αμίαο -  -   (600.315)  (600.315) 

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 685.675  21.679.527   14.044.201  36.409.403 

 
 
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 αληηπξνζσπεχεη πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 
Δηαηξείαο κείνλ πνζά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε δσξεάλ κεηνρψλ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ ζεσξείηαη 
δηαλεκεηέν ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 
 
Σν απνζεκαηηθφ απφ επαλεθηίκεζε επέλδπζεο ζε εμαξηεκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο δελ ζεσξείηαη δηαλεκεηέν 
ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 
 
Σν απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο είλαη ρξεσκέλν κε αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαθνξηθά κε επαλεθηίκεζε αθηλήησλ 
χςνπο €2.738.889 (2008: €2.749.031).  
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24. Γαλεηζκόο  

 
 2009 2008 
 € € 
   
Βξαρππξόζεζκα δάλεηα   
Γάλεηα ηξαπεδψλ  465.700   465.700  
   
Με βξαρππξόζεζκα δάλεηα   
Γάλεηα ηξαπεδψλ  2.095.653   2.561.354  

χλνιν   2.561.353   3.027.054  

 
Σα δάλεηα είλαη απoπιεξσηέα σο αθνινχζσο:  
Δληφο ελφο έηνπο  465.700   465.700  
Μεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ  1.862.802   1.862.803  
Πέξαλ ησλ πέληε εηψλ  232.851   698.551  

  2.561.353   3.027.054  

 
Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη εμαζθαιηζκέλα σο αθνινχζσο: 

 Με ππνζήθε πάλσ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο χςνπο κέρξη  €2.081.929 (2008: €2.081.929). 

 Με ππνζήθε πάλσ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Ltd χςνπο κέρξη  €1.232.755 
(2008: €1.232.755). 

 Με ππνζήθε πάλσ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο χςνπο κέρξη  €2.990.052 (2008: €2.990.052) ε νπνία 
θαιχπηεη θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Ltd. 

 Με ππνζήθε πάλσ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Ltd χςνπο κέρξη €2.392.042 
(2008: κέρξη €2.392.042), ε νπνία θαιχπηεη θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Ltd.  

 Με ππνζήθε πάλσ ζε αθίλεηε πεξηνπζία θνηλήο ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden 
Coast Ltd χςνπο κέρξη €2.819.192 (2008: κέρξη €2.819.192), ε νπνία θαιχπηεη θαη ππνρξεψζεηο ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Golden Coast Ltd. 

 
Σα κεζνζηαζκηθά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ήηαλ σο εμήο:  
 
 2009 2008 
   
Γάλεηα ηξαπεδψλ 3,50% 6,73% 
 
25. Τπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο  

 
       χλνιν  

         ειάρηζησλ κειινληηθψλ 
         θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ 

Ζ παξνχζα αμία ησλ 
ειάρηζησλ κειινληηθψλ 

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

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 22.590 - 19.945 - 
Μειινληηθέο ρξεψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο (2.645) - - - 

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 19.945 - 19.945 - 

 
 
Όιεο νη ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ είλαη εθθξαζκέλεο ζε Δπξψ. 
 
Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο είλαη εμαζθαιηζκέλεο γηα ηνλ εθκηζζσηή απφ ηίηινπο 
θπξηφηεηαο ζηα κηζζσκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. 
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26. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  

 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη πιήξσο πάλσ ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κε ηε κέζνδν ηεο 
ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο (εκ. 11). ηελ πεξίπησζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ 
ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%.  
 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είλαη σο εμήο: 
 
Τπνρξεώζεηο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο 

 
 Δπαλεθηίκεζε 

γεο θαη 
θηηξίσλ 

 € 
  
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008  4.294.840  
(Υξέσζε) / πίζησζε σο αθνινχζσο:  
Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ (εκ.11)  9.030  
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (εκ.23)  (9.528)  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  4.294.342  

(Υξέσζε) / πίζησζε σο αθνινχζσο:  
Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ (εκ.11)  11.480  
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (εκ.23)  (10.142)  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  4.295.680  

 
Σα ππφινηπα ηεο αλαβαιιφκελεο  θνξνινγίαο αθνξνχλ: 
 2009 2008 
 € € 
Πιεφλαζκα ζηελ επαλεθηίκεζε  αθηλήησλ  3.570.633   3.604.244  
Φνξνινγηθέο εθπηψζεηο πνπ παξαρσξήζεθαλ κείνλ απνζβέζεηο  725.047   690.098  

  4.295.680   4.294.342  

 
27. Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  

 
 2009 2008 
 € € 
Δκπνξηθνί πηζησηέο  245.595   301.271  
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ  20.447   -  
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  28.981   28.229  
Οθεηιφκελα έμνδα  250.432   204.638  
Ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζε κεξίζκαηα πιεξσηέα  703.587   741.816  

  1.249.042   1.275.954  

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηα πνζά 
πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ. 
 
Ζ ακπληηθή εηζθνξά πάλσ ζε κεξίζκαηα πιεξσηέα εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ ζε ζρέζε κε ινγηδφκελε δηαλνκή 
κεξίζκαηνο αθνξά άκπλα πάλσ ζε θέξδε πξνεγνχκελσλ εηψλ. 
 
28. Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο   

 
 2009 2008 
 € € 
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα  75.082   72.421  

  75.082   72.421  
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29. πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε  

 
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 
29.1 Ακνηβή πκβνύισλ  
 

Ζ ακνηβή ησλ πκβνχισλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ κειψλ ηεο δηεχζπλζεο ήηαλ σο εμήο: 
 2009 2008 
 € € 
Μηζζνί θαη δηθαηψκαηα ζπκβνχισλ  3.328   4.096  
Ακνηβή πκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα  41.000   40.830  
Ακνηβή πκβνχισλ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίεο  26.280   24.787  
Ακνηβή κεηφρσλ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  14.932   19.130  
Ακνηβή ζεκαληηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  94.225   89.625  
Ακνηβή ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία  6.201   4.669  
Δηζθνξέο ζηα δηάθνξα ηακεία γηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζπγγεληθά πξφζσπα  13.708   13.826  

  199.674   196.963  

 
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 ηα έηε 2009 θαη 2008 απνηεινχληαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 
μελνδνρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 
Ζ ακνηβή ησλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
 
                 Δηήζηα 

                ακνηβή πκβνύισλ 
         Ακνηβή πκβνύισλ γηα      
       ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίεο 

 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Σάθεο Γ. Κπξηαθίδεο   20.500   20.415   -   -  
Γεκήηξηνο Γ. Λφξδνο   20.500   20.415   -   -  
Αδάκνο Αδακίδεο   512   512   5.155   3.478  
Αξεηή Ησλίδνπ    512   512   3.165   3.478  
Μηράιεο Κιεφπαο   512   512   3.025   3.143  
Σάθεο Κιεξίδεο   512   512   6.015   4.740  
Γψξνο Οξθαλίδεο    -   512   -   2.302  
Πέηξνο Πεηξίδεο   512   512   3.965   2.103  
Γηψξγνο Μηραειίδεο   512   512   3.770   1.997  
Γεκήηξεο νπθηνχξνγινπ   256   512   1.185   3.546  

  44.328   44.926   26.280              24.787  

 
 
29.2 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ από ζπγγεληθά κέξε  

  2009 2008 
 Φχζε ζπλαιιαγψλ € € 
Αγνξέο εκπνξεπκάησλ απφ ζπγγεληθά κέξε Δκπνξηθέο  150.058   167.334  
Γξακκαηεηαθέο ππεξεζίεο απφ ζπγγεληθά κέξε Δκπνξηθέο  8.058   2.642  

   158.116   169.976  

 
Οη αγνξέο απφ ηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο GDL Trading Ltd, Desras Ltd, Agromarket Ltd θαη Γεψξγηνο Γ. Λφξδνο & Τηνί 
Ληδ (εκ. 29.6) θαζψο θαη νη ππεξεζίεο απφ ηελ Lordos Estates Limited έγηλαλ κε εκπνξηθνχο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο. 
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29.3 Γηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε  

 2009 2008 
 € € 
Δλνίθηα εηζπξαθηέα απφ κέηνρν ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  1.113   1.113  
Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηε ζπγαηξηθή 
εηαηξεία Golden Coast Limited (εκ. 5)  59.138   78.661  
Σφθνη καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ πξνο ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία (εκ. 29.5)  371.942   362.794  

  432.193   442.568  

 
 
29.4 Δηζπξαθηέα από ζπγγεληθά κέξε  

 2009 2008 
Όλνκα € € 
Arodaphne Bay Development Ltd  74.321   69.872  
Golden Coast Ltd  12.307   3.158  
United Hotels (Lordos) Ltd  14.563   4.006  
Lordos Estates ltd  775   -  

  101.966   77.036  

 
Οη ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί ησλ ζπγγεληθψλ εηαηξεηψλ δελ θέξνπλ ηφθν θαη δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία 
απνπιεξσκήο. 

 
29.5 Γάλεηα ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία  

 2009 2008 
 € € 
Golden Coast Ltd  10.286.534   10.160.331  

  10.286.534   10.160.331  

 
Γάλεην ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Golden Coast Ltd χςνπο €3.575.415 (2008: €3.575.415) ζε Δπξψ θέξεη ηφθν ίζν πξνο 
ην εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ζε λφκηζκα Δπξψ επηηφθην, φπσο απηφ ρξεψλεηαη απφ ηηο Κππξηαθέο ηξάπεδεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθψλ ηνπο πεξηζσξίσλ. Σν επηηφθην απηφ γηα ην έηνο 2009 ήηαλ 5,35% (2008: 5,5%). 
 
Οθεηιή απφ ηελ ζπγαηξηθή Golden Coast Ltd χςνπο €4.479.051 (2008: €4.479.051) ζε Δπξψ θέξεη ηφθν ίζν πξνο ην 
εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ζε λφκηζκα Δπξψ επηηφθην φπσο απηφ ρξεψλεηαη απφ ηηο Κππξηαθέο ηξάπεδεο πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ δηθψλ ηνπο πεξηζσξίσλ κείνλ 1,5% κε ειάρηζην επηηφθην 1%. Σν επηηφθην γηα ην έηνο 2009 ήηαλ 3,85% (2008: 
4%).  
 
χκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ δαλείσλ νη ηφθνη δελ ζα θεθαιαηνπνηνχληαη κέρξη πξψηα λα απνπιεξσζνχλ ηα ηξαπεδηθά 
δάλεηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. Ζ απνπιεξσκή ζπκθσλήζεθε λα αξρίζεη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008, δεδνκέλνπ φηη δελ 
ζα επεξεάδεη ηελ απνπιεξσκή ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. Καηά ην ηξέρσλ έηνο δελ έγηλε 
νπνηαδήπνηε απνπιεξσκή γηα ηα δάλεηα απηά. Λφγσ δπζθνιηψλ ξεπζηφηεηαο θαηά ηελ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ε εμαξηεκέλε εηαηξεία δελ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα αξρίζεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2010. Ο ηφθνο πνπ πηζηψζεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα 
ηηο πην πάλσ νθεηιέο είλαη €371.942 (2008: €362.794 ).  
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29.6 Πνζά πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε 

  2009 2008 
Όλνκα Φχζε ζπλαιιαγψλ € € 
GDL Trading Ltd  Δκπνξηθέο  24.069   29.601  
Desras Ltd Δκπνξηθέο  7.371   5.853  
Agromarket Ltd Δκπνξηθέο  5.743   9.485  
Γεψξγηνο Γ. Λφξδνο & Τηνί Ληδ Δκπνξηθέο  6.791   7.465  
Άιια ζπγγεληθά κέξε   1.708   -  

   45.682   52.404  

 
Οη πην πάλσ εηαηξείεο ζεσξνχληαη ζπγγεληθέο, δηφηη ειέγρνληαη 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. 
 
30. πκκεηνρή ζπκβνπιώλ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο  

 
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% ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 
 31 Γεθεκβξίνπ 2009 27 Απξηιίνπ 2010 
 % % 
   
Γεκήηξηνο Γ. Λφξδνο 14,84 14,84 
Σάθεο Γ. Κπξηαθίδεο 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 
Μηράιεο Κιεφπαο - - 
Σάθεο Κιεξίδεο - - 
Γηψξγνο Μηραειίδεο - - 
 
31. Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ θεθαιαίνπ  

 
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%:  
 
 31 Γεθεκβξίνπ 2009 27 Απξηιίνπ 2010 
 % % 
   
Κσλζηαληίλνο Γ. Λφξδνο 16,45 16,45 
Αλδξέαο Σζφθθνο 16,02 16,02 
 
32. εκαληηθέο ζπκβάζεηο κε όξγαλα δηνίθεζεο  

 
Καηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε αμηφινγεο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 
νξγάλσλ δηνίθεζήο ηεο. 
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33. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

 
Υποθήκες ακινήηων 
 
Δπηπξφζζεηα απφ ηηο ππνζήθεο ησλ αθηλήησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 24 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα 
αθίλεηα ηεο Eηαηξείαο είλαη ππνζεθεπκέλα γηα δηεπθνιχλζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Golden 
Coast Ltd σο αθνινχζσο: 
 
- Δγγχεζε ηεο Δηαηξείαο επί εγγπεηεξίνπ εγγξάθνπ εκεξνκελίαο 25.10.1994 γηα απεξηφξηζην πνζφ. 
- Δγγχεζε ηεο Δηαηξείαο χςνπο €1.800.000 
- Τπνζήθε πάλσ ζηα θηήκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα €1.025.160 (2008: €1.025.160). 
 
Δικαζηικές σποθέζεις  
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ππήξραλ εθθξεκνχζεο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
χςνπο €83.879. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βάζε γλσκάηεπζεο ηνπ λνκηθνχ ζχκβνπινπ ηεο Δηαηξείαο 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 θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 δελ 
ζπκπεξηιακβάλεη νπνηαλδήπνηε πξφβιεςε γηα ηελ πην πάλσ απαίηεζε.   
 
34. Γεζκεύζεηο  

 
Κεθαλαιοστικές δεζμεύζεις  

 
Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ππνγξάθηεθαλ ζπκβφιαηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο αιιά δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκα είλαη σο εμήο: 
 2009 2008 
 € € 
Δπηδηνξζψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο  -   771.861  

 
Δεζμεύζεις για λειηοσργικές μιζθώζεις  
 
Σν ζχλνιν ησλ  ειάρηζησλ κειινληηθψλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο κε αθπξψζηκεο 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο είλαη σο εμήο: 
 2009 2008 
 € € 
Δληφο ελφο έηνπο  8.714   8.714  

  8.714   8.714  

 
35. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο  

 
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 


