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Δλδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο  
γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο  
30 Απγνχζηνπ 2012, κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηηο κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο 
Σζηκέλησλ Γεκφζηα Λίκηηεδ γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012. 
 
Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο Σζηκεληνπνηΐα Βαζηιηθνχ Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ. 
 
Οη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο, πνπ εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο 
Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 “Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Έθζεζε” θαη ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ησλ 
πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ ζε ζρέζε κε ηελ 
αλαθνίλσζε ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ. 
 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 εθαξκφζηεθαλ νη 
ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη ε ίδηα βάζε ππνινγηζκνχ φπσο θαη ζηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.  Σα απνηειέζκαηα γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 
2012 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε 
ζπλδηαζκφ κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2011. 
 
Φύζε εξγαζηώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε /αμηνπνίεζε γεο θαζψο θαη ε 
θαηνρή ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη 
δηάζεζεο ηζηκέληνπ.  
 
Αλαζθόπεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 3,5% ζε €9,0 εθ. ζε 
ζχγθξηζε  κε €8,7 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011.  Ζ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 
αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο C.C.C. Tourist Enterprises Public 
Company Ltd.  Ζ δεκηά απφ εξγαζίεο πξηλ ηα ρξεκαηνδνηηθά έμνδα θαη απνζβέζεηο (EBITDA) 
κεηψζεθε θαηά 26% θαη πεξηνξίζηεθε ζε €849 ρηι. ζε ζρέζε κε  €1,15 εθ. ηελ αληίζηνηρε 
πεξζηλή πεξίνδν ηνπ 2011.  Δπίζεο ε κε πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά κεηψζεθε 
απφ €811 ρηι. ζε  €164 ρηι.  Ωο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ ε θαζαξή δεκηά γηα ηελ πεξίνδν 
αλήιζε ζηα €3,9 εθ. (2011: δεκηά €4,3 εθ.). 
 

  



Κππξηαθή Δηαηξεία Σζηκέλησλ Γεκόζηα Λίκηηεδ 
 

  (3) 

Δλδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο  
γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 (ζπλέρεηα) 

 
Αλαζθόπεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζπλέρεηα) 
 
Σν ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην ηέινο ηεο εμακελίαο ήηαλ 
€475,4 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2011: €477,8 εθ.) απφ ηα νπνία €143,1 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2011: 
€144,8 εθ.) αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ, €272 εθ. (2011: €272 εθ.) επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη €52,9 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 
2011: €52,9 εθ.) επελδχζεηο ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία Σζηκεληνπνηία Βαζηιηθνχ Γεκφζηα 
Δηαηξεία Λίκηηεδ.  

 

Τπφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα γηα ην 2012 δπλαηφ λα 

παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο ιφγσ ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο αγνξέο 

είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ.  
 
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο επεξεάδνληαη απφ δηαθφξνπο θηλδχλνπο θαη 
αβεβαηφηεηεο.  Οη πην ζεκαληηθνί είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν 
θίλδπλνο αγνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δπζκελείο κεηαθηλήζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 
ηζνηηκίεο θαη επηηφθηα θαζψο θαη ν θίλδπλνο δξαζηεξηνηήησλ. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνληαη απφ έλα αξηζκφ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ, 
αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, ζηνπο εμήο: 
 

 Γηεζλείο θαη εζληθνχο νηθνλνκηθνχο θαη γεσπνιηηηθνχο παξάγνληεο 

 Δπίδξαζε πνιέκσλ, ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ αιιά θαη αζζελεηψλ θαη επηδεκηψλ, πνπ 
είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

 Απμεκέλν αληαγσληζκφ ηφζν εληφο Κχπξνπ φζν θαη απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο 

 Σελ αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα αθηλήησλ 
 
Σν πγθξφηεκα αλαιχεη θαη δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο κέζα απφ δηάθνξνπο 
κεραληζκνχο, θαη δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νχησο ψζηε λα κεηξηάζεη, ζην βαζκφ πνπ 
είλαη δπλαηφ, ηηο επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 
 
Απνζπάζκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο εμακελίαο ηνπ 2012 ζα δεκνζηεπζνχλ ζηηο  
31 Απγνχζηνπ 2012 ζηελ εθεκεξίδα "εκεξηλή". 
 
Αληίγξαθα νιφθιεξσλ ησλ κε ειεγκέλσλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ δηαηίζεληαη δσξεάλ, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηελ Λεσθφξν Μαθαξίνπ ΗΗΗ 197, 
Gala Tower, 3030 Λεκεζφο, ηει: 25891000, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ πγθξνηήκαηνο Δηαηξεηψλ Γαιαηαξηψηεο (www.galatariotisgroup.com).  

 

 
 
 
Λεκεζφο, 

30 Απγνχζηνπ 2012 
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πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε  
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε 
ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 
 
  

 
εκ. 

30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ  
2011 

€ 
    
Πσιήζεηο  8.983.764 8.668.909 
    
Κφζηνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  (799.574) (893.403) 
Μηζζνί θαη σθειήκαηα πξνζσπηθνχ  (4.272.235) (4.608.286) 
Απνζβέζεηο 9 (904.297) (775.382) 
Άιια έμνδα  (4.765.187) (4.314.835) 
Άιια έζνδα  21.360 19.931 
  _________ _________ 

Εεκηά εξγαζηώλ  (1.736.169) (1.903.066) 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα  6 (2.167.868) (1.866.775) 
πλαιιαγκαηηθή δεκηά  6 (163.697) (810.708) 
Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ   194.304 262.614 
  _________ _________ 

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία   (3.873.430) (4.317.935) 
Φνξνινγία  (2.619) - 
  _________ _________ 

Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν  (3.876.049) (4.317.935) 
  ========= ========= 

Πνπ αλαινγεί ζηνπο:    
Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  (2.970.372) (3.124.935) 
πκθέξνλ κεηνςεθίαο  (905.677) (1.193.000) 
  _________ _________ 

  (3.876.049) (4.317.935) 

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

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή πνπ 
αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο  ηεο Δηαηξείαο (ζελη αλά 
κεηνρή) 

 
 

8 

 
 

(2,16) 

 
 
(2,27) 

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

    

    

 

 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 22 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε  
ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο  
30 Ινπλίνπ 2012 
 
 

  
 

30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ  
2011 

€ 
    
Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν  (3.876.049) (4.317.935) 
  __________ __________ 

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:    
Μεξίδην θίλεζεο απνζεκαηηθψλ ζπλδεδεκέλσλ 
εηαηξεηψλ 

  
(157.872) 

 
(196.328) 

  __________ __________ 

πλνιηθή δεκηά γηα ηελ πεξίνδν  (4.033.921) (4.514.263) 
  ========== ========== 

Πνπ αλαινγεί ζηνπο:    
  Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  (3.128.244) (3.321.263) 
  πκθέξνλ κεηνςεθίαο  (905.677) (1.193.000) 
  __________ __________ 

  (4.033.921) (4.514.263) 
  ========== ========== 

    
 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 22 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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πλνπηηθόο ελδηάκεζνο ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο  
ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 
  

εκ. 

30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

€ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 9 143.065.843 143.495.164 
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 10 271.962.710 271.960.330 
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  2.564.749 2.564.749 
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 12 52.877.497 52.841.065 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
  πξνο πψιεζε 

  
2.848 

 
2.848 

  ___________ ___________ 

  470.473.647 470.864.156 

  ___________ ___________ 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα  3.051.470 3.136.933 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  1.438.274 1.689.198 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  80.148 1.720.146 
Φνξνινγία εηζπξαθηέα  343.527 343.527 

  ___________ ___________ 

  4.913.419 6.889.804 

  ___________ ___________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  475.387.066 477.753.960 

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

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο    
Ίδηα θεθάιαηα θαηαλεκεηέα ζηνπο  
 Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο  

   

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 59.172.679 59.172.679 
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην 13 848.729 848.729 
Απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο  136.084.469 136.242.341 
Απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ  17.235.700 17.235.700 
Άιια απνζεκαηηθά  (15.032) (15.032) 
Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ   88.931.029 92.523.470 

  ___________ ___________ 

  302.257.574 306.007.887 
πκθέξνλ κεηνςεθίαο  22.448.520 23.836.824 

  ___________ ___________ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  324.706.094 329.844.711 

  ___________ ___________ 

Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Γαλεηζκφο 14 59.660.098 54.360.984 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  65.732.801 65.732.801 
Πξνβιέςεηο  1.952.381 1.904.762 

  ___________ ___________ 

  127.345.280 121.998.547 

  ___________ ___________ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  7.078.680 5.508.846 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  3.207 1.498 
Γαλεηζκφο 14 16.253.805 20.400.358 

  ___________ ___________ 

  23.335.692 25.910.702 

  ___________ ___________ 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  150.680.972 147.909.249 

  ___________ ___________ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  475.387.066 477.753.960 

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

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 22 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 
ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε αιιαγώλ ζηα ίδηα θεθάιαηα  
γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 
   
 Πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο   

 
Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθφ 
ππέξ ην άξηην 

(2) 
Απνζεκαηηθφ 

δίθαηεο αμίαο
(2)

 
Άιια 

απνζεκαηηθά 
Απνζεκαηηθφ 

πξνζφδνπ 
Κέξδε πνπ 

θξαηήζεθαλ 
(1)

 
χλνιν ίδησλ 

θεθαιαίσλ 
πκθέξνλ 

κεηνςεθίαο χλνιν 
 € € € € € € € € € 
          
Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 59.172.679 848.729 135.889.381 (15.032) 17.235.700 97.203.783 310.335.240 24.976.833 335.312.073 

 _________ _________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ 
πλνιηθό εηζόδεκα          
Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν - - - - - (3.124.935) (3.124.935) (1.193.000) (4.317.935) 
 _________ _________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα          
Μεξίδην απνζεκαηηθψλ δίθαηεο  αμίαο   
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ  

 
- 

 
- 

 
(196.328) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(196.328) 

 
- 

 
(196.328) 

 _________ _________ __________ __________ __________ _________ ___________ __________ ___________ 
χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ - - (196.328) - - - (196.328) - (196.328) 

 _________ _________ __________ __________ __________ _________ ___________ __________ ___________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ηελ πεξίνδν - - (196.328) - - (3.124.935) (3.321.263) (1.193.000) (4.514.263) 
 _________ _________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ 
Τπόινηπν ηελ 30 Ινπλίνπ 2011 59.172.679 848.729 135.693.053 (15.032) 17.235.700 94.078.848 307.013.977 23.783.833 330.797.810 
 =========== =========== ============ ============ ============ =========== ============ =========== ============ 
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πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε αιιαγώλ ζηα ίδηα θεθάιαηα  
γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 (ζπλέρεηα) 
 
  Πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο   

 
 

εκ. 
Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθφ 
ππέξ ην άξηην 

(2) 
Απνζεκαηηθφ 

δίθαηεο αμίαο
(2)

 
Άιια 

απνζεκαηηθά 
Απνζεκαηηθφ 

πξνζφδνπ 
Κέξδε πνπ 

θξαηήζεθαλ 
(1)

 
χλνιν ίδησλ 

θεθαιαίσλ 
πκθέξνλ 
κεηνςεθίαο χλνιν 

  € € € € € € € € € 
           
Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012  59.172.679 848.729 136.242.341 (15.032) 17.235.700 92.523.470 306.007.887 23.836.824 329.844.711 

  _________ _________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ 
πλνιηθό εηζόδεκα           
Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν  - - - - - (2.970.372) (2.970.372) (905.677) (3.876.049) 
  _________ _________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα           
Μεξίδην απνζεκαηηθψλ δίθαηεο αμίαο 
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 

  
- 

 
- 

 
(157.872) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(157.872) 

 
- 

 
(157.872) 

  _________ _________ __________ __________ __________ _________ ___________ __________ ___________ 
χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ  - - (157.872) - - - (157.872) - (157.872) 

  _________ _________ __________ __________ __________ _________ ___________ __________ ___________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ηελ πεξίνδν  - - (157.872) - - (2.970.372) (3.128.244) (905.677) (4.033.921) 
  _________ _________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ 
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο           
Φνξνινγία ζε ινγηδφκελε δηαλνκή 
κεξίζκαηνο 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(30.076) 

 
(30.076) 

 
(14.620) 

 
(44.696) 

Απφθηεζε ζπκθέξνληνο κεηνςεθίαο 11 - - - - - (591.993) (591.993) (468.007) (1.060.000) 
  _________ _________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ 
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο  - - - - - (622.069) (622.069) (482.627) (1.104.696) 
  _________ _________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ 
Τπόινηπν ηελ 30 Ινπλίνπ 2012  59.172.679 848.729 136.084.469 (15.032) 17.235.700 88.931.029 302.257.574 22.448.520 324.706.094 
  =========== =========== ============ ============ ============ =========== ============ =========== ============ 
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πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε αιιαγώλ ζηα 
ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 
2012 (ζπλέρεηα) 
 

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

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

 
(2) Σν απνζεκαηηθφ έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη ην απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο δελ είλαη δηαζέζηκα γηα 

δηαλνκή ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 
 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 22 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε  
ηακεηαθώλ ξνώλ γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο  
30 Ινπλίνπ 2012 

 
  

εκ. 

30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ  
2011 

€ 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    
Μεηξεηά πνπ πξνήιζαλ απφ εξγαζίεο  1.098.823 592.375 
  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο  1.098.823 592.375 
  __________ __________ 

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο  
   δξαζηεξηόηεηεο 

   

Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  9 (474.976) (227.659) 
Σφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ  40.360 17.733 
Πξνζζήθεο ζηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα 10 (2.380) (64.000) 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη  
  εμνπιηζκνχ  

 
 

 
- 

 
7.500 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 10 - 230.000 
Δμαγνξά ζπκθέξνληνο κεηνςεθίαο 11 (1.060.000) - 
  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (1.496.996) (36.426) 
  __________ __________ 

    

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο  
   δξαζηεξηόηεηεο 

   

Νέα δάλεηα 14 7.083.000 811.500 
Απνπιεξσκέο δαλείσλ   (2.401.106) (2.157.140) 
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (2.262.082) (1.866.775) 
  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά από/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο    
  δξαζηεξηόηεηεο 

  
2.419.812 

 
(3.212.415) 

  __________ __________ 

    
Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη  
  ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 

  
2.021.639 

 
(2.656.466) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά  
  παξαηξαβήγκαηα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ  

  
(11.427.191) 

 
(9.541.678) 

  __________ __________ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

 
 

 
(9.405.552) 

 
(12.198.144) 

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

    

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 22 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο ζηηο κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε έδξα ηελ Κχπξν ην 1951 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ.113 θαη κεηέπεηηα 
κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία. Ζ Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 
Κχπξνπ. 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ θαη 
γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο 
ζπγαηξηθέο ηεο (εκείσζε 11) πνπ καδί αλαθέξνληαη σο “πγθξφηεκα” θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ζε ζπλδεκέλεο εηαηξείεο (εκείσζε 12). 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ 
πεξίνδν πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012 θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο 
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 είλαη δηαζέζηκεο θαηφπηλ αηηήζεσο απφ ηα γξαθεία ηεο 
Δηαηξείαο ζηε Λεσθφξν Μαθαξίνπ ΗΗΗ 197, Gala Tower, 3030 Λεκεζφο, θαζψο θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο (www.galatariotisgroup.com). 

 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο 
εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο.  

 

Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 

 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε /αμηνπνίεζε γεο θαζψο θαη ε 
θαηνρή ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη 
δηάζεζεο ηζηκέληνπ. 

 

2 Γήισζε ζπκκόξθσζεο 

Οη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 “Δλδηάκεζε 
Οηθνλνκηθή Έθζεζε”, φπσο απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). Απηέο νη 
ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη απφ 
θνηλνχ κε ηηο ελνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.  

 

3 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Όιεο νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ κε ειεγκέλσλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 
30 Ηνπλίνπ 2012 είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ εηήζησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Κππξηαθή Δηαηξεία Σζηκέλησλ Γεκόζηα Λίκηηεδ 
 

  (12) 

3         Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 

Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ  

 
Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ην πγθξφηεκα  πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηoπ θαη 
είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012.  Ζ πηνζέηεζε 
απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο είραλ εθδνζεί 
απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 
 
(i)  Τηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
 
Σξνπνπνηήζεηο 
 

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

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

 

(ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Νέα Πξόηππα 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 

 

(ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζπλέρεηα) 

 

Σξνπνπνηήζεηο 

 

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

 

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

 

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

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε” ζρεηηθά κε ην 
πκςεθηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Τπνρξεψζεσλ (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ  
1 Ηαλνπαξίνπ 2014). 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 “Πξψηε Δθαξκνγή Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο” ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  ηνπ ΓΠΥΑ 9 
“Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” θαη ΓΛΠ 20 'Λνγηζηηθή γηα Κπβεξλεηηθέο Υνξεγίεο θαη 
Γλσζηνπνίεζε Κπβεξλεηηθήο Βνήζεηαο" - εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ 
ΓΠΥΑ ζρεηηθά κε ηηο θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2011 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή 
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 

Νέεο Δξκελείεο 

 

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

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεηαη λα αμηνινγήζεη ηελ επίδξαζε ησλ πην πάλσ ινγηζηηθψλ 
πξνηχπσλ πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο φηαλ απηά ηα πξφηππα 
πηνζεηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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3 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 

 
Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
Οη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ην εθζέηνπλ ζε πνηθίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 
θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ 
αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν 
ξεπζηφηεηαο. 
 

Οη κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 
παξνπζηάδνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη απφ θνηλνχ 
κε ηηο ελνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 
31 Γεθεκβξίνπ 2011.  Γελ ππήξραλ αιιαγέο ζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηηο  
31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 

4 Δθηηκήζεηο 

Ζ εηνηκαζία ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηε 
ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε 
Γηεχζπλζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σα 
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη ζεκαληηθέο 
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο πνπ άζθεζε ε Γηεχζπλζε ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ 
αξρψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη δελ αλακέλνληαη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
 

5 Πιεξνθόξεζε αλά ηνκέα  

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη 
πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ην αλψηαην φξγαλν ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ), πνπ 
είλαη ππεχζπλν γηα ηε θαηαλνκή πφξσλ ζηνπο αλαθεξφκελνπο ηνκείο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
απφδνζήο ηνπο. Όινη νη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πγθξφηεκα 
πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ελφο αλαθεξφκελνπ ηνκέα ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8. 
 

Οη βαζηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο δίδεηαη αλάιπζε θαηά 
ηνκέα είλαη νη εμήο: 
 

(1) Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  
 

(2) Ξελνδνρεία θαη ηνπξηζκφο  
 
(3) Σζηκέληα - ζηξαηεγηθή επέλδπζε ζηελ Σζηκεληνπνηία Βαζηιηθνχ Γεκφζηα 

Δηαηξεία Λίκηηεδ  
 
Ο ηνκέαο “άιιεο” δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο απνηειείηαη θπξίσο απφ γξακκαηεηαθέο 
θαη δηαρεηξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο. 
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5      Πιεξνθόξεζε αλά ηνκέα (ζπλέρεηα) 
 

Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο, αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ βαζηζκέλε 
ζηε (δεκηά)/θέξδνο πξηλ ηνπο ηφθνπο, ην θφξν, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε (EBITDA). 
Απηή ε βάζε κέηξεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κε επαλαιακβαλφκελσλ 
δαπαλψλ απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, φπσο πξνβιέςεηο αλαδηνξγάλσζεο θαη απνκείσζε, 
φηαλ ε απνκείσζε είλαη απνηέιεζκα ελφο απνκνλσκέλνπ, κε επαλαιακβαλφκελνπ γεγνλφηνο. 
Οη ρξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη, εθηφο φπσο ζεκεηψλνληαη πην 
θάησ, ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
Οη πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα πνπ παξέρνληαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηνπο 
αλαθεξφκελνπο ηνκείο είλαη σο εμήο: 
 

 Ξελνδνρεία 

θαη 

ηνπξηζκφο 

 

Δπελδχζεηο ζε 

αθίλεηα 

 

 

Σζηκέληα 

 

 

Άιιεο 

 

 

χλνιν 

 € € € € € 

      

Eμακελία πνπ έιεμε  

30 Ινπλίνπ 2012 

     

Κχθινο εξγαζηψλ 8.620.284 - - 363.480 8.983.764 
 ========= ======== ========= ========= ========= 

Αλαπξνζαξκνζκέλε 
(δεκηά)/θέξδνο πξηλ  ηνπο 
ηφθνπο, ηε θνξνινγία, ηηο 
απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε    

 
 
 

(122.136) 

 
 

 
(187.485) 

 
 
 

- 

 
 
 

(539.713) 

 
 
 

(849.334) 

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

Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλσλ  
  Δηαηξεηψλ 

 
- 

 
- 

 
194.304 

 
- 

 
194.304 

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

Δμακελία πνπ έιεμε  
30 Ινπλίνπ 2011 

     

Κχθινο εξγαζηψλ 8.381.409 - - 287.500 8.668.909 
 ========= ======== ========= ========= ========= 

Αλαπξνζαξκνζκέλε δεκηά πξηλ  
ηνπο ηφθνπο, ηε θνξνινγία, ηηο 
απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε    

 
 

(591.544) 

 
 

(125.859) 

 
 

- 

 
 

(428.014) 

 
 

(1.145.417) 

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

Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλσλ  
  εηαηξεηψλ 

 
- 

 
- 

 
262.614 

 
- 

 
262.614 

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

 
Ζ  αλαπξνζαξκνζκέλε δεκηά πξηλ ηνπο ηφθνπο, ηε θνξνινγία, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ 
απνκείσζε, δηαθέξεη απφ ηε δεκηά πξηλ ηε θνξνινγία σο εμήο:   
  

 

30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ  
2011 

€ 
    
Αλαπξνζαξκνζκέλε δεκηά πξηλ ηε θνξνινγία, ηνπο ηφθνπο, ηηο  
  απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε  

  
(849.334) 

 
(1.145.417) 

Απνζβέζεηο  (904.297) (775.382) 
Σφθνη εηζπξαθηένη  17.462 17.733 

  __________ __________ 

Εεκηά εξγαζηψλ  (1.736.169) (1.903.066) 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (2.331.565) (2.677.483) 
Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ  194.304 262.614 

  __________ __________ 

Εεκηά πξηλ ηελ θνξνινγία   (3.873.430) (4.317.935) 

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

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα δελ είραλ ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα 
πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
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6 Υξεκαηνδνηηθά έμνδα/ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά  

 30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ  
2011 

€ 
Υξεσζηηθνί ηφθνη:   
  Σξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα (2.098.386) (1.863.726) 
  Σφθνη ζε ππφινηπα κε ζπγγεληθά κέξε (εκ. 16 (γ)) (69.482) (3.049) 

 _________ _________ 

 (2.167.868) (1.866.775) 

 _________ _________ 

Καζαξή ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά απφ ρξεκαηνδνηηθέο   
  δξαζηεξηφηεηεο 

 
(163.697) 

 
(810.708) 

 _________ _________ 

 (2.331.565) (2.677.483) 

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

 

7 Φνξνινγία 

Ζ θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν πνζνζηφ θνξνινγίαο πνπ αλακέλεηαη λα 
ηζρχεη γηα νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ έηνο. Ζ θνξνινγία γηα ηελ πεξίνδν αληηπξνζσπεχεη εηαηξηθφ 
θφξν θαη ακπληηθή εηζθνξά πξνεγνχκελσλ εηψλ. Γελ έρεη πξνθχςεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία 
γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ην πηζησηηθφ ππφινηπν γηα 
αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο αλαγλσξίδεηαη κέρξη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν γηα 
πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 

8 Εεκηά αλά κεηνρή  

 
 

 

30 Ινπλίνπ 
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ 
2011 

€ 
   
Εεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  (2.970.372) (3.124.935) 
 =========== =========== 

   
Aξηζκφο εθδνκέλσλ κεηνρψλ 137.610.883 137.610.883 

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

   
Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή – ζελη αλά 
 κεηνρή 

 
(2,16) 

 
(2,27) 

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

 

Γελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο βαζηθήο θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλεο δεκηάο αλά κεηνρή γηα 
ηελ ηξέρνπζα ή ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 
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9 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 

 

 

 χλνιν 
€ 

Δμακελία πνπ έιεμε 30 Ινπλίνπ 2011   
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ  144.828.525 
Πξνζζήθεο  227.659 
Υξέσζε απφζβεζεο   (775.382) 
Πσιήζεηο   (11.000) 
  ___________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011  144.269.802 

  =========== 

Δμακελία πνπ έιεμε 30 Ινπλίνπ 2012   
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ  143.495.164 
Πξνζζήθεο  474.976 
Υξέσζε απφζβεζεο   (904.297) 
  ___________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012  143.065.843 

  =========== 

 

10 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

  

30 Ινπλίνπ 
 2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ 
 2011 

€ 
   
ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 271.960.330 272.090.000 
Πξνζζήθεο  2.380 64.000 
Πσιήζεηο - (230.000) 

 ___________ ___________ 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 271.962.710 271.924.000 

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

 

11 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ Δηαηξεία 
θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο πνπ καδί αλαθέξνληαη σο ην “πγθξφηεκα”.  Οη ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ην πγθξφηεκα άκεζα ή έκκεζα, θαηέρεη 
πεξηζζφηεξεο απφ ην 50% ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ή έρεη ηε δχλακε κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα ειέγρεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο ηνπο. 
 
Οη ζεκαληηθέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο είλαη φιεο εγγεγξακκέλεο ζηελ Κχπξν, είλαη: 

 

   Πνζνζηό ζπκκεηνρήο  

Όλνκα 
Υώξα 
ζύζηαζεο Κύξηα δξαζηεξηόηεηα 

30 Ινπλίνπ 
2012 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

   % % 

CCC Laundries Limited Κχπξνο Αδξαλήο  100,00 100,00 
 
C.C.C. Tourist Enterprises 
Public Company Limited 

 
Κχπξνο Δπελδχζεηο ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θαη 
ηνπξηζηηθφ ηνκέα 67,29 67,29 

 
C.C.C. Secretarial Limited 

 
Κχπξνο 

Γξακκαηεηαθέο θαη 
δηαρεηξηζηηθέο ππεξεζίεο 53,46 53,46 
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11       Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα) 

   Πνζνζηό ζπκκεηνρήο  

Όλνκα 
Υώξα 
ζύζηαζεο Κύξηα δξαζηεξηόηεηα 

30 Ινπλίνπ 
2012 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

   % % 
Θπγαηξηθέο ηεο CCC 
Laundries Limited     
 White Linen (Famagusta)  
Limited Κχπξνο Αδξαλήο  63,00 63,00 
CCC Laundries (Paphos) 
Limited Κχπξνο Αδξαλήο  100,00 71,00 

     
Θπγαηξηθέο ηεο C.C.C. 
Tourist Enterprises Public 
Company Limited     

L’Union Nationale (Tourism 
and  Sea Resorts) Limited 

 
Κχπξνο 

 
Ξελνδνρεία θαη 
ηνπξηζκφο 

  
67,29 

 
67,29 

 

ηηο 12 Μαξηίνπ 2012 έρεη ππνγξαθεί ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ε εμαξηεκέλε εηαηξεία CCC 

Laundries Limited απφθηεζε ην ππφινηπν 29% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επίζεο 

εμαξηεκέλεο εηαηξείαο C.C.C. Laundries (Paphos) Limited απφ ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο 

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ €1.060.000.  

 

12 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

  30 Ινπλίνπ   
   2012 

 € 

 30 Ηνπλίνπ   
   2011 
 € 

   

ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 52.841.065  53.100.400 
Μεξίδην θέξδνπο κεηά ηε θνξνινγία  482.218  262.614 
Μεξίδην δεκηάο κεηά ηε θνξνινγία – πξνεγνχκελνο ρξφλνο (287.914)     - 
Μεξίδην απνζεκαηηθψλ (157.872)  (196.328) 

  __________  __________ 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ  52.877.497  53.166.686 

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

 
Σν πγθξφηεκα έρεη ηελ πην θάησ επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ε νπνία είλαη εηζεγκέλε 
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ: 

 
   Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

 
Όλνκα 

 
Υώξα ζύζηαζεο 

 
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα 

 
30 Ινπλίνπ  

2012  
 % 

  
31 Γεθεκβξίνπ  

2011 
% 

     
Σζηκεληνπνΐία Βαζηιηθνχ 
Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ 

Κχπξνο Παξαγσγή θαη εκπνξία 
ηζηκέληνπ  

 
25,3 

 
25,3 
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13 Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην 
 

 30 Ινπλίνπ 2012  30 Ηνπλίνπ 2011 
  

 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

 
 

Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

 
Απνζεκα-
ηηθό ππέξ 

ην άξηην 

  
 

Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

 
 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην  

 
Απνζεκα-
ηηθφ ππέξ 

ην άξηην 

  € €   € € 
Δθδνκέλν θαη πιεξσκέλν 
εμνινθιήξνπ  

       

ηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ 

 
137.610.883 

 
59.172.679 

 
848.729 

  
118.610.883 

 
59.172.679 

 
848.729 

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

 

Σν εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε €86.000.000 δηαηξεκέλν ζε 
200 000 000 ζπλήζεηο κεηνρέο (2010: 200 000 000 κεηνρέο) κε νλνκαζηηθή αμία €0,43 αλά 
κεηνρή.  Όιεο νη εθδνκέλεο κεηνρέο έρνπλ πιεξσζεί εμνινθιήξνπ. 
 

14 Γαλεηζκόο 

 30 Ινπλίνπ  
2012 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

 € € 
Βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  9.485.700 13.147.337 
Γαλεηζκφο απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ. 16(ε)) 1.273.005 1.190.005 
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  5.495.100 6.063.016 

 __________ __________ 

 16.253.805 20.400.358 

 __________ __________ 

Με βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  59.660.098 54.360.984 

 __________ __________ 

ύλνιν δαλεηζκνύ 75.913.903 74.761.342 

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

 

Ζ θίλεζε ζηα δάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ είλαη σο εμήο: 

 30 Ινπλίνπ   
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ   
2011 

€ 
   
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  61.614.005 62.176.204 
Νέα δάλεηα 7.083.000 811.500 
Απνπιεξσκέο (3.445.973) (3.570.398) 
πλαιιαγκαηηθή δεκηά 132.304 810.708 
Υξεσζηηθνί ηφθνη 1.044.867 1.413.258 
 ___________ ___________ 

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ  66.428.203 61.641.272 

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

 
Ζ ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαηξνπή ησλ δαλείσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
πνπ εθθξάδνληαη ζε Διβεηηθά Φξάγθα, ζε Δπξψ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία κεηέηξεςε δχν απφ ηα 
πξναλαθεξζείζα δάλεηα, πνπ εθθξάδνληαη ζε Διβεηηθά Φξάγθα πνπ αλέξρνληαη ζε €11,3 εθ., 
ζε Δπξψ θαη πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά πνπ αλεξρφηαλ ζε €91.017. 

 
Οη ζπλαιιαγκαηηθνί ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 γηα ηελ 
κεηαηξνπή ησλ ζε μέλα λνκίζκαηα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ζε Δπξψ ήηαλ €1 = 1,1944 
Διβεηηθά θξάγθα (31 Γεθεκβξίνπ 2011: €1 = 1,2414 Διβεηηθά θξάγθα). 

  



Κππξηαθή Δηαηξεία Σζηκέλησλ Γεκόζηα Λίκηηεδ 
 

  (20) 

15 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη θεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 
 

ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 δελ ππήξραλ θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο γηα ην πγθξφηεκα γηα ηηο 
νπνίεο δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 
 
Γελ ππήξρε νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην 
έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 

16 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 
 

Σν πγθξφηεκα ειέγρεηαη απφ ηελ C.C.C. Holdings & Investments Public Company 
Limited, εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν θαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. Ζ 
ηειηθή ηζχλνπζα εηαηξεία είλαη ε George S. Galatariotis & Sons Limited. 
 
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 
(α) Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 
 

  30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ  
2011 

€ 
    
Γξακκαηεηαθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ππεξεζίεο:    
  Σειηθή ηζχλνπζα εηαηξεία  17.000 2.000 
Ηζχλνπζα εηαηξεία  27.480 27.500 

  Άιιεο ζπγγεληθέο εηαηξείεο  319.000 258.000 
  __________ __________ 

  363.480 287.500 
  ========== ========== 

 
Οη πην πάλσ πσιήζεηο ππεξεζηψλ έγηλαλ κε εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 
(β)  Αγνξέο ππεξεζηώλ 

 
  30 Ινπλίνπ  

2012 
€ 

30 Ηνπλίνπ  
2011 

€ 
    
Δλνίθηα:   
  Σειηθή ηζχλνπζα εηαηξεία  104.814 104.814 

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

 

Σα ελνίθηα έγηλαλ κε εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Σν ελνηθηαζηήξην 
ζπκβφιαην είλαη αλαλεψζηκν θάζε ρξφλν.  

 
(γ) Σόθνη ζε ππόινηπα κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 
 

  30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ  
2011 

€ 
    
Σφθνη πιεξσηένη:   

  Ηζχλνπζα εηαηξεία  3.145 2.669 
  πγγεληθέο εηαηξείεο   66.337 380 

  __________ __________ 

  69.482 3.049 

  ========== ========== 
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16       πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
(δ) Τπόινηπα ζην ηέινο άιιεο πεξηόδνπ/έηνπο πνπ πξνέξρνληαη από πσιήζεηο/ 

αγνξέο ππεξεζηώλ 
 

  30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

€ 
    
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε:    
  πγγεληθέο εηαηξείεο  20.762 60.459 
  πλδεδεκέλεο εηαηξείεο  1.434 1.250 
  Σειηθή ηζχλνπζα εηαηξεία  17.550 32.810 

  ___________ ___________ 

  39.746 94.519 

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

  
Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε:    
  Ηζχλνπζα εηαηξεία  90.092 90.092 
  Άιιεο ζπγγεληθέο εηαηξείεο   71.138 16.618 
  Δηαηξεία ε νπνία αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζην  
  πγθξφηεκα 

  
542.970 

 
653.194 

  ___________ ___________ 

  704.200 759.904 

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

 
Σα ππφινηπα κε ηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο, δελ είλαη εμαζθαιηζκέλα, θέξνπλ κέζν 
εηήζην επηηφθην πξνο 7,0% (2011: 7,0%) θαη είλαη πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε.  

 
(ε) Τπόινηπα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ/έηνπο πνπ πξνέξρνληαη από ρξεκαηνδνηηθέο 

δηεπθνιύλζεηο 
 

  30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

€ 
    
Γάλεηα απφ ζπγγεληθά κέξε:    
  Δηαηξεία ε νπνία αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζην 
    πγθξφηεκα  

  
1.273.005 

 
1.190.005 

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

  
Σα πην πάλσ δάλεηα παξαρσξήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011.  Σα δάλεηα δελ 
είλαη εμαζθαιηζκέλα, θέξνπλ κέζν εηήζην επηηφθην πξνο 7% θαη είλαη πιεξσηέα ζε 
πξψηε δήηεζε.  

 

17 Δπνρηθόηεηα  
 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο επεξεάδνληαη απφ επνρηαθνχο παξάγνληεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη σο εθ ηνχηνπ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο είλαη γεληθά θαιχηεξα απφ ην πξψην 
εμάκελν. 
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18 πλεηαηξηζκόο  

 
ηηο 7 Οθησβξίνπ 2011, ζπζηάζεθε ν ζπλεηαηξηζκφο L’ Union Branded Residences 
Partnership απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία L’ Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Ltd ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Starom Property Developers Limited (“πλέηαηξνο”)  ε νπνία θαηέρεη 
πνζνζηφ 50%.  Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε αλάπηπμε πνιπηειψλ νηθηζηηθψλ 
αθηλήησλ ζε γε δίπια απφ μελνδνρείν ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο L’Union Nationale (Tourism 
and Sea Resorts) Ltd.  Μεηά απφ πψιεζε κέξνπο ηνπ νηθνπέδνπ (2.843 η.κ.) απφ ηελ 
ζπγαηξηθή ζην ζπλέηαηξν ην 2011, ε ελ ιφγσ γε αλήθεη απφ θνηλνχ ζηελ ζπγαηξηθή θαη ζην 
ζπλέηαηξν ηεο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, πξνζζήθεο 
πνπ αλέξρνληαη ζε €52.775 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

19 Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ πνπ λα έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
 


