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Δλδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο 
γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο  
30 Απγνχζηνπ 2012, κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηηο κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο K + G Complex Public 
Company Ltd γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012. 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πιήξσο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Galatex Tourist Enterprises Ltd θαη ην κεξίδην ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 
Κππξηαθή Δηαηξεία Σζηκέλησλ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ. 
 
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 
ζπλάξηεζε 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 αμηνπνίεζε θαη πψιεζε γεο ζηελ 
πεξηνρή ηεο Ακαζνχληαο ζηε Λεκεζφ, ε πψιεζε θαηαζηεκάησλ ζην Galatex Beach Centre 
ζηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή Γεξκαζφγεηαο ζηε Λεκεζφ θαη ε θαηνρή επελδχζεσλ. 

Αλαζθόπεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο 
  
Ζ θαζαξή δεκηά ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ήηαλ 
€1,01 εθ. ζε ζχγθξηζε κε θέξδνο €3,74 εθ. γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011.  Ζ αξλεηηθή 
δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πεξζηλά, νθείιεηαη θπξίσο 
ζηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 

 Σα έζνδα απφ πσιήζεηο νηθνπέδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 
έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012 κεηψζεθαλ ζε €888 ρηι. (έμη κήλεο 30 Ηνπλίνπ 2011: €7,25 εθ.).  
Ζ κείσζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ζε €686 ρηι. 
(2011: €6,14 εθ.). 

 

 Εεκηά ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο: Σν κεξίδην ηεο δεκηάο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 
κεηψζεθε ειάρηζηα θαηά €47 ρηι. ζε €953 ρηι. ζε ζρέζε κε δεκηά €1 εθ. γηα ηελ 
εμακελία 30 Ηνπλίνπ 2011. 
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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 
€117,1 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2011: €120,1 εθ.) απφ ηα νπνία €96,9 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2011:  
€98,1 εθ.) αληηπξνζσπεχνπλ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, €7,6 εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 
2011: €7,8 εθ.) απνζέκαηα ζε ηηκή θφζηνπο θαη €5,3 εθ. κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα  
(31 Γεθεκβξίνπ 2011: €9,1 εθ.). 
 
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 ζεκαληηθέο 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 

 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". 
 
Έληππα νιφθιεξσλ ησλ κε ειεγκέλσλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζα δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζηε Λεσθφξν 
Μαθαξίνπ ΗΗΗ, 197, Gala Tower, 3030 Λεκεζφο 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  
ζπλνιηθώλ εηζνδεκάηωλ γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε  
ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 
 
 
 

  
εκ. 

30 Ioπλίνπ  
2012 

€ 

30 Ioπλίνπ  
2011 

€ 
    
Δηζφδεκα  888.000 7.250.380 
Κφζηνο πσιήζεσλ  (202.163) (1.119.426) 
  __________ __________ 

Μηθηό θέξδνο  685.837 6.130.954 
    
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   (374.661) (333.738) 
Έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο  (78.823) (97.800) 
Άιια έζνδα-θαζαξά 6 305.983 177.977 

  __________ __________ 

Κέξδνο εξγαζηώλ  538.336 5.877.393 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα  8 (582.150) (673.953) 
Mεξίδην δεκηάο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 12 (952.128) (1.001.718) 

  __________ __________ 

(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  (995.942) 4.201.722 
Φνξνινγία  (16.145) (459.504) 

  __________ __________ 

(Εεκηά)/θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν  (1.012.087) 3.742.218 
  __________ __________ 

Άιιεο ζπλνιηθέο δεκηέο γηα ηελ πεξίνδν    
Μεξίδην θίλεζεο απνζεκαηηθψλ ζπλδεδεκέλσλ 
 Δηαηξεηψλ 

 
12 

 
(250.127) 

 
(62.963) 

  __________ __________ 

πλνιηθέο (δεκηέο)/εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν  (1.262.214) 3.679.255 
  ========== ========== 

(Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή (ζελη αλά κεηνρή):    
- Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε   10 (1,01) 3,74 

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

    

 
 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 18 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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πλνπηηθόο ελδηάκεζνο ηζνινγηζκόο   
ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 
 

  
 

εκ. 

30 Ινπλίνπ  
2012 

€ 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

€ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 11 60.662 72.462 
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 12 96.939.049 98.141.304 

  ___________ ___________ 

  96.999.711 98.213.766 

  ___________ ___________ 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα  7.601.279 7.798.442 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα   7.150.378 4.906.553 
Φνξνινγία εηζπξαθηέα  82.737 82.737 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  5.300.000 9.123.661 

  ___________ ___________ 

  20.134.394 21.911.393 

  ___________ ___________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ  117.134.105 120.125.159 

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

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο   

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά     
Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 17.000.000 17.000.000 
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην 13 1.757.006 1.757.006 
Απνζεκαηηθφ κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζπλδεδεκέλεο 
 εηαηξείαο 

  
(1.038.471) 

 
(788.344) 

Απνζεκαηηθφ γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
 ζε Δπξψ 

  
86.014 

 
86.014 

Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ  79.605.102 80.617.189 

  ___________ ___________ 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ   97.409.651 98.671.865 

  ___________ ___________ 

Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Γαλεηζκφο 14 16.142.649 17.965.211 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  25.913 25.913 

  ___________ ___________ 

  16.168.562 17.991.124 

  ___________ ___________ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  940.038 2.176.374 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  132.396 131.242 
Γαλεηζκφο 14 2.483.508 1.154.554 

  ___________ ___________ 

  3.555.892 3.462.170 

  ___________ ___________ 

ύλνιν ππνρξεώζεωλ  19.724.454 21.453.294 

  ___________ ___________ 

ύλνιν ίδηωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ   117.134.105 120.125.159 

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

 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 18 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 
 

  
 
 
 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

 
 
 

Απνζεκα- 
ηηθφ ππέξ 

ην άξηην 
(2) 

Απνζεκαηηθφ 
γηα ηελ 

κεηαηξνπή 
κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζε 
Δπξψ 

Απνζεκαηηθφ 
κεηαβνιψλ 

ηδίσλ 
θεθαιαίσλ 

ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείαο 

(2)
 

 
 
 
 

Κέξδε πνπ 
θξαηήζεθαλ 

(1) 

 
 
 
 
 

χλνιν 
 € € € € € € 
       

Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 17.000.000 1.757.006 86.014 (888.420) 76.991.388 94.945.988 

 _________ ________ _________ __________ _________ _________ 
πλνιηθό εηζόδεκα       
Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν - - - - 3.742.219 3.742.219 
 _________ ________ _________ ________ _________ _________ 
Άιιεο ζπλνιηθέο δεκηέο       
Δπίδξαζε κεξηδίνπ απνζεκαηηθψλ 
 ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(62.962) 

 
- 

 
(62.962) 

 _________ ________ _________ ________ _________ _________ 
πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν - - - (62.962) 3.742.219 3.679.257 

 _________ ________ _________ ________ _________ ________ 
Τπόινηπν ηελ 30 Ινπλίνπ 2011 17.000.000 1.757.006 86.014 (951.382) 80.733.607 98.625.245 
 ========= ======== ========= ======== ========= ========= 
       
       
Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 17.000.000 1.757.006 86.014 (788.344) 80.617.189 98.671.865 

 _________ ________ _________ ________ _________ ________ 
πλνιηθή δεκηά       
Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν - - - - (1.012.087) (1.012.087) 

 _________ ________ _________ ________ _________ _________ 
Άιιεο ζπλνιηθέο δεκηέο       
Δπίδξαζε κεξηδίνπ απνζεκαηηθψλ 
 ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(250.127) 

 
- 

 
(250.127) 

 _________ ________ _________ ________ _________ _________ 
πλνιηθέο δεκηέο  γηα ηελ πεξίνδν - - - (250.127) (1.012.087) (1.262.214) 

 _________ ________ _________ ________ _________ ________ 

       
Τπόινηπν ηελ 30 Ινπλίνπ 2012 17.000.000 1.757.006 86.014 (1.036.471) 79.605.102 97.409.651 

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

 
 

(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 κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο δελ είλαη δηαζέζηκα γηα δηαλνκή ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 

 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 18 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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(7) 

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 (γηα)/πνπ πξνήιζαλ απφ εξγαζίεο  (168.800) 3.138.013 
  _________ _________ 
Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο  (168.800) 3.138.013 

  _________ _________ 

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο  
  δξαζηεξηόηεηεο 

   

Σφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ 6 305.183 173.177 

  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  305.183 173.177 

  __________ __________ 

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο 
  δξαζηεξηόηεηεο 

   

Απνπιεξσκέο δαλεηζκνχ   (537.145) (4.435.914) 
Απνπιεξσκέο δαλεηζκνχ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία  (966.000) (456.000) 
Γάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  - 650.500 
Γάλεηα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 16(δ) (4.007.000) - 
Απνπιεξσκέο δαλεηζκνχ ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 16(δ) 2.088.715 - 
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (582.150) (673.953) 

  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (4.003.580) (4.915.367) 

  __________ __________ 

Καζαξή κείωζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη 
ηξαπεδηθά  παξαηξαβήγκαηα 

 
(3.867.197) 

 
(1.604.177) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 

  
9.116.676 

 
10.044.077 

  __________ __________ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

 
 

 
5.249.479 

 
8.439.900 

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

 

 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 18 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο ζηηο κε ειεγκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο  
 

Ζ K + G Complex Public Company Limited (ε “Δηαηξεία”) ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ηνλ Ηνχλην 
ηνπ 1980 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, θαη ην Μάην ηνπ 1981 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία.  Ζ 
Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.  
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά 
ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 απνηεινχληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ 
ζπγαηξηθή ηεο (εκείσζε 17) πνπ καδί αλαθέξνληαη σο “πγθξφηεκα” θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (εκείσζε 12). 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ 
εμακελία πνπ έιεμε 30  ζηηο Ηνπλίνπ 2012 θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην 
έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 είλαη δηαζέζηκεο θαηφπηλ αηηήζεσο απφ ην 
εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζηε Λεσθφξν Μαθαξίνπ III, αξ.197, Gala Tower, 3030 
Λεκεζφο, Κχπξνο, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο 
(www.galatariotisgroup.com). 
 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ  
πξνεγνχκελν ρξφλν, είλαη νη αθφινπζεο: 
 
(α)  αλέγεξζε θαη πψιεζε θαηαζηεκάησλ ζην Galatex Beach Center 
(β)  αμηνπνίεζε θαη πψιεζε γεο ζηελ πεξηνρή Ακαζνχληαο ζηε Λεκεζφ 
(γ) ε θαηνρή επελδχζεσλ 
 

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

2 Βάζε εηνηκαζίαο 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν 
πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 
34, “Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Έθζεζε” φπσο απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
(ΔΔ).  Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα 
δηαβάδνληαη απφ θνηλνχ κε ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, νη νπνίεο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ.  
 

3 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο  

 
Όιεο νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 
ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
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3 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 

Τηνζέηεζε θαηλνύξγηωλ θαη αλαζεωξεκέλωλ ΓΠΥΑ 

Καηά ην ηξέρνλ έηνο 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) Yηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε 

Νέα Πξόηππα 
 

 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 εξγαδφκελνπο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 
(ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε 

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 θαηλνύξγηωλ θαη αλαζεωξεκέλωλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 

(ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (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 αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε 
κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο. 
 

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 

Οη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ην εθζέηνπλ ζε πνηθίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 
θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο), 
πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 
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3 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 

Τηνζέηεζε θαηλνύξγηωλ θαη αλαζεωξεκέλωλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

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  
 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, αθνξά εηζνδήκαηα απφ πψιεζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ζηελ Κχπξν. 
 
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 παξνπζηάδεηαη 
πιεξνθφξεζε αλά ηνκέα είλαη νη εμήο: 
 

(1) Αλάπηπμε θαη πψιεζε γεο 
 

(2) Καηνρή επελδχζεσλ 
 
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: 
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5 Πιεξνθόξεζε αλά ηνκέα (ζπλέρεηα) 
 
Απνηειέζκαηα αλά ηνκέα 

 Αλάπηπμε 
θαη 

πψιεζε 
γεο 

 
 

Καηνρή 
επελδχζεσλ 

 
 
 

χλνιν 
 € € € 

    
Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ 30 Ινπλίνπ 2012    
Κχθινο εξγαζηψλ 888.000 - 888.000 

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

Αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο πξηλ ηνπο ηφθνπο, ηε 
 θνξνινγία, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε 244.951 - 244.951 

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

Μεξίδην δεκηάο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ  - (952.128) (952.128) 

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

    
Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ 30 Ινπλίνπ 2011    
Κχθινο εξγαζηψλ 7.250.380 - 7.250.380 

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

Αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο πξηλ ηνπο ηφθνπο, ηε 
 θνξνινγία, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε 

 
5.715.172 

 
- 

 
5.715.172 

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

Μεξίδην δεκηάο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ  - (1.001.718) (1.001.718) 

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

 

Σν αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία, ηνπο ηφθνπο, ηηο απνζβέζεηο θαη ηελ 
απνκείσζε, δηαθέξεη απφ ην ζπλνιηθφ θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία σο εμήο:   
 
 30 Ινπλίνπ 

 2012 
€ 

30 Ηνπλίνπ 
 2011 

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

 
244.953 

 
5.715.172 

Απνζβέζεηο  (11.800) (11.756) 
Σφθνη εηζπξαθηένη 305.183 173.977 

 __________ __________ 

Κέξδνο εξγαζηψλ 538.336 5.877.393 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα (582.150) (673.953) 
Μεξίδην δεκηάο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ (952.128) (1.001.718) 

 __________ __________ 

(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηελ θνξνινγία  (995.942) 4.201.722 

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

 
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. 
 

6 Άιια έζνδα-θαζαξά 
 

 30 Ινπλίνπ 
2012 

€ 

30 Ηνπλίνπ 
2011 

€ 
Πηζησηηθνί ηφθνη:   
   Σξαπεδηθά ππφινηπα 141.513 172.827 
   πγγεληθά κέξε (εκ. 16(β)) 163.670 350 
 Άιια έζνδα  800 4.800 

 _________ _________ 

 305.983 177.977 

 ========= ========= 
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7 Αλάιπζε εμόδωλ θαηά είδνο  
 
 30 Ινπλίνπ 

2012 
€ 

30 Ηνπλίνπ 
2011 

€ 
   
Αιιαγέο ζηα απνζέκαηα  202.163 1.119.426 
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  11.800 11.756 
Φφξνη αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο  10.220 8.394 
Απνρεηεπηηθά θαη θνηλνηηθά ηέιε - 8.133 
Διεγθηηθά δηθαηψκαηα  10.250 8.750 
Γηθεγνξηθά θαη επαγγεικαηηθά έμνδα 10.454 40.228 
Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο  
  θαη δηθαηψκαηα γξακκαηέα (εκ. 16(α))  

 
273.600 

 
184.703 

Έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο 78.823 97.800 
Ακνηβή θαη δηθαηψκαηα πκβνχισλ θαη βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ 
 ζηειερψλ   

 
27.016 

 
26.936 

Άιια έμνδα  31.321 44.838 

 __________ __________ 

πλνιηθφ θφζηνο πσιήζεσλ, δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη άιισλ  
  ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

 
655.647 

 
1.550.964 

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

 
 

8 Υξεκαηνδνηηθά έμνδα   
 
 30 Ινπλίνπ 

2012 
€ 

30 Ηνπλίνπ 
2011 

€ 
   
Υξεσζηηθνί ηφθνη:   

Σξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα 553.715 665.006 
πγγεληθά κέξε (εκ. 16(β)) 28.435 8.947 

 __________ __________ 

 582.150 673.953 

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

 

9 Φνξνινγία  
 

Ζ θνξνινγία απνηειείηαη απφ εηαηξηθφ θφξν, ακπληηθή εηζθνξά θαη αλαβαιιφκελε 
θνξνινγία.  Ζ θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν πνζνζηφ θνξνινγίαο πνπ 
ζα ηζρχεη γηα νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ έηνο.  
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10 (Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή  
 
 30 Ινπλίνπ 

2012 
30 Ηνπλίνπ 

2011 
   
(Εεκηά)/θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
   Δηαηξείαο – (€) 

 
(1.012.087) 

 
3.742.218 

  ==========  ========== 
Αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά  
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

 
 100.000.000 

 
 100.000.000 

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

(Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή – βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε  
  (ζελη αλά κεηνρή) 

 
(1,01) 

 
3,74 

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

 

Γελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ βαζηθνχ θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλνπ θέξδνπο/(δεκηάο) αλά 
κεηνρή γηα ηελ ηξέρνπζα ή ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.  
 

11 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 
 
 

  χλνιν 
€ 

   
Δμακελία πνπ έιεμε 30 Ινπλίνπ 2011   
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ  95.975 
Υξέσζε απφζβεζεο  (11.756) 
  __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011  84.219 
  ========== 

   
Δμακελία πνπ έιεμε 30 Ινπλίνπ 2012   
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ  72.462 
Υξέσζε απφζβεζεο  (11.800) 
  __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012  60.662 
  ========== 

   

 

12 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
 

  € 
Δμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2011   
ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ  99.528.975 
Μεξίδην δεκηάο κεηά ηε θνξνινγία  (1.001.718) 
Μεξίδην θίλεζεο απνζεκαηηθψλ  (62.963) 
  __________ 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ  98.464.294 

  ========== 

Δμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012   

ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ  98.141.304 
Μεξίδην δεκηάο κεηά ηελ θνξνινγία  (952.128) 
Μεξίδην θίλεζεο απνζεκαηηθψλ  (250.127) 
  ___________ 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ  96.939.049 
  =========== 

   

Ζ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία είλαη ε Κππξηαθή Δηαηξεία Σζηκέλησλ Γεκφζηα Λίκηηεδ.  Οη θχξηεο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο είλαη ε αλάπηπμε/αμηνπνίεζε γεο θαζψο θαη ε θαηνρή ζηξαηεγηθψλ 
επελδχζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην μελνδνρεηαθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο 
θαη δηάζεζεο ηζηκέληνπ.  Σν πνζνζηφ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Κππξηαθή Δηαηξεία Σζηκέλησλ 
Γεκφζηα Λίκηηεδ, ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, είλαη 32,07%. 
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13 Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην  
 

 Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθφ  
ππέξ ην άξηην 

 
χλνιν 

   € € € 
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011/ 
30 Ηνπλίνπ 2011 

 
100 000 000 

 
17.000.000 

 
1.757.006 

 
18.757.006 

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

     
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012/ 
30 Ηνπλίνπ 2012 

 
100 000 000 

 
17.000.000 

 
1.757.006 

 
18.757.006 

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

 

Ο εγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ είλαη 500 000 000 κεηνρέο (2011: 500 000 000 
κεηνρέο) κε νλνκαζηηθή αμία €0,17 αλά κεηνρή (2011: €0,17 αλά κεηνρή).  Όιεο νη εθδνκέλεο 
κεηνρέο έρνπλ πιεξσζεί εμνινθιήξνπ.  Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ςήθνπ. 
 

14 Γαλεηζκόο 
 
    30 Ινπλίνπ 

 2012 
 € 

 31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

€ 
Βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  50.521 6.985 
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  2.432.987 1.147.569 

 __________ __________ 

 2.483.508 1.154.554 

 __________ __________ 

Με βξαρππξόζεζκνο    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο  16.142.649 17.965.211 

 __________ __________ 

ύλνιν δαλεηζκνύ 18.626.157 19.119.765 

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

 

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

2012 
€ 

30 Ηνπλίνπ 
2011 

€ 
   
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  19.112.780 24.074.261 
Απνπιεξσκέο (1.083.842) (5.089.935) 
Υξεσζηηθνί ηφθνη 546.698 654.021 

 __________ __________ 

Τπόινηπν 30 Ινπλίνπ  18.575.636 19.638.347 

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

 
Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα ζε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηνλ Ηνχιην 2018.  Σα 
ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε εγγπήζεηο απφ ηελ ηζχλνπζα 
εηαηξεία C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited (εκ. 16 (ε)).  
 
Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη δηεπζεηεκέλα 
ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα.  Γηα δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελν επηηφθην ηα επηηφθηα θαζνξίδνληαη 
κεληαίσο εθζέηνληαο ην πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ, ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη 
ηνπ κε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε αμία ηνπο. 
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15 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 

 
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 δελ ππήξμαλ 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 
 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited, 
εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν, ε νπνία θαηέρεη ην 83,27% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Σν 
ππφινηπν εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είλαη επξέσο δηεζπαξκέλν αλάκεζα ζην 
θνηλφ.  Ζ ηειηθή ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε George S. Galatariotis & Sons 
Limited. 
 
Οη ζπγγεληθέο εηαηξείεο είλαη εηαηξείεο ππφ θνηλφ έιεγρν θαη εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ 
ηνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο.  
 
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 

(α) Αγνξέο ππεξεζηώλ 

 
  30 Ινπλίνπ 

2012 
€ 

30 Ηνπλίνπ 
2011 

€ 
    
πλδεδεκέλε εηαηξεία: 
  Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο,            

ελνίθην θαη δηθαηψκαηα γξακκαηέα 
  Έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο 

  
 

273.600 
78.823 

 
 

184.703 
97.800 

  ________ ________ 

  352.423 282.503 

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

 
Οη ππεξεζίεο πνπ ρξεψλνληαη απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, βαζίδνληαη ζηνλ 
ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη ζην γξαθεηαθφ ρψξν πνπ 
παξαρσξείηαη ζην πγθξφηεκα.   

 

(β) Σόθνη (ζε)/από ππόινηπα κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 

 
  30 Ινπλίνπ 

2012 
€ 

30 Ηνπλίνπ 
2011 

€ 
    
Σφθνη πιεξσηένη:    
   Τπφινηπν ζε ηζχλνπζα εηαηξεία  (28.435) (8.947) 

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

Σφθνη εηζπξαθηένη:    
   Τπφινηπν κε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία  163.670 350 

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

 
 
 
 
 



K + G Complex Public Company Limited 
 

(17) 
 

 

16 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
(γ) Τπόινηπα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ/ηνπ έηνπο  

 
     30 Ινπλίνπ 

 2012 
 € 

   31 Γεθεκβξίνπ 
 2011 

 € 
    
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε:    
  πλδεδεκέλε εηαηξεία  224.138 - 
  πγγεληθέο εηαηξείεο   1.922 1.922 

  ________ _________ 

  226.060 1.922 

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

Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε:    
  πλδεδεκέλε εηαηξεία  368 39.946 
  Ηζχλνπζα εηαηξεία  514.083 1.480.083 

  ________ _________ 

  514.451 1.520.029 

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

 
 Σα ππφινηπα κε ζπγγεληθά κέξε θέξνπλ κέζν επηηφθην πξνο 7% (2011: 7%), δελ είλαη 
εμαζθαιηζκέλα θαη είλαη πιεξσηέα/εηζπξαθηέα ζε πξψηε δήηεζε.  

 
(δ) Γάλεηα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 

 
    30 Ινπλίνπ 

 2012 
 € 

   31 Γεθεκβξίνπ 
 2011 

 € 
    
Γαλεηζκφο ζε ηειηθή ηζχλνπζα θαη ζπλδεδεκέλεο  
 εηαηξείεο: 

   

ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ/ έηνπο  3.803.860 - 
Γάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  4.007.000 3.700.475 
Γάλεηα πνπ απνπιεξψζεθαλ  (2.088.715) - 
Σφθνο πνπ πηζηψζεθε  163.670 103.385 

  ___________ __________ 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ/έηνπο  5.885.815 3.803.860 

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

 
Σα δάλεηα ζηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο θέξνπλ κέζν εηήζην επηηφθην 6%. 

 
Σν δάλεην ζηε ηειηθή ηζχλνπζα εηαηξεία χςνπο €4.130.660 είλαη εμαζθαιηζκέλν κε 
εηαηξηθή εγγχεζε ηεο Galatariotis Enterprises Limited θαη είλαη πιεξσηέν ζε πξψηε 
δήηεζε. Σα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλα θαη είλαη 
πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε. 

 
(ε) Δγγπήζεηο από ζπγγεληθέο εηαηξείεο 
 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε εγγπήζεηο απφ ηελ 
ηζχλνπζα εηαηξεία C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited γηα 
απεξηφξηζην πνζφ.   

 

(δ) πκβάζεηο κε πκβνύινπο θαη ζπλδεδεκέλα πξόζωπα  
 

Πέξαλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ κε ηνπο πκβνχινπο θαη ηα ζπλδεδεκέλα 
πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, δελ ππήξρε άιιε ζεκαληηθή ζχκβαζε κε ηελ 
Δηαηξεία ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ζηελ νπνία νη χκβνπινη ή ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα 
είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. 
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17 Δμαξηεκέλεο εηαηξείεο 
 
Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία ηεο Κ + G Complex Public Company Limited είλαη ε εμήο: 
 

 Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

Υώξα 

εγγξαθήο 

 
Γξαζηεξηόηεηεο 

    

Galatex Tourist Enterprises Limited 100% Κχπξνο Αλάπηπμε αθηλήησλ 

 

18 Δπνρηθόηεηα 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ επνρηαθνχο 
παξάγνληεο. 
 

19 Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 
  
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε 
ηελ θαηαλφεζε ησλ κε ειεγκέλσλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
 


