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εκείσζε: H Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 20 Ηνπλίνπ, 2012 ζηηο 12:00 ζηα γξαθεία ηεο 
Δηαηξείαο, Marfin CLR House, Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία. 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
1 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 
 
2 Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2011 ήηαλ νη αγνξαπσιεζίεο αμηψλ γηα ίδην φθεινο θαη νη επηιεγκέλεο ζπκκεηνρέο ζε 
εηαηξείεο θαη ζρήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο 
θαη έξγα.  
 
3 Ζ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ δηεμάγεηαη απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία, 
Marfin CLR (Financial Services) Ltd κε άδεηα ιεηηνπξγίαο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. αξηζκφ 002/03. 
 
Αλαζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο 
 
4 Καηά ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε Δηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε 
δεκηά χςνπο €178ρηι. ζε ζρέζε κε θέξδε χςνπο €512ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 
2010.  Ζ ρεηξνηέξεπζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ 
απνκείσζε ζηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε, χςνπο €1,5εθ. (2010: €679ρηι.). 

 
5 Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2011, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε κείσζε ζηελ αμία ησλ 
επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ιφγσ επαλεθηίκεζεο χςνπο €250ρηι. (2010: €196ρηι.). 

 
6 Καηά ην έηνο 2011 ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζηα €2,4εθ. ζε ζρέζε 
κε €2,6εθ. ην 2010 θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ζηα εηζπξαθηέα κεξίζκαηα. 
 
7 Καηά ην 2011, νη Γεληθνί Γείθηεο ηνπ ΥΑΚ θαη ΥΑ παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο ηάμεο 
ηνπ 72,0% θαη 51,9%, αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 33,9% θαη 35,6%, 
αληίζηνηρα, ην 2010. Δπηπξφζζεηα, νη ρξεκαηηζηεξηαθνί φγθνη ζην ΥΑΚ θαη ΥΑ θαηά ηε 
ζρεηηθή πεξίνδν ήηαλ κεησκέλνη θαηά 57,2% θαη 41,1%, αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε πέξζη.   
 
8 Σν θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλήιζε ζηα €75,5εθ. 
ζε ζρέζε κε €76,8εθ. ην 2010. Ζ κείσζε ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην 
2011 νθείιεηαη ζηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο χςνπο €1,1εθ. απφ ηα θέξδε ρξήζεο ηνπ 2009 
ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. εκεηψλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 
 
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 
 
9 Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία 
παξνπζηάδνληαη ζηηο εκεηψζεηο 3 θαη 4 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
Πξννπηηθέο γηα ην 2012 
 
10 Σν 2011 ήηαλ κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο νηθνλνκηθά ρξνληέο απφ ην Γεχηεξν 
Παγθφζκην Πφιεκν γηα ηελ Δπξψπε.  Γηα ηελ Κχπξν ήηαλ ε ρεηξφηεξε απφ ην 1974.  Ζ 
θξίζε ζηελ Δπξσδψλε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεσπνιηηηθέο αλαηαξάμεηο ζηελ αλαηνιηθή 
Μεζφγεην, ηελ αλαηκηθή αλάπηπμε ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηελ ειαηησκέλε 
ηαρχηεηα ησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ θαη θπξίσο απηή ηεο Κίλαο, ζρεκαηίδνπλ έλα 
ζθεληθφ φπνπ ε κεηαβιεηφηεηα βαζηιεχεη.  Οη ελεξγνί επελδπηέο, δπζθνιεχνληαη λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο ηηο ελαιιαγέο ηεο ςπρνινγίαο, νη νπνίεο, σο επί ην πιείζηνλ, 
θαζνξίδνληαη απφ πνιηηηθέο απνθάζεηο, παξά απφ ηα εηαηξηθά ζεκειηψδε κεγέζε.  Οη 
αγνξέο παξακέλνπλ εμαηξεηηθά επκεηάβιεηεο, κε αζπλήζηζηα έληνλεο κεηαπηψζεηο ηεο 
επελδπηηθήο ςπρνινγίαο. 
 
Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο 
 
11 Σν 2012 πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη αθφκα κηα αξθεηά δχζθνιε ρξνληά. Μέζα ζε 
απηφ ην πεξηβάιινλ ηεο έληνλεο αβεβαηφηεηαο, ε δηαζπνξά ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ 
ηφζν γεσγξαθηθά φζν θαη πξντνληηθά είλαη επηβεβιεκέλε θαη νη επελδπηέο πξέπεη λα 
πξνζπαζνχλ κέζσ αθελφο ηεο κείσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ θαη αθεηέξνπ κέζσ 
κηαο θαιχηεξεο θαηαλνκήο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο λα επηηπγράλνπλ 
θαιχηεξεο απνδφζεηο. Ζ Marfin CLR Public Co Ltd δηαζέηεη θαη ηα πξντφληα θαη ηηο γλψζεηο 
γηα λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο ηεο λα επηηχρνπλ ζε απηφ ην εγρείξεκα. 
 
Απνηειέζκαηα 
 
12 Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 19 θαη 20.  
Ζ δεκηά γηα ην έηνο κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά. 
 
Μέξηζκα 
 
13 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2011 ηελ πιεξσκή 
κεξίζκαηνο 0,4 ζελη αλά κεηνρή ζε ζρέζε κε θέξδνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ αλέξρεηαη ζε €1.128.855. 
 
Μεηνρηθό θεθάιαην  
 
14 Λεπηνκέξεηεο γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηε 
εκείσζε 24 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
15 Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ θαζνξίδεη πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε 
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 
16 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία απηήο ηεο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2011, εθηφο ηνπ θ. Ζξαθιή Κνπλάδε πνπ 
παξαηηήζεθε ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2011, ηνπ θ. Μηράιε Αλδξεάδε πνπ εθιέγεθε χκβνπινο ηελ 
ίδηα εκεξνκελία, θαη ηνπ θ. Αλδξέα Αλησληάδε πνπ παξαηηήζεθε ζηηο 15 επηεκβξίνπ 
2011.  
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
17 χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη εθ πεξηηξνπήο απεξρφκελνη 
ζχκβνπινη, θ.θ. Α. Φηιηππίδνπ, . Παλαγίδεο θαη Υ. ηπιηαλίδεο απνρσξνχλ, είλαη φκσο 
επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.   
 
18 Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ή ζηελ 
απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
19 Οη ακνηβέο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε  
31(γ) ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 
20 Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ, αλαθέξνληαη ζηε 
εκείσζε 33 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Τπνθαηαζηήκαηα 
 
21 Ζ Δηαηξεία δελ ιεηηνπξγνχζε κέζσ νπνησλδήπνηε ππνθαηαζηεκάησλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 
πκθέξνληα κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 
 
22 Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ, 
άκεζα ή έκκεζα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πξνυπνζέζεσλ 
Γηαθάλεηαο Νφκν (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά), 
Ν.190(Η)/2007 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 5 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη σο αθνινχζσο: 

 
  

 
 

31 Γεθεκβξίνπ 
2011 

% 

5 εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία 

έγθξηζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 
% 

   
Παλαγηψηεο Κνπλλήο 0,00 0,00 
Αλλίηα Φηιηππίδνπ 0,00 0,00 
Κιεάλζεο Υαλδξηψηεο 0,00 0,00 
Μηράιεο Αλδξεάδεο 0,00 0,00 
Μηράιεο Υαηδεθπξηάθνο 0,01 0,01 
Οδπζζέαο Υξηζηνδνχινπ 0,00 0,00 
ηέιηνο Παλαγίδεο 0,00 0,00 
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο 0,00 0,00 

 
πκβάζεηο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξόζσπα 
 
23 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο δελ ππήξρε νπνηαδήπνηε 
ζεκαληηθή ζχκβαζε κε ηελ Δηαηξεία ζηελ νπνία χκβνπινο ή ζπλδεδεκέλα πξφζσπα 
είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. 
 



Marfin CLR Public Co Ltd 

  (5)  

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
Κπξηόηεξνη κέηνρνη 
  
24 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ 20 Απξηιίνπ 2012, 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη πην θάησ κέηνρνη θαηείραλ 
θαηά θπξηφηεηα πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ρσξίο 
νπνηαδήπνηε δηαθχκαλζε ζην πνζνζηφ.  

 
 31 Γεθεκβξίνπ 2011 20 Απξηιίνπ 2012 
   
 Άκεζν 

πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

% 

πλνιηθφ 
πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 
% 

Άκεζν 
πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 
% 

πλνιηθφ 
πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 
% 

     
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 63,27 63,28 63,27 63,28 

 
πκθσλίεο Μεηόρσλ 
 
25 Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο νη 
νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο. 
 
εκαληηθέο πκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε 
πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκνζίαο πξόηαζεο 
 
26 Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε 
πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 
 
πκθσλίεο κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο 
 
27 Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε 
ην πξνζσπηθφ ηεο νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκείσζεο ζε πεξίπησζε 
παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο 
εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 
 
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
 
28 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Marfin CLR Public Co Ltd δειψλεη φηη έρεη πηνζεηήζεη 
ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ) θαη 
εθαξκφδεη ηηο Αξρέο ηνπ, φπσο ηζρχεη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηελ 
Παξάιιειε Αγνξά, σο εθδίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη απφ ην ΥΑΚ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, 
www.cse.com.cy.  
 
29 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη ηεξεί πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΥΑΚ, φπσο ηζρχεη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη 
εηζεγκέλεο ζηελ Παξάιιειε Αγνξά. 
 
30 Ζ Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2011 ε νπνία έρεη 
εηνηκαζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΥΑΚ 
πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-
04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ. Ζ Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο 
Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηηο ζειίδεο 7 κέρξη 15. 
 

http://www.cse.com.cy/
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
31 Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηίηινπο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ή πνπ έρνπλ 
νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. 

 
Διεγθηέο 
 
32 Οη Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο, PricewaterhouseCoopers Limited, έρνπλ εθδειψζεη 
επηζπκία λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Φήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί 
ηνπο πκβνχινπο λα θαζνξίζνπλ ηελ ακνηβή ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή 
πλέιεπζε. 
 
Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
 
 
 
Παλαγηώηεο Κνπλλήο 
Πξόεδξνο 
 
Λεπθσζία 
27 Απξηιίνπ 2012 
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
  
Μέξνο Α 
Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ) πηνζέηεζε ην επηέκβξην ηνπ 2002 Κψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο («ν Κψδηθαο») γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην.  χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα, νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο έρνπλ ππνρξέσζε λα 
ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπο Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Marfin CLR Public Co Ltd έιαβε 
ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο γηα ηελ πιήξε πηνζέηεζε ηνπ. 
 
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, ην ΥΑΚ εμέδσζε αλαζεσξεκέλν Κψδηθα (2ε Έθδνζε), ν νπνίνο 
αληηθαζηζηά ηνλ Κψδηθα πνπ είρε εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ ην επηέκβξην ηνπ 
2002, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζζήθε ζηνλ Κψδηθα πνπ είρε εθδνζεί ην Ννέκβξην ηνπ 
2003. 
 
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ην ΥΑΚ εμέδσζε λέν αλαζεσξεκέλν Κψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (3ε Έθδνζε), ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
πνπ είρε εθδνζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007.  Σνλ Μάξηην ηνπ 2011, ην ΥΑΚ εμέδσζε ηελ 
Αλαζεσξεκέλε 3ε Έθδνζε. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Marfin CLR Public Co Ltd δειψλεη φηη πηνζεηεί πιήξσο ηνλ 
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΥΑΚ, θαη εθαξκφδεη ηηο Αξρέο ηνπ, φπσο ηζρχεη γηα 
ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηελ Παξάιιειε Αγνξά. 
 
Μέξνο Β 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Marfin CLR Public Co Ltd δειψλεη φηη ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 
 
ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε 
ηνπ Κψδηθα. 
 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ έμη 
θνξέο ην ρξφλν.  Καηά ην 2011, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλήιζε έμη θνξέο. 
 
Σν πκβνχιην έρεη επίζεκε Ζκεξήζηα Γηάηαμε κε ζέκαηα, πάλσ ζηα νπνία κφλν απηφ 
παίξλεη απνθάζεηο.  Ζ Ζκεξήζηα Γηάηαμε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ: 
 
(α) ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο 
(β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο  
(γ) ζεκαληηθέο θεθαιαηαθέο δαπάλεο 
(δ) αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο 
(ε) ζπγρσλεχζεηο/εμαγνξέο θαη δηαζέζεηο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

Δηαηξείαο 
(ζη) ηελ πηνζέηεζε θαη ηπρφλ αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 
(δ) νπζηαζηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο ή/θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο 
(ε) ηα απνηειέζκαηα ηεο ηζχλνπζαο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο 
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην (ζπλέρεηα) 
 
Σα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλέξρνληαη ζε νθηψ θαη είλαη ππφρξεα λα 
πξνζθέξνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα επαλεθινγή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 
ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξία ρξφληα.  Σα νλφκαηα ησλ πκβνχισλ, πνπ ππνβάιινληαη γηα 
εθινγή ή επαλεθινγή, ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή βηνγξαθηθά ζηνηρεία. 
 
πλνιηθά, ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδνληαη πην θάησ.  
Όινη ηνπο ήηαλ Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2011, εθηφο απφ 
ηνλ θ. Μηράιε Αλδξεάδε πνπ δηνξίζηεθε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Ηνχλην 
2011. Οη θθ. Ζξαθιήο Κνπλάδεο θαη Αλδξέαο Αλησληάδεο απνρψξεζαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνλ Ηνχλην θαη επηέκβξην ηνπ 2011, αληίζηνηρα. 
 
Παλαγηψηεο Κνπλλήο  - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο - Πξφεδξνο 
Κιεάλζεο Υαλδξηψηεο    - Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
Αλλίηα Φηιηππίδνπ  - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
Μηράιεο Αλδξεάδεο  - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
Μηράιεο Υαηδεθπξηάθνο  - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
Οδπζζέαο Υξηζηνδνχινπ  - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
ηέιηνο Παλαγίδεο  - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο  - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
 
Οη θθ. Οδπζζέαο Υξηζηνδνχινπ θαη ηέιηνο Παλαγίδεο, Με Δθηειεζηηθνί χκβνπινη, 
ηεξνχλ ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηνλ Κψδηθα ηνπ ΥΑΚ.  Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εμέιεμε ηνλ θ. Οδπζζέα Υξηζηνδνχινπ σο Αλψηεξν Αλεμάξηεην Με 
Δθηειεζηηθφ χκβνπιν. 
 
Βεβαηψλεηαη φηη ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ζέζεσλ, επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Αλψηεξνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή ηεο 
Δηαηξείαο.   
 
Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ελεκεξψλνληαη έγθαηξα θαη γξαπηψο γηα ηηο ζπλεδξίεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο έγθαηξα φια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε 
ηελ θάζε ζπλεδξία, έηζη πνπ λα ηνπο παξέρεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ηα κειεηήζνπλ.  
Έγθαηξε εηδνπνίεζε δίλεηαη επίζεο πξνο φινπο ηνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο γηα 
νπνηεζδήπνηε έθηαθηεο ζπλεδξίεο.  
 
Δπηπξφζζεηα, ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηνλ 
Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο γηα λα ηνπο παξαζρεζεί νπνηαδήπνηε βνήζεηα, ε νπνία κεηαμχ 
άιισλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξαρψξεζε αλεμάξηεηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιήο απφ 
επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο (ειεγθηέο, λνκηθνχο ζπκβνχινπο).  
 
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα λα 
δηαζθαιίδεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνινπζνχληαη θαη φηη ππάξρεη 
ζπκκφξθσζε κε ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ Γξακκαηέα ηεο 
Δηαηξείαο απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  
 
Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο Δηαηξείαο αθηεξψλνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη πξνζνρή 
ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ν θάζε Γηνηθεηηθφο χκβνπινο 
δειψλεη πξνο ηελ Δηαηξεία πάλσ ζε ηξηκεληαία βάζε ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρεη ζε δηνηθεηηθά 
ζπκβνχιηα άιισλ εηαηξεηψλ.  
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην (ζπλέρεηα) 
 
Καλέλαο απφ ηνπο πκβνχινπο δελ είρε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, άκεζα ή 
έκκεζα, ζε ζεκαληηθφ ζπκβφιαην κε ηελ Δηαηξεία. 
 
Γηνξηζκόο θαη Αληηθαηάζηαζε Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ 
 
Ο δηνξηζκφο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ θαζνξίδνληαη απφ ην 
Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο σο αθνινχζσο: 
 

 ε θάζε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ην έλα ηξίην ησλ εθάζηνηε πκβνχισλ, ή εάλ ν 
αξηζκφο απηψλ δελ είλαη ηξεηο ή πνιιαπιάζηνο απηνχ, ηφηε ν πιεζηέζηεξνο πξνο ην 
έλα ηξίην αξηζκφο, απνρσξεί απφ ην αμίσκα ηνπ πκβνχινπ.   

 

 Οη χκβνπινη νη νπνίνη ζ‟ απνρσξνχλ θαη‟ έηνο απφ ηε ζέζε ηνπο είλαη εθείλνη νη 
νπνίνη παξέκεηλαλ ζηελ ζέζε ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
ηειεπηαία εθινγή ηνπο, κεηαμχ φκσο ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία έγηλαλ χκβνπινη ηελ 
ίδηα κέξα πνηα πξφζσπα ζ‟ απνρσξήζνπλ απνθαζίδεηαη κε θιήξν, εθηφο αλ 
ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθά. 

 

 Κάζε χκβνπινο πνπ απνρσξεί είλαη επαλεθιέμηκνο. 
 

 Ζ Δηαηξεία θαηά ηε ζπλέιεπζε θαηά ηελ νπνία έλαο χκβνπινο απνρσξήζεη κε 
ηνλ πην πάλσ ηξφπν, δχλαηαη λα πιεξψζεη ηε ζέζε πνπ 
θελψζεθε, εθιέγνληαο έλα άιιν πξφζσπν γηα ηελ ζέζε απηή, θαη αλ παξαιείςεη λα ην 
θάλεη, ν χκβνπινο πνπ απνρσξεί ζα ζεσξείηαη, εάλ πξνζθέξεηαη γηα επαλεθινγή, φηη 
έρεη επαλεθιεγεί, εθηφο εάλ ζηε ζπλέιεπζε απηή απνθαζηζζεί ξεηά λα κε πιεξσζεί ε 
ζέζε πνπ θελψζεθε ή εθηφο εάλ απνξξηθζεί απφ ηε ζπλέιεπζε πξφηαζε γηα επαλε-
θινγή ηνπ πκβνχινπ πνπ απνρσξεί. 

 

 Υσξίο ηελ ζχζηαζε ησλ πκβνχισλ, θαλέλα πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ χκβνπιν πνπ 
είρε απνρσξήζεη ζε ζπλέιεπζε ζα δηθαηνχηαη λα εθιεγεί σο χκβνπινο, εθηφο εάλ 
δνζεί ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο γξαπηή εηδνπνίεζε, φρη κηθξφηεξε απφ 
ηξεηο θαη φρη κεγαιχηεξε απφ είθνζη κία εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία 
γηα ηε ζπλέιεπζε, ππνγξακκέλε απφ κέινο ην νπνίν δηθαηνχηαη λα παξαζηεί θαη λα 
ςεθίζεη ζηε ζπλέιεπζε γηα ηελ νπνία δφζεθε ε εηδνπνίεζε, γηα ηελ πξφζεζε ηνπ λα 
πξνηείλεη ην πξφζσπν ηνχην γηα εθινγή, καδί κε ηελ γξαπηή εηδνπνίεζε ππνγξακκέλε 
απφ ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη πξνηαζεί, φηη απνδέρεηαη ηελ ππνςεθηφηεηα. 

 

 Ζ Δηαηξεία δχλαηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφ κε ζχλεζεο ςήθηζκα λα απμάλεη 
ή λα κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πκβνχισλ, θαη λα απνθαζίδεη πφηε απνρσξνχλ εθ 
πεξηηξνπήο νη χκβνπινη πνπ απμάλνληαη ή κεηψλνληαη. 
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 

Γηνξηζκόο θαη Αληηθαηάζηαζε Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ (ζπλέρεηα) 
 

 Δθηφο εάλ ε Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ν αξηζκφο ησλ 
πκβνχισλ δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ θαη δελ ζα ππάξρεη αλψηαην φξην 
αξηζκνχ πκβνχισλ. 

 

 Οη χκβνπινη ζα κπνξνχλ νπνηεδήπνηε θαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφ, λα δηνξίδνπλ 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζηε ζέζε ηνπ πκβνχινπ, είηε πξνο ην ζθνπφ πιήξσζεο 
ζέζεο πνπ θελψζεθε έθηαθηα είηε επηπξφζζεηα πξνο ηνπο ππάξρνληεο πκβνχινπο, 
ζε ηξφπν φκσο πνπ o ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πκβνχισλ λα κελ ππεξβαίλεη, θαηά 
νπνηνδήπνηε ρξφλν, ηνλ αξηζκφ πνπ θαζαξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο 
Δηαηξείαο.  χκβνπινο πνπ έρεη δηνξηζηεί κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα θαηέρεη ην αμίσκα ηνπ 
πκβνχινπ κφλν κέρξη ηελ ακέζσο επφκελε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε, νπφηε ζα 
δηθαηνχηαη ζε επαλεθινγή, αιιά δελ ζα ιακβάλεηαη ππ‟ φςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
πκβνχισλ νη νπνίνη ζα απνρσξνχλ εθ πεξηηξνπήο. 

 
Δμνπζίεο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ 
 
Οη γεληθφηεξεο εμνπζίεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ θαζνξίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ 
ηεο Δηαηξείαο θαη ηε Ννκνζεζία. 
 
Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ εμνπζία λα εθδψζεη 
κεηνρέο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο θαη‟ αλαινγία (pro rata) ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεη 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμνπζίαο 
απηήο, είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αλαγθαίνπ κε εθδνκέλνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ 
 
Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε Δηδηθφ Φήθηζκα ζε 
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Αξρή ηεο ζπλερηδόκελεο ιεηηνπξγίαο (Going Concern)  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ηθαλνπνηεκέλν φηη ε Δηαηξεία δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθνχο 
πφξνπο ψζηε λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά ηνπο 
επφκελνπο δψδεθα κήλεο. 
 
Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζπζηήζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ, θαζψο θαη Δπηηξνπέο 
Γηνξηζκψλ θαη Ακνηβψλ φπσο πξνλνεί ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  
 
1. Δπηηξνπή Διέγρνπ 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ κε γξαπηνχο φξνπο εληνιήο πνπ 
θαζνξίδνπλ ζαθψο ηηο εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο.  Οη φξνη εληνιήο έρνπλ 
αλαζεσξεζεί ψζηε λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα.  Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν Αλεμάξηεηνπο Με Δθηειεζηηθνχο 
πκβνχινπο. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνπο: 
 

 Οδπζζέα Υξηζηνδνχινπ (Πξφεδξν) 

 ηέιην Παλαγίδε 
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
1. Δπηηξνπή Διέγρνπ (ζπλέρεηα) 
 
Ο θ. Αλδξέαο Αλησληάδεο απνρψξεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνλ επηέκβξην 2011. 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, θ. Οδπζζέαο Υξηζηνδνχινπ, έρεη εκπεηξία ζηα 
Υξεκαηννηθνλνκηθά θαζφηη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηε Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά.  Δίλαη κέινο ηνπ Association of 
Chartered Certified Accountants θαη ηνπ Chartered Institute of Bankers.  Δξγάζηεθε ζηνπο 
Coopers and Lybrand θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζαλ εγθεθξηκέλνο ινγηζηήο 
θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηνλ Όκηιν Λατθήο θαη ζηελ Lombard Natwest Bank.  Καηέρεη 
ηνλ ηίηιν ηνπ Cost and Management Accountant θαη είλαη κέινο ηνπ Institute of 
Management Accountants (USA).  Απφ ην 1993 εξγάδεηαη ζην Intercollege/Παλεπηζηήκην 
Λεπθσζίαο θαη είλαη Γηεπζπληήο Δπαγγεικαηηθψλ πνπδψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ησλ 
ινγηζηψλ, ηξαπεδηηψλ θαη ρξεκαηηζηψλ.  Γηδάζθεη θνζηνιφγεζε, δηνηθεηηθή ινγηζηηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά. Δίλαη Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Intercollege Institute of Business 
Studies Ρνπκαλίαο.  Γηαηέιεζε κε εθηειεζηηθφο ζχκβνπινο ηεο CLR Securities and 
Financial Services Limited. 
 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζην δχν θνξέο ην ρξφλν.  Καηά ην 2011, ε 
Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλήιζε ηέζζεξεηο θνξέο.  
 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηηο πην θάησ επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο: 
 
1. Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
2. Παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ ιεηηνπξγψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπκκφξθσζεο 
3. Γηαηχπσζε ζπκβνπιεπηηθήο γλψκεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ην δηνξηζκφ, 

ηεξκαηηζκφ θαη θαζνξηζκφ ηεο  ακνηβήο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο  
4. Δπηζεψξεζε ηεο  αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη 

ηεο έθηαζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 
5. Γηαηχπσζε ζπκβνπιεπηηθήο γλψκεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ην ζέκα ηεο 

επηινγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (accounting policies) γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
6. Δπηζεψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα (φπσο 

νξίδνληαη ζηελ πεξί Υξεκαηηζηεξίνπ λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο) νχησο ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη φηη απηέο γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο εκπνξηθήο πξαθηηθήο 
(arm‟s length) 

 
2. Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ 
Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζην κία θνξά ην ρξφλν θαη φηαλ θξηζεί 
απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξν θαη αζρνιείηαη κφλν κε δηνξηζκνχο κε-εθηειεζηηθψλ 
ζπκβνχισλ. Οη δηνξηζκνί απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ 
απνηειείηαη απφ δχν Με Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο.   
 
Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνπο: 
 

 Παλαγηψηε Κνπλλή (Πξφεδξν) 

 Μηράιε Υαηδεθπξηάθν 
 
Ο θ. Αλδξέαο Αλησληάδεο απνρψξεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ ηνλ επηέκβξην 
2011. 
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 

 
2. Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ (ζπλέρεηα) 
 
Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ έρεη ηηο πην θάησ επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο: 
 
1. Να θαζνξίδεη, θαη λα επαλεμεηάδεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ, ην απαηηνχκελν πξνθίι 

(specification) δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο πνπ πξέπεη λα έρεη έλα πξφζσπν πνπ 
ππεξεηεί σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Να εμεηάδεη εηζεγήζεηο γηα δηνξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε απηφ 
ην πξνθίι θαη λα παξαδίδεη έθζεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε βάζε ηεο νπνίαο 
απηφ ζα απνθαζίδεη γηα ην δηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ 

3. Σν πην πάλσ πξνθίι πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα πνπ ζα 
πεξηιακβάλνπλ (α) δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία, (β) πξνηηκεηέα ειηθία, (γ) δηαζέζηκν ρξφλν, 
(δ) εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα έρεη ζρέζε ιφγσ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, 
(ε) ην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα απαζρνιείηαη ζηελ Δηαηξεία, (ζη) πιεξνθνξίεο πνπ 
πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν ππνςήθηνο πξηλ ζπλαληεζεί κε ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην 

4. Να εμεηάδεη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε δηνξηζκνχο φπσο απηά ζα θαζνξίδνληαη απφ θαηξφ 
ζε θαηξφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 

 
3. Δπηηξνπή Ακνηβώλ 
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπλέξρεηαη φηαλ θξηζεί απαξαίηεην αιιά ηνπιάρηζην κία θνξά ην 
ρξφλν. Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ απνηειείηαη απφ ηξεηο Με 
Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο, εθ ησλ νπνίσλ δχν είλαη αλεμάξηεηνη.  Ζ Δπηηξνπή 
απνηειείηαη απφ ηνπο: 
 

 Μηράιε Υαηδεθπξηάθν (Πξφεδξν) 

 Οδπζζέα Υξηζηνδνχινπ   

 ηέιην Παλαγίδε 
 
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ έρεη ηηο πην θάησ επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο: 
 
1. Δμέηαζε ησλ ακνηβψλ ησλ κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ 
2.  Τπνβνιή πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξφηαζεο γηα θαζνξηζκφ ησλ εηήζησλ 

απμήζεσλ θαη άιισλ σθειεκάησλ ησλ κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ 
3. Δηνηκαζία εηήζηαο Έθζεζεο Ακνηβψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε θαη 

ππνβνιή ζηνπο κεηφρνπο 
 
Πνιηηηθή Ακνηβώλ 
Ζ Πνιηηηθή Ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο αλαθέξεη φηη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ 
Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζφληα, νη εκπεηξίεο, νη επζχλεο θαη ε 
πξνζσπηθή απφδνζε, νη ακνηβέο παξφκνησλ ζέζεσλ ζηελ αγνξά θαη ε επηθεξδφηεηα ηεο 
Δηαηξείαο κε γλψκνλα ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ δηεπζπληψλ. 
 
Οη ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ απνθαζίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ 
Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη απνηεινχληαη απφ κηζζφ θαη άιια 
σθειήκαηα (θηινδσξήκαηα θαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη άιια σθειήκαηα εθηφο απφ 
κεηξεηά – non cash benefits) φπσο θαη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Πνιηηηθή Ακνηβώλ (ζπλέρεηα) 
 
Οη Δθηειεζηηθνί χκβνπινη δελ έρνπλ μερσξηζηφ πκβφιαην εξγνδφηεζεο γηα ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο.  Οη Δθηειεζηηθνί χκβνπινη ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην αθππεξέηεζεο ηνπ 
Οκίινπ Λατθήο, φπσο θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν είλαη 
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ν Όκηινο ιεηηνπξγνχζε ζηελ 
Κχπξν ζρέδην αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ην νπνίν κεηαηξάπεθε απφ ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ, 2012 ζε ζρέδην αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.  Σν ζρέδην 
επεμεγείηαη ζηε εκείσζε 2 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ακνηβέο ησλ πκβνχισλ, ηνπ Αλψηεξνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή, 
θαζψο επίζεο θαη ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2011 
παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 31 (γ) ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε γεληθή επζχλε ηήξεζεο ελφο πγηνχο ζπζηήκαηνο 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ Δηαηξεία θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηά ηνπ ηνπιάρηζην κία θνξά 
ην ρξφλν. 
 
Πξνο εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηάο ηνπ έρνπλ θαηαγξαθεί δηαδηθαζίεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν 
είδνο εξγαζίαο θαη ζε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο δηεμαγσγήο εξγαζηψλ έρνπλ ελζσκαησζεί 
θαηάιιεινη κεραληζκνί ειέγρνπ.  Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ.  
 
Ζ Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ [βιέπε εκείσζε 3 (i) θαη (ii) 
ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο] θαη έρεη δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γηα ηελ 
αλάιεςε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο.  Δηδηθά γηα ηνπο πνζνηηθνχο, κεηξήζηκνπο 
θηλδχλνπο ε πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθάζηνηε απνδεθηψλ αλψηαησλ 
νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλνπ. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ-Παζεηηθνχ (ALCO) ηεο Δηαηξείαο. 
 
Οη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ εηνηκαζία πξνυπνινγηζκψλ, πνπ 
εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
θχξησλ κνλάδσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνυπνινγηζζέληα. 
 
Ζ Δηαηξεία έρεη αλαζέζεη ζηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ Λατθήο ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ γηα ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  Ζ Γηεχζπλζε παξαθνινπζεί ηελ 
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γεληθφηεξα αμηνινγεί ην χζηεκα 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.  Γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο, ε Γηεχζπλζε 
επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα ςεινχ θηλδχλνπ.  ηφρνο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
είλαη λα ειαρηζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο ιαζψλ, παξαηππηψλ θαη απάηεο ψζηε λα κπνξεί λα 
δνζεί κέζσ ηνπ ινγηθή, αιιά φρη απφιπηε δηαβεβαίσζε, φηη δε ζα ππάξμεη ζεκαληηθή 
δεκηά. 
 
Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ 
Δπηηξνπή Διέγρνπ ζηελ νπνία ππνβάιινληαη γηα ην ζθνπφ απηφ εθζέζεηο απφ ηε 
Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ παξαιακβάλεη επίζεο εθζέζεηο 
θαη απφ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλαληάηαη 
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν.    
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ζπλέρεηα) 
 
Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, παξφιν πνπ πξνζθέξνπλ θη άιιεο ππεξεζίεο εθηφο 
απφ ηηο ειεγθηηθέο, βεβαηψλνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ε νπνία 
εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο Γηεζλνχο 
Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (ν νπνίνο εθαξκφδεηαη θαη απφ ηνλ χλδεζκν Δγθεθξηκέλσλ 
Λνγηζηψλ Κχπξνπ) θαη φισλ ησλ άιισλ απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία πνπ 
ηζρχνπλ ζηελ Κχπξν.   
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο, 
πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο 
γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο κεηφρνπο θαη επελδπηέο.  Δπηπξφζζεηα, ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη δελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ νπνηαδήπνηε 
παξάβαζε ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ.  
 
Δπηπξφζζεηα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηνξίζεη σο Λεηηνπξγφ πκκφξθσζεο κε ηνλ 
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνλ θ. ηέιην Υαηδεησζήθ, Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο.  
 
Γάλεηα / πλαιιαγέο ζε Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο 
Γελ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε δαλεηζκφο πξνο ηνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο θαη επίζεο δελ 
ππάξρνπλ πνζά εηζπξαθηέα απφ Δηαηξεία ζηελ νπνία είλαη εκπιεθφκελνο χκβνπινο ή 
ζπλδεδεκέλν κε απηφλ πξφζσπν.  Οπνηεζδήπνηε ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ Γηνηθεηηθψλ 
πκβνχισλ θαη ηεο Δηαηξείαο δηεμάγνληαη ζηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο, 
ππφ ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη κε πιήξε δηαθάλεηα.    
 
ρέζεηο κε ηνπο Μεηόρνπο 
Ζ Marfin CLR Public Co Ltd θξνληίδεη ψζηε φινη νη κέηνρνη λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα θαη 
κε ζαθήλεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο νπζηψδεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ 
Δηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απφδνζεο, ηεο ηδηνθηεζίαο θαη δηαθπβέξλεζεο ηεο 
Δηαηξείαο.  Γηα ην ιφγν απηφ, ε Marfin CLR Public Co Ltd αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα 
ηεο γηα θάζε ηξίκελν. Παξάιιεια, έρνπλ νξηζζεί δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ψζηε 
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία λα αλαθνηλψλνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 
Κχπξνπ. Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία έρεη δηνξίζεη χλδεζκν Δπηθνηλσλίαο ησλ Μεηφρσλ θαη 
Δπελδπηψλ κε ηελ Δηαηξεία (Investor Relations Officer), ηελ θα. Μαξία Ησάλλνπ Αρηιιίδε, 
Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο.  
 
Ζ Marfin CLR Public Co Ltd ελζαξξχλεη ηελ παξνπζία ησλ κεηφρσλ ζηηο Δηήζηεο Γεληθέο 
πλειεχζεηο θαη γεληθφηεξα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη ηνπ Κψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. ηε Γεληθή πλέιεπζε φινη νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ηπγράλνπλ 
ίζεο κεηαρείξηζεο θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. ε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο κέζσ 
αληηπξνζψπνπ, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαρψξεζε γξαπηνχ πιεξεμνπζίνπ απφ 
ηνλ λφκηκν θάηνρν ηεο θπξηφηεηαο ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ. 
 
Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε κεηφρνπο πνπ ζην ζχλνιν ηνπο 
αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζην 5% ησλ κεηνρψλ λα εγγξάθνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε 
ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκν. 
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Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ 
 
Αλλίηα Φηιηππίδνπ 
πνχδαζε ζην London School of Economics φπνπ απέθηεζε ηνλ ηίηιν Bachelor of 
Science in Economics θαη Accounting and Finance. Σν 1990 εξγνδνηήζεθε ζηνλ ειεγθηηθφ 
νίθν KPMG ζην Λνλδίλν, ζηελ κνλάδα ειέγρνπ Σξαπεδψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Οξγαληζκψλ.  Σν 1993 έγηλε κέινο ηνπ Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales.  Σα επφκελα δχν ρξφληα εξγάζηεθε ζηελ κνλάδα παξνρήο ζπκβνχισλ ζε 
Σξάπεδεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ηεο KPMG. Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο 
ζηνλ Όκηιν Λατθήο ην 1995 φπνπ αλέιαβε ηνλ ξφιν ηνπ Αξρηινγηζηή ζηελ Λατθή Σξάπεδα 
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  Σν 2000 επέζηξεςε ζηελ Κχπξν ζηελ ζέζε ηνπ Βνεζνχ 
Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ Λατθήο.  Αλέιαβε θαζήθνληα Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή 
ηνπ Οκίινπ Λατθήο ην 2002, ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη κέρξη ζήκεξα. 
 
ηέιηνο Παλαγίδεο 
Δίλαη δηθεγφξνο, κέινο ηνπ Παγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν ηέιηνο Παλαγίδεο Γ.Δ.Π.Δ. Γηεηέιεζε θαη δηαηειεί Γηνηθεηηθφο 
χκβνπινο ζε αξθεηέο Ηδησηηθέο θαη Γεκφζηεο Δηαηξείεο. Γηεηέιεζε κέινο ηεο Αξρήο 
Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ θαη είλαη Πξφεδξνο ηεο Ηππνδξνκηαθήο Αξρήο Κχπξνπ. 
 
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο 
Καηέρεη πηπρίν ζηα Οηθνλνκηθά απφ ην London School of Economics θαη είλαη κέινο ηνπ 
Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Δξγάζηεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 
ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηνλ ειεγθηηθφ, μελνδνρεηαθφ θαη ηξαπεδηθφ ρψξν. Δξγάδεηαη ζηνλ 
Όκηιν Λατθήο απφ ην 1989. Μεηά απφ ππεξεζία ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 
απφ ην 1996 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2002, δηεηέιεζε αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη 
ζηε ζπλέρεηα Γεληθφο Γηεπζπληήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ Λατθήο ζηελ Διιάδα. 
Γηεηέιεζε επίζεο κέινο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηφζν ηεο Λατθήο Σξάπεδαο (Διιάο) 
Α.Δ., φζν θαη ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ Λατθήο ζηελ Διιάδα. Σν 2002 
επέζηξεςε ζηελ Κχπξν θαη ππεξέηεζε σο Γηεπζπληήο Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Κχπξνπ θαη 
ζηε ζπλέρεηα Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ 
Οκίινπ Λατθήο. Σν 2004 πξνήρζε ζε Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ Λατθήο.  Σν Ηνχλην ηνπ 
2006 δηνξίζηεθε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Ηνχιην Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
ηεο Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο, ζέζε ζηελ νπνία ππεξέηεζε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ζπγρψλεπζεο κε ηε Marfin Financial Group θαη Δγλαηία Σξάπεδα, νπφηαλ θαη δηνξίζηεθε  
Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ Λατθήο ζηελ Κχπξν. 
Σνλ Ηνχιην 2007 δηνξίζηεθε Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο Γηεζλείο 
Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.  Απφ ηηο  5 Γεθεκβξίνπ 2011 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ 
Γηεπζχλνληνο χκβνπινπ ηνπ Οκίινπ Λατθήο. 
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Γήισζε Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Αλώηεξνπ Δθηειεζηηθνύ Γηεπζπληή θαη 
Οηθνλνκηθνύ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο 
 
χκθσλα κε ην Άξζξν 9(7) ηνπ Νφκνπ 190(Η)/2007 πνπ πξνλνεί γηα ηηο πξνυπνζέζεηο 
δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ εθδφηε ηνπ νπνίνπ νη θηλεηέο αμίεο 
έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, εκείο ηα Μέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Αλψηεξνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο θαη ε Οηθνλνκηθφο 
Γηεπζπληήο ηεο Marfin CLR Public Co Ltd (ε “Δηαηξεία”) επηβεβαηψλνπκε φηη εμ φζσλ 
γλσξίδνπκε: 
 
(α) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011 θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη ην Άξζξν 9(4) ηνπ Νφκνπ 190(Η)/2007 θαη ελ γέλεη ηελ εθαξκνζηέα 
Κππξηαθή Ννκνζεζία θαη παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ηεο 
Δηαηξείαο. 

 
(β) Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε 

ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο 
καδί κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 
αληηκεησπίδεη. 

 

Παλαγηψηεο Κνπλλήο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο – Πξφεδξνο 

 

Κιεάλζεο Υαλδξηψηεο   - Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 

Αλλίηα Φηιηππίδνπ - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 

Μηράιεο Αλδξεάδεο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 

Μηράιεο Υαηδεθπξηάθνο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 

Οδπζζέαο Υξηζηνδνχινπ - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 

ηέιηνο Παλαγίδεο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 

Υξίζηνο ηπιηαλίδεο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 

 

Κψζηαο Σνπκπνπξήο - Αλψηεξνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο 

 

Μαξία Ησάλλνπ Αρηιιίδε - Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

 

 
 
Λεπθσζία 
27 Απξηιίνπ 2012 
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Έκθεση ανεξάπτητου ελεγκτή 
Πξνο ηα Mέιε ηεο Marfin CLR Public Co Ltd  
 

 
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Marfin CLR Public 
Co Ltd (ε «Εηαηξεία»), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2011, θαη ηηο 
θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ 
ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 
 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ δίλνπλ 
αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο 
απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο 
Κύπξνπ, Κεθ. 113,  θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαζνξίδεη 
σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ 
από νπζηώδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.    
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 
ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ.  Τα 
Πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε 
θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο 
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ 
νπζηώδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νθεηιόκελνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  
Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληόηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη 
δίθαηε εηθόλα κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά 
όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο 
νληόηεηαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ 
πνιηηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από 
ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, θαζώο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 

 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα 
παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλώκε. 
 

 

 



 

(18) 
 

 
Γνώμη 
 
Καηά ηε γλώκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Marfin CLR Public Co Ltd ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 
2011, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 
ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο απηά 
πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΕΕ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, Κεθ. 113. 
 
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων 
 
Σύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Ειεγθηώλ θαη Υπνρξεσηηθώλ Ειέγρσλ ησλ Εηήζησλ θαη ησλ 
Ελνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκώλ Νόκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 
 

 Έρνπκε πάξεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνύο 
ηνπ ειέγρνπ καο. 
 

 Καηά ηε γλώκε καο, έρνπλ ηεξεζεί από ηελ Εηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 
 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ζπκθσλνύλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 
 

 Καηά ηε γλώκε καο θαη από όζα θαιύηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζύκθσλα κε ηηο 
εμεγήζεηο πνπ καο δόζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνύκελεο από 
ηνλ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκν ηεο Κύπξνπ, Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνύκελν ηξόπν. 
 

 Καηά ηε γλώκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
Σύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΔ190-2007-04 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ, 
αλαθέξνπκε όηη έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο 
παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο θαη απνηειεί εηδηθό ηκήκα 
ηεο έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 
Άλλα θέματα 
 
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλώκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Εηαηξείαο σο ζώκα 
θαη κόλν ζύκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Ειεγθηώλ θαη Υπνρξεσηηθώλ Ειέγρσλ ησλ Εηήζησλ θαη 
ησλ Ελνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκώλ Νόκνπ ηνπ 2009, θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπό.  Δίλνληαο απηή ηε 
γλώκε δελ απνδερόκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζύλε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό ή πξνο 
νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν ζηε γλώζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηόλ λα πεξηέιζεη. 
 
Έρνπκε εθδώζεη μερσξηζηή έθζεζε επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξείαο 
θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2011. 
 

 
 
Γηώξγνο Κ Καδακίαο 
Εγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Εγγεγξακκέλνο Ειεγθηήο 
εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο  
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Εγγεγξακκέλνη Ειεγθηέο 
 
Λεπθσζία, 27 Απξηιίνπ 2012 



Marfin CLR Public Co Ltd 
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Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
 
  

εκ. 

2011 
€ 

2010 
€ 

    
Άιια έζνδα  2.727 90.699 
Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα  1.610.090 1.889.116 
Σφθνη εηζπξαθηένη  799.256 626.876 

  __________ __________ 

  2.412.073 2.606.691 
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   6 (547.255) (683.997) 

  __________ __________ 

  1.864.818 1.922.694 
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε θαη ξεπζηνπνίεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 
 
 

 
 

(340.189) 

 
 

(469.525) 
Κέξδνο ιφγσ πψιεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
 
   

 
- 

 
76.022 

Εεκηά ιφγσ απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 
25 

 
(1.490.993) 

 
(679.000) 

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 15 (250.000) (196.342) 
Αληηζηξνθή πξφβιεςεο/(πξφβιεςε) γηα επηζθαιείο 
 ρξεψζηεο  

 
19 

 
726 

 
(186.432) 

Άιια έζνδα 10 60.000 71.354 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα  - (239) 

  __________ __________ 

(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  (155.638) 538.532 
Φνξνινγία 9 (22.431) (26.600) 

  __________ __________ 

(Εεκηά)/θέξδνο γηα ην έηνο   (178.069) 511.932 

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

Βαζηθή θαη αλαπξνζαξκνζκέλε (δεκηά)/θέξδνο αλά 
κεηνρή (ζελη)   

 
11 

 
(0,06) 

 
0,18 

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

 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 24 κέρξη 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



Marfin CLR Public Co Ltd 
 

  (20) 

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
 
  

εκ. 

2011 
€ 

2010 
€ 

    
(Εεκηά)/θέξδνο γηα ην έηνο  (178.069) 511.932 

  __________ __________ 

Άιιν ζπλνιηθό εηζόδεκα/(δεκηά)    
    
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 
25 

 
(1.154.768) 

 
(972.501) 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ιφγσ 
απνκείσζεο 

 
25 

 
1.490.993 

 
679.000 

  __________ __________ 

Άιιν ζπλνιηθφ εηζφδεκα/(δεκηά)  336.225 (293.501) 

  __________ __________ 

πλνιηθό εηζόδεκα γηα ην έηνο  158.156 218.431 

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

 
Σα ζηνηρεία ζηελ πην πάλσ θαηάζηαζε παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θνξνινγίαο. 
Ζ θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε ζηνηρείν ησλ άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 
παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 9. 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 24 κέρξη 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



Marfin CLR Public Co Ltd 
 

  (21) 

Ηζνινγηζκόο 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
  

εκ. 

2011 
€ 

2010 
€ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13 1.963 2.610 
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 14 12.955.812 13.100.565 
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 15 2.800.000 3.050.000 
Δπέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία 32 35.406.917 35.406.917 
Γάλεηα εηζπξαθηέα 17 85.380 85.380 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
  πξνο πψιεζε 

 
18 

 
8.699.675 

 
9.772.355 

  __________ __________ 

  59.949.747 61.417.827 

  __________ __________ 
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  19 2.796 3.695 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 
20 

 
384.699 

 
952.334 

Φφξνο επηζηξεπηένο  13.085 5.310 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 23 18.055.750 16.797.806 

  __________ __________ 

  18.456.330 17.759.145 

  __________ __________ 
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  78.406.077 79.176.972 

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

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο    

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    
Μεηνρηθφ θεθάιαην 24 78.028.207 97.142.404 
Ίδηεο κεηνρέο 24 (1.190.000) (1.190.000) 
Άιια απνζεκαηηθά 25 314.909 (21.316) 
πζζσξεπκέλεο δεκηέο  (1.683.741) (19.127.137) 

  __________ __________ 

  75.469.375 76.803.951 

  __________ __________ 
Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 29 1.929.346 1.929.346 
Γαλεηζκφο 27 85.380 85.380 
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο 8 98.697 58.192 

  __________ __________ 

  2.113.423 2.072.918 

  __________ __________ 
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Άιινη πηζησηέο 28 797.142 287.116 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  26.137 12.987 

  __________ __________ 

  823.279 300.103 

  __________ __________ 
ύλνιν ππνρξεώζεσλ  2.936.702 2.373.021 

  __________ __________ 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  78.406.077 79.176.972 

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

 
ηηο 27 Απξηιίνπ 2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Marfin CLR Public Co Ltd ελέθξηλε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε.  
 
 

 
Παλαγηψηεο Κνπλλήο, Πξφεδξνο 
 

Κιεάλζεο Υαλδξηψηεο, χκβνπινο 
 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 24 κέρξη 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 



Marfin CLR Public Co Ltd 
 

  (22) 

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

  
 
 

εκ. 

 
 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

 
 

Ίδηεο 
κεηνρέο 

 
 

Άιια 
απνζεκαηηθά 

 
πζζσξεπ-

κέλεο 
δεκηέο 

 
 
 

χλνιν 
  € € € € € 
 
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

  
97.142.404 

 
(1.190.000) 

 
272.185 

 
(19.794.859) 

 
76.429.730 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
πλνιηθό εηζόδεκα       
Κέξδνο γηα ην έηνο  - - - 511.932 511.932 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα      

  
 

Εεκηά επαλεθηίκεζεο ζε δίθαηε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρεηψλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  

 
 

25 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(972.501) 

 
- 

 
 

(972.501) 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ ιφγσ απνκείσζεο 

 
25 

 
- 

 
- 

 
679.000 

 
- 

 
679.000 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
Άιιν ζπλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο  - - (293.501) - (293.501) 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο  - - (293.501) 511.932 218.431 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο       

Αληηζηξνθή θφξνπ άκπλαο ζρεηηθά κε 
ινγηδφκελν κέξηζκα  

  
- 

 
- 

 
- 

 
155.790 

 
155.790 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010/1 

Ηαλνπαξίνπ 2011 
  

97.142.404 
 

(1.190.000) 
 

(21.316) 
 

(19.127.137) 
 

76.803.951 

  _________ _________ _________ __________ _________ 
πλνιηθό εηζόδεκα       
Εεκηά γηα ην έηνο  - - - (178.069) (178.069) 

  _________ _________ _________ __________ _________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα       
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρεηψλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  

 
 

25 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(1.154.768) 

 
 

- 

 
 

(1.154.768) 
Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ιφγσ απνκείσζεο  
 

25 
 

- 
 

- 
 

1.490.993 
 

- 
 

1.490.993 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
Άιιν ζπλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο  - - 336.225 - 336.225 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο  - - 336.225 (178.069) 158.156 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο       
Μέξηζκα γηα ην έηνο 2009 26 - - - (1.128.855) (1.128.855) 
Φφξνο άκπλαο ζρεηηθά κε ινγηδφκελν 

κέξηζκα 
  

- 
 

- 
 

- 
 

(363.877)  
 

(363.877) 
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 24 (19.114.197) - - 19.114.197 - 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ηδηνθηήηεο  (19.114.197) - - 17.621.465 (1.492.732) 

  _________ _________ _________ _________ _________ 
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011  78.028.207 (1.190.000) 314.909 (1.683.741) 75.469.375 

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

(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. 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 24 κέρξη 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  



Marfin CLR Public Co Ltd 
 

  (23) 

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
 

  
εκ. 

2011 
€ 

2010 
€ 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    

(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία   (155.638) 538.532 
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    
Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 13 647 4.854 
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ   14 148.422 186.557 
Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  14 - (7.937) 
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε θαη ξεπζηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ   

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

  
 

340.189 

 
 

469.525 
Κέξδνο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
 
 

 
- 

 
(76.022) 

Εεκηά ιφγσ απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 
25 

 
1.490.993 

 
679.000 

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 15 250.000 196.342 
Δηζφδεκα απφ κεξίζκαηα  (1.610.090) (1.889.116) 
Πηζησηηθνχο ηφθνπο  (799.256) (626.876) 
  _________ _________ 
  (334.733) (525.141) 
Αιιαγέο ζρεηηθά κε:    
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα    899 817.889 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

  
227.446 

 
3.226.367 

Άιινη πηζησηέο  146.149 (600.125) 
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο  40.505 39.540 
  _________ _________ 
Μεηξεηά από εξγαζίεο  80.266 2.958.530 
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε  (17.056) (13.877) 
  _________ _________ 
Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο  63.210 2.944.653 
  _________ _________ 

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

   

Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  14 (3.669) (6.523) 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  14 - 8.047 
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πψιεζε 
 
  

 
- 

 
(621.606) 

Γάλεηα – εηζπξάμεηο απφ απνπιεξσκέο  - 1.664.077 
Σφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ  799.256 626.876 
Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρηεθαλ   1.528.002 1.815.668 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

  
- 

 
76.022 

  _________ _________ 
Καζαξά κεηξεηά από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  2.323.589 3.562.561 
  _________ _________ 

Ρνή κεηξεηώλ ζε ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

   

Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 26 (1.128.855) - 
  _________ _________ 
Καζαξά κεηξεηά ζε ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (1.128.855) - 
  _________ _________ 
Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  1.257.944 6.507.214 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  16.797.806 10.290.592 
  _________ _________ 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηνπ έηνπο  23 18.055.750 16.797.806 
  ========= ========= 

 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 24 κέρξη 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο  
 

Υώξα ζπζηάζεσο 
 
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζηηο 15 
Απξηιίνπ 1989 ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 θαη 
κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζηηο 18 Μαΐνπ 2000.  ηηο 15 επηεκβξίνπ 2000 νη ηίηινη 
ηεο Δηαηξείαο εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.  Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν θαη 
ε δηεχζπλζε εξγαζίαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηε δηεχζπλζε Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, Marfin 
CLR House, 1096 Λεπθσζία, Κχπξνο.  
 
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο  
 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
ήηαλ νη αγνξαπσιεζίεο αμηψλ γηα ίδην φθεινο θαη νη επηιεγκέλεο ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο 
θαη ζρήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο θαη έξγα.  
 
Ζ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ δηεμάγνληαη απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία, Marfin CLR 
(Financial Services) Ltd κε άδεηα ιεηηνπξγίαο Κ.Δ.Π.Δ.Τ. αξηζκφ 002/03. 
 
Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  
 
Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί γηα έθδνζε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ζηηο 27 Απξηιίνπ 2012. 

 
2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  
 
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη πην θάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φια 
ηα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο απφ φπνπ 
δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
Βάζε εηνηκαζίαο 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ θαηαξηηζηεί 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. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φια ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη είλαη εθαξκφζηκα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε εμαίξεζε νξηζκέλσλ πξνλνηψλ ηνπ ΓΛΠ 39 “Υξεκαηννηθνλνκηθά 
Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε” ζε ζρέζε κε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  
 
Βάζε εηνηκαζίαο (ζπλέρεηα) 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ, ησλ 
επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 
πξνο πψιεζε θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηεχζπλζε 
ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη ηνκείο πνπ 
απαηηνχλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη πην πνιχπινθνη ή ηνκείο φπνπ νη παξαδνρέο 
θαη νη ππνινγηζκνί έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 4. 
  
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ 
 
Καηά ην ηξέρνλ έηνο 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 2011. Ζ πηνζέηεζε 
απηή δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ 
πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 

 
(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Σξνπνπνηήζεηο 
 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥA 7 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο” 
αλαθνξηθά κε ηε  δηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ηζρχεη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

  
(ii)  Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
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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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 
 
(ii)  Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια) 
 
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 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 Δξγαδνκέλνπο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 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). 

  
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 πξνηχπσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, κε εμαίξεζε ησλ πην θάησ: 
 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥA 7 „Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟ 
αλαθνξηθά κε ηε δηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  Ζ ηξνπνπνίεζε 
απηή ζα πξνσζήζεη ηε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ 
κεηαθνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο έθζεζεο 
ζε θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε επίδξαζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ ζηελ 
νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ αθνξνχλ 
ηελ ηηηινπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηή ε 
ηξνπνπνίεζε ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 
Ηνπιίνπ 2011 θαη δελ πηνζεηήζεθε αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

  



Marfin CLR Public Co Ltd 
 

  (27) 

2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 12 „Φφξνη Δηζνδήκαηνο‟ γηα ηελ αλαβαιιφκελε 
θνξνινγία.  Σν ΓΛΠ 12, „Φφξνη Δηζνδήκαηνο‟ απαηηεί επί ηνπ παξφληνο κηα 
νηθνλνκηθή νληφηεηα λα ππνινγίδεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ 
ζρεηίδεηαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νηθνλνκηθή 
νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ  πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ κέζσ  ρξήζεο ή πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη 
ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζνλ ε αλάθηεζε ζα είλαη κέζσ ρξήζεο ή 
κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη ζε δίθαηε αμία κε 
βάζε ην κνληέιν δίθαηεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40, „Δπελδχζεηο ζε Aθίλεηα‟. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή εηζάγεη σο εθ ηνχηνπ εμαίξεζε απφ ηελ ηζρχνπζα αξρή 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ή 
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ  επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία. Χο απνηέιεζκα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 
Γηεξκελεία ΜΔΓ 21, „Φφξνη Eηζνδήκαηνο - αλάθηεζε αλαπξνζαξκνζκέλσλ 
κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ‟, δελ ζα ηζρχεη πιένλ γηα  
επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
επίζεο εηζάγνπλ ζην ΓΛΠ 12 ηελ ππφινηπε νδεγία πνπ πεξηείρε  
πξνεγνπκέλσο ε Γηεξκελεία ΜΔΓ, ε νπνία απνζχξεηαη. Απηή ε 
ηξνπνπνίεζε ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 „Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ‟ 
ζηελ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.  Ζ θχξηα 
αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε  απηή είλαη ε απαίηεζε φπσο 
νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηα „άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα‟, κε βάζε θαηά πφζν κπνξνχλ λα 
επαλαηαμηλνκεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηηο θεξδνδεκηέο (πξνζαξκνγέο 
επαλαηαμηλφκεζεο). Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ εμεηάδνπλ πνηα ζηνηρεία 
παξνπζηάδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Απηή ε ηξνπνπνίεζε ηζρχεη 
γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012 θαη δελ 
έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΠΥΑ 9 „Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα‟.  Σν ΓΠΥΑ 9 είλαη ην πξψην πξφηππν 
πνπ εθδίδεηαη σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ γηα λα αληηθαηαζηαζεί ην 
ΓΛΠ 39. Σν ΓΠΥΑ 9, δηαηεξεί αιιά απινπνηεί ην κνληέιν ηεο κεηθηήο 
απνηίκεζεο θαη θαζηεξψλεη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο απνηίκεζεο γηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: απνζβεζκέλν θφζηνο θαη δίθαηε 
αμία. Ζ βάζε ηεο ηαμηλφκεζεο εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ νδεγία ηνπ ΓΛΠ 
39 γηα απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε 
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Σν πξφηππν ηζρχεη γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη δελ 
έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥA (ζπλέρεηα) 

 

 ΓΠΥΑ 10 „Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο‟.  Ο ζηφρνο ηνπ ΓΠΥΑ 10 
είλαη λα θαζηεξψζεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή 
πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο γηα λα παξνπζηάζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Καζνξίδεη ηελ αξρή ηνπ ειέγρνπ, θαη θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο 
βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε. Καζνξίδεη πψο λα εθαξκνζηεί  ε αξρή ηνπ ειέγρνπ 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ έλαο επελδπηήο ειέγρεη κία νληφηεηα ζηελ 
νπνία έρεη επελδχζεη θαη σο εθ ηνχηνπ λα ηελ ελνπνηήζεη. Καζνξίδεη ηηο 
ινγηζηηθέο  απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. Σν πξφηππν ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή 
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

 ΓΠΥΑ 12 „Γλσζηνπνηήζεηο πκθεξφλησλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο‟.  Σν ΓΠΥΑ 12 
πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο γηα φια ηα είδε ζπκθεξφλησλ 
ζε άιιεο νληφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλψλ δηεπζεηήζεσλ, 
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ θαη άιισλ νληνηήησλ 
εθηφο ηζνινγηζκνχ. Σν πξφηππν ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

 ΓΠΥΑ 13 „Απνηίκεζε Γίθαηεο Αμίαο‟. Σν ΓΠΥΑ 13 έρεη ζηφρν λα βειηηψζεη ηε 
ζπλέπεηα θαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα, παξέρνληαο έλαλ αθξηβή 
νξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο θαη κηα εληαία πεγή απνηίκεζεο ηεο δίθαηεο αμίαο 
θαη ησλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνίεζεο γηα ρξήζε ζηα ΓΠΥΑ. Οη απαηηήζεηο 
απηέο δελ επεθηείλνπλ ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκνχ ηεο δίθαηεο αμίαο αιιά   
παξέρνπλ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ε 
ρξήζε ηνπ ήδε απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ άιια πξφηππα. Σν πξφηππν 
ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2013 θαη δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
Ζ Δηαηξεία εηνίκαζε απηέο ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα 
ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο. 
 
Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαξηίζεη επίζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηε ζπγαηξηθή ηεο (ην πγθξφηεκα). Οη ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο. 
 
Οη ρξήζηεο απηψλ ησλ μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πξέπεη 
λα ηηο δηαβάζνπλ καδί κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά 
ηελ/θαη γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ψζηε λα ιάβνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε 
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 
Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 
Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ  
 
Σν εηζφδεκα απνηειείηαη απφ ηε δίθαηε αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ εηζπξάρηεθε ή είλαη 
εηζπξαθηέα γηα ηελ πψιεζε ππεξεζηψλ θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο 
Δηαηξείαο. Σν εηζφδεκα παξνπζηάδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.  

 
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα εηζνδήκαηα φηαλ ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί αμηφπηζηα, είλαη πηζαλφλ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ πξνο 
ηελ νληφηεηα θαη φηαλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα θάζε κία εθ ησλ εξγαζηψλ ηεο 
Δηαηξείαο φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ. Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 
 
(α) Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 
 
Οη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ πξνζθέξνληαη νη 
ππεξεζίεο κε αλαθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο ππνινγηζκέλεο 
κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ, σο αλαινγία ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
ζα πξνζθεξζνχλ. 
 
(β) Πηζησηηθνί ηόθνη 
 
Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαηά αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
(γ) Δηζόδεκα από ελνίθηα 
 
Σν εηζφδεκα απφ ελνίθηα πνπ πξνθχπηεη απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 
 
(δ) Πηζησηηθά κεξίζκαηα 
 
Σα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα 
εηζπξάμεη. 
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Ωθειήκαηα ππαιιήισλ 
 
(α)     Ωθειήκαηα αθππεξέηεζεο 
 
         Ζ Δηαηξεία θαη νη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο ζπλεηζθέξνπλ ζην Κπβεξλεηηθφ Σακείν 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε βάζε ηνπ κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ.  Δπηπξφζζεηα, νη 
ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην αθππεξέηεζεο ηνπ Οκίινπ Λατθήο 
ην νπνίν είλαη θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ν Όκηινο 
ιεηηνπξγνχζε ζηελ Κχπξν ζρέδην αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ην νπνίν 
απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012, κεηαηξάπεθε ζε ζρέδην αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλσλ 
εηζθνξψλ. 

 
         Έλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη ζρέδην αθππεξέηεζεο ζην νπνίν ε 

Δηαηξεία πιεξψλεη πάγηεο εηζθνξέο ζε μερσξηζηφ ηακείν.  Γηα έλα ζρέδην 
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ε Δηαηξεία δελ έρεη θακηά λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε 
γηα λα πιεξψζεη πεξαηηέξσ εηζθνξέο εάλ ην ηακείν δελ θαηέρεη αξθεηά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία γηα λα πιεξψζεη φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηα σθειήκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηηο 
ππεξεζίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. 

 
         Έλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ζρέδην αθππεξέηεζεο ην νπνίν δελ είλαη 

ζρέδην θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.  πλήζσο ηα ζρέδηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 
θαζνξίδνπλ πνζφ σθειήκαηνο αθππεξέηεζεο, εμαξηψκελν ζπλήζσο απφ έλα ή 
πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο φπσο ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη νη απνιαβέο. 

 
Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε ζρέζε κε ηα ζρέδηα 
αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κείνλ ε δίθαηε αμία ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ, καδί κε αλαπξνζαξκνγέο γηα αλαινγηζηηθά 
θέξδε ή δεκηέο πνπ δελ αλαγλσξίζηεθαλ θαη θφζηνο πξνυπεξεζίαο.  Ζ ππνρξέσζε 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη εηήζηα απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο.  Ζ παξνχζα 
αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζνξίδεηαη κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ 
αλακελφκελσλ κειινληηθψλ εθξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθηα εηαηξηθψλ νκνιφγσλ 
πςειήο πνηφηεηαο πνπ εθθξάδνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν ζα πιεξσζνχλ ηα 
σθειήκαηα θαη πνπ έρνπλ φξνπο ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο 
ππνρξέσζεο αθππεξέηεζεο.  

 
         Αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη 

αιιαγέο ζε αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην κεγαιχηεξν απφ ην 10% 
ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ ή ην 10% ηεο παξνχζαο 
αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηα 
έζνδα ζην δηάζηεκα ηνπ αλακελφκελνπ κέζνπ φξνπ ηεο ππνιεηπφκελεο εξγάζηκεο 
δσήο ησλ ππαιιήισλ. 

 
         Tν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ, εθηφο εάλ νη αιιαγέο ζην ζρέδην αθππεξέηεζεο έρνπλ σο 
πξνυπφζεζε νη ππάιιεινη λα παξακείλνπλ ζε ππεξεζία γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν (πεξίνδνο θαηνρχξσζεο).  ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο 
απνζβέλεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηνρχξσζεο. 
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Ωθειήκαηα ππαιιήισλ (ζπλέρεηα) 
 
(α)      Ωθειήκαηα αθππεξέηεζεο (ζπλέρεηα) 
 

Έλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζεσξείηαη δηαθαλνληζκέλν φηαλ κηα νληφηεηα 
κπαίλεη ζε ζπλαιιαγή θαηά ηελ νπνία εμαιείθνληαη φιεο νη πεξαηηέξσ λνκηθέο ή 
ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη θάησ απφ ην ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, γηα παξάδεηγκα, φπνπ 
κηα εθάπαμ πιεξσκή γίλεηαη ζε, ή εθ κέξνπο, κειψλ ηνπ ζρεδίνπ, ζε αληάιιαγκα 
ησλ δηθαησκάησλ ηνπο γηα λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο θαηά ηελ 
αθππεξέηεζε ηνπο.  Ο δηαθαλνληζκφο γίλεηαη κε δηαθνπή ηνπ ζρεδίνπ, φηαλ έλα 
ζρέδην ηεξκαηίδεηαη κε ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ε ππνρξέσζε δηαθαλνλίδεηαη θαη ην 
ζρέδην παχεη λα ππάξρεη.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επίδξαζεο ηεο δηαθνπήο ή ηνπ 
δηαθαλνληζκνχ ηνπ ζρεδίνπ, ε Δηαηξεία επηκεηξά ηελ ππνρξέσζε (θαη ηα ζρεηηδφκελα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ, αλ ππάξρνπλ) ρξεζηκνπνηψληαο ηξέρνπζεο 
αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξέρνλησλ επηηνθίσλ αγνξάο 
θαη άιισλ ηξέρνπζσλ αγνξαίσλ ηηκψλ).  Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη θέξδε θαη δεκηέο 
απφ ηελ δηαθνπή ή ηνλ δηαθαλνληζκφ ελφο ζρεδίνπ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ φηαλ 
πξνθχπηεη ε δηαθνπή ή ν δηαθαλνληζκφο.  Σα θέξδε ή νη δεκηέο απφ ηε δηαθνπή ή 
ηνλ δηαθαλνληζκφ απνηεινχληαη απφ: (α) ηελ αιιαγή πνπ πξνθχπηεη ζηελ παξνχζα 
αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, (β) ηελ αιιαγή πνπ πξνθχπηεη ζηελ 
δίθαηε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ, θαη (γ) ηπρφλ ζρεηηδφκελα 
αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο θαη θφζηνο πξνυπεξεζίαο πνπ δελ αλαγλσξίζηεθαλ. 

 
         Γηα ηα ζρέδηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε Δηαηξεία δελ έρεη πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο 

γηα πιεξσκή φηαλ πιεξσζνχλ νη εηζθνξέο.  Οη εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο 
δαπάλε σθειεκάησλ ππαιιήισλ φηαλ είλαη νθεηιφκελεο.  Πξνπιεξσκέλεο 
εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ έθηαζε πνπ ππάξρεη 
επηζηξνθή κεηξεηψλ ή κείσζε ζηηο κειινληηθέο πιεξσκέο. 

 
(β)     Ωθειήκαηα ηεξκαηηζκνύ ππεξεζηώλ 
 
         Σα σθειήκαηα ηεξκαηηζκνχ ππεξεζηψλ είλαη πιεξσηέα φηαλ ε εξγνδφηεζε 

ηεξκαηίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία 
αθππεξέηεζεο, ή νπνηεδήπνηε έλαο ππάιιεινο απνδέρεηαη εζεινληηθά λα ζεσξεζεί 
πιενλάδσλ πξνζσπηθφ κε αληαιιαγή ηα σθειήκαηα απηά.  Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη 
σθειήκαηα ηεξκαηηζκνχ ππεξεζηψλ φηαλ είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλε είηε ζηνλ 
ηεξκαηηζκφ εξγνδφηεζεο πθηζηάκελσλ ππαιιήισλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο 
ζρέδην ρσξίο πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε ζηελ παξνρή σθειεκάησλ ηεξκαηηζκνχ 
ππεξεζηψλ σο απνηέιεζκα πξνζθνξάο πνπ έγηλε γηα ελζάξξπλζε εζεινληηθήο 
απνρψξεζεο σο πιενλάδσλ πξνζσπηθφ.  Σα σθειήκαηα πνπ είλαη πιεξσηέα 
πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη 
ζηελ παξνχζα αμία. 
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Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 
 
(α) Νόκηζκα 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. 

 
(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 
 

πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ 
ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο εθηίκεζεο φηαλ ηα ζηνηρεία 
επαλεθηηκνχληαη. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 
πνπ ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο. 
 
Οη αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ πνπ εθθξάδνληαη ζε 
μέλν λφκηζκα θαηεγνξηνπνηνχληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  θαη αλαιχνληαη κεηαμχ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπ ηίηινπ θαη άιιεο αιιαγέο 
ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ηίηινπ. πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε αιιαγέο ζην 
απνζβεζκέλν θφζηνο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαη άιιεο αιιαγέο ζηε 
ινγηζηηθή αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
 
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο κεηνρηθνί ηίηινη πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, θαηαρσξνχληαη σο κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο 
δίθαηεο αμίαο.  πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, φπσο κεηνρηθνί ηίηινη πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
 

Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Ζ ρξέσζε θνξνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε 
θνξνινγία. Ζ θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο εθηφο ζηελ έθηαζε φπνπ 
ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο 
ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα άιια 
ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αληίζηνηρα. 

Ζ ηξέρνπζα ρξέσζε θνξνινγίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη 
ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ ε 
Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη δεκηνπξγεί θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Ζ Γηεχζπλζε αμηνινγεί 
πεξηνδηθά ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο ζε ζρέζε κε θαηαζηάζεηο 
φπνπ ε εθαξκνζζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία. Δάλ ε εθαξκνζζείζα 
θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία, θαζνξίδεηαη πξφβιεςε φπνπ είλαη 
θαηάιιειν κε βάζε ηα πνζά πνπ ππνινγίδεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 
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Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία (ζπλέρεηα) 
 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξέσζεο 
πάλσ ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Δληνχηνηο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ 
αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή εθηφο 
απφ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ε νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε 
ηα ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκηέο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαζνξίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λνκνζεζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή 
νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη φηη ζα ηζρχνπλ 
φηαλ ην ζρεηηθφ αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθπνηεζεί ή φηαλ ε 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε δηαθαλνληζηεί. 
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ 
φηη κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο 
δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη 
λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε ηξέρνπζεο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε θφξν 
εηζνδήκαηνο πνπ ρξεψλεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή ζηελ Δηαηξεία φπνπ ππάξρεη 
πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ησλ ππνινίπσλ ζε θαζαξή βάζε. 
 
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο  

Ζ γε θαη ηα θηίξηα πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία, κε 
βάζε πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κείνλ 
κεηαγελέζηεξεο απνζβέζεηο γηα θηίξηα.  Οη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ εκεξνκελία 
ηεο επαλεθηίκεζεο δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο κηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ θαη ε θαζαξή αμία αλαπξνζαξκφδεηαη ζηελ επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη επαλεθηηκήζεηο γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη 
ψζηε ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ λα κε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 
δίθαηεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όια ηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ απνζβέζεηο.  Σν 
ηζηνξηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ 
αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 
Απμήζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ 
αλαγλσξίδνληαη ζην άιιν ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη πηζηψλνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά ζηα 
ίδηα θεθάιαηα. Μεηψζεηο πνπ αληηζηαζκίδνπλ πξνεγνχκελεο απμήζεηο ηνπ ηδίνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρξεψλνληαη έλαληη ησλ άιισλ απνζεκαηηθψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, 
φιεο νη άιιεο κεηψζεηο ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο.   
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα) 

 
Ζ γε δελ απνζβέλεηαη. Οη απνζβέζεηο γηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα θαηαλεκεζεί ην 
θφζηνο ή ε επαλεθηηκεκέλε αμία κείνλ ε ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία ζην δηάζηεκα ηεο 
εθηηκεκέλεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη σο εμήο: 

 
  % 

Κηίξηα 3 
Βειηηψζεηο  8,33 
Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο 10 
Ορήκαηα 20 
Έπηπια θαη ζθεχε 10 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη νη σθέιηκεο δσέο αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε 
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εάλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 

 
Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη ακέζσο 
ζην αλαθηήζηκν πνζφ εάλ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην ππνινγηδφκελν αλαθηήζηκν πνζφ. 
 
Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 
ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. Σν θφζηνο ζεκαληηθψλ 
αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή αλάινγα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 
κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία ζε 
ζρέζε κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. 

 
Κέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη 
κε ηε ζχγθξηζε ησλ εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο. 
 
ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο επαλεθηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά κεηαθέξνληαη ζηα θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ. 
 
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 
 
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θηίξηα, θαηέρνληαη γηα 
καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο ελνηθίνπ θαη δε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία.  Οη 
επελδχζεηο ζε αθίλεηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεχζεξε 
αγνξαία αμία θαζνξηδφκελε εηεζίσο απφ εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο. 
 

Άπια πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία - ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
 
Γαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε αλαγλσξίζηκα θαη μερσξηζηά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη πνπ πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 
ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο αλαγλσξίδνληαη σο άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 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 ζηηο θεξδνδεκηέο ζην έηνο πνπ 
πξνθχπηνπλ. Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνινγηδφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα νθηψ έηε. 
Ζ απφζβεζε μεθηλά φηαλ ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε θαη 
πεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
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Απνκείσζε ζηελ αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη, αιιά ειέγρνληαη 
θάζε ρξφλν γηα απνκείσζε ζηελ αμία.  Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 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 πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ.  Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ κείνλ έμνδα πσιήζεσλ θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  Γηα ζθνπνχο 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζηα κηθξφηεξα 
επίπεδα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ μερσξηζηέο, αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο 
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ). Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο ηεο 
ππεξαμίαο, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε δελ ειέγρνληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο 
απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
(i) Σαμηλόκεζε 

 
Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζηηο 
αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη 
ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, δάλεηα θαη εηζπξαθηέα, επελδχζεηο 
δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ Γηεχζπλζε 
απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
 
Απηή ε θαηεγνξία έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πξνο εκπνξία θαη απηά πνπ νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηαμηλνκείηαη ζηελ ππνθαηεγνξία πξνο εκπνξία αλ 
αγνξάζηεθε θπξίσο γηα ζθνπνχο πψιεζεο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε. 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη εθείλα ε 
απφδνζε ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ηε δίθαηε αμία, ζχκθσλα κε ηε 
ζηνηρεηνζεηεκέλε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο. Πιεξνθνξίεο κε 
βάζε ηε δίθαηε αμία ζρεηηθά κε απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία παξέρνληαη εζσηεξηθά ζηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο.  
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη σο 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλ είλαη πξνο εκπνξία ή αλακέλεηαη 
λα πσιεζνχλ κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 
 
(i) Σαμηλόκεζε (ζπλέρεηα) 
 

 Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα 
 
Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο πνπ δελ 
είλαη εηζεγκέλα ζε ελεξγή αγνξά θαη γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα 
εκπνξία ηνπ εηζπξαθηένπ.  Πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο αλ έρνπλ ιήμε πνπ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηά ηαμηλνκνχληαη σο κε 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα ηεο 
Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα θαη ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα κέρξη ηε 
ιήμε  
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα κέρξη ηε ιήμε 
είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή 
πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο θαη κε ζηαζεξή ιήμε, ηα νπνία ε Γηεχζπλζε ηεο 
Δηαηξείαο έρεη ηε ζεηηθή πξφζεζε θαη δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε 
ηνπο, πνπ δελ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ δαλείσλ θαη εηζπξαθηέσλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε Δηαηξεία δελ θαηείρε νπνηεζδήπνηε επελδχζεηο ζε απηή 
ηελ θαηεγνξία. 
 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε είλαη 
κε παξάγσγα, ηα νπνία είηε νξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή ή δελ έρνπλ 
ηαμηλνκεζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία.  Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο εάλ ε Γηεχζπλζε πξνηίζεηαη λα 
πσιήζεη ηηο επελδχζεηο κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ. 
 

(ii) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε 
 
Αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε 
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο γηα φια ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε 
δίθαηε αμία θαη ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο. Σα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα λα 
εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
έρεη ιήμεη, ή έρεη κεηαθεξζεί θαη ε Δηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φια ηα 
ζεκαληηθά ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε (ζπλέρεηα) 

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζε δίθαηε αμία.  Σα δάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα κέρξη ηε 
ιήμε παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 
Κέξδε ή δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ηεο θαηεγνξίαο 
'ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ' παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ ζην „θέξδνο απφ επαλεθηίκεζε θαη ξεπζηνπνίεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 
κέζσ απνηειεζκάησλ‟ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Μεξίζκαηα πνπ 
εηζπξάηηνληαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο σο 
„κεξίζκαηα εηζπξαθηέα‟, φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα εηζπξάμεη. 
 
Όηαλ ηίηινη πνπ ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ 
απνκείσζε ζηελ αμία, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηε δίθαηε αμία πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, πεξηιακβάλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο 
σο “Εεκηέο ιφγσ απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε”.  
 
Ο ηφθνο ζηνπο ηίηινπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε πνπ ππνινγίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ αλαγλσξίδεηαη ζηηο 
θεξδνδεκηέο σο “ηφθνη εηζπξαθηένη”. 
 
Σα κεξίζκαηα απφ κεηνρηθνχο ηίηινπο δηαζέζηκνπο πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη 
ζηηο θεξδνδεκηέο σο „κεξίζκαηα εηζπξαθηέα‟ φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο 
Δηαηξείαο λα εηζπξάμεη. 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ελεξγή αγνξά βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή 
πξνζθνξάο. Δάλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη 
ελεξγή, 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 κε αλαπξνζαξκνγή ψζηε ε 
κέζνδνο απνηίκεζεο λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηνπ εθδφηε.  
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Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε (ζπλέρεηα) 

 
Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζνλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία. 
ηελ πεξίπησζε κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, 
κηα ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηε δίθαηε αμία ηεο επέλδπζεο θάησ απφ ην 
θφζηνο ηεο ιακβάλεηαη ππφςε σο έλδεημε πηζαλήο απνκείσζεο ζηελ αμία.  Αλ 
ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ 
ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηεο παξνχζαο δίθαηεο αμίαο, κείνλ δεκηάο απνκείσζεο 
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθε ζηηο θεξδνδεκηέο, 
κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο. Οη δεκηέο 
απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο θεξδνδεκηέο γηα κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ 
αληηζηξέθνληαη κέζσ ησλ θεξδνδεκηψλ. 

 
Δπέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία 
 
Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία λα αζθεί έιεγρν 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο ηνπο θαη γεληθά ζπλνδεχεηαη κε έλα κεξίδην 
πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. Ζ επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία 
εκθαλίδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ηηκή θφζηνπο κείνλ νπνηαδήπνηε 
πξφλνηα γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηεο επέλδπζεο. Όπνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απνκείσζε 
ζηελ αμία ηεο επέλδπζεο αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο. 
 
πλδεδεκέλεο 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 ινγίδνληαη κε 
ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο. Ζ επέλδπζε ηεο 
Δηαηξείαο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο πεξηιακβάλεη ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ 
απφθηεζε, κείνλ νπνησλδήπνηε ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. 

 
Σν κεξίδην ηεο Δηαηξείαο ζην θέξδνο ή ηε δεκηά ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ κεηά ηελ 
απφθηεζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ην κεξίδην ηεο 
ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Οη ζπζζσξεπκέλεο θηλήζεηο κεηά ηελ απφθηεζε 
αλαπξνζαξκφδνληαη έλαληη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο. Όηαλ ην κεξίδην ηεο 
Δηαηξείαο ζηε δεκηά κηαο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηνπ ζπκθέξνληνο 
ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε άιισλ κε 
εμαζθαιηζκέλσλ εηζπξαθηέσλ, ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκηέο, εθηφο εάλ 
πξνέθπςαλ ππνρξεψζεηο ή έγηλαλ πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. 
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πλδεδεκέλεο εηαηξείεο (ζπλέρεηα) 

 
Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ζε ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ 
εηαηξεηψλ ηεο απαιείθνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείεο. Με πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο αλ ε ζπλαιιαγή 
θαλεξψλεη απνκείσζε ζηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαθέξζεθε. Όπνπ 
ρξεηάδεηαη, νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί γηα 
λα ζπλάδνπλ κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία.  Κέξδε θαη δεκηέο 
θαηαλνκήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αλαγλσξίδνληαη 
ζηηο θεξδνδεκηέο. 
 
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 
δεκηψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ζε ζπλδεδεκέλε 
εηαηξεία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αγνξά, ειέγρεηαη γηα 
απνκείσζε, ζπγθξίλνληαο ην αλαθηήζηκν πνζφ κε ηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία φπνηε ππάξρεη 
έλδεημε απνκείσζεο. 
 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 
 
Σα εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζε 
απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ 
πξφλνηαο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε θαζνξίδεηαη φηαλ ππάξρεη 
αληηθεηκεληθή έλδεημε πσο ε Δηαηξεία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη ηα ζπλνιηθά 
εηζπξαθηέα πνζά ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ησλ εηζπξαθηέσλ. εκαληηθέο 
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ ρξεψζηε, ε πηζαλφηεηα φηη ν ρξεψζηεο ζα πεξηέιζεη ζε 
πηψρεπζε ή νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε, θαη ε αζέηεζε ή παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεηηθά κε πιεξσκέο ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ην εηζπξαθηέν έρεη 
ππνζηεί απνκείσζε. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 
ηνπ εηζπξαθηένπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ππνινγηδφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο, θαη ην πνζφ ηεο δεκηάο 
αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο.  Όηαλ έλα εηζπξαθηέν είλαη επηζθαιέο, δηαγξάθεηαη έλαληη 
ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο γηα εηζπξαθηέα.  Δπαθφινπζεο αλαθηήζεηο πνζψλ πνπ είραλ 
πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί πηζηψλνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο. 
 
Μεηνρηθό θεθάιαην 
 
Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα. 

 
(α) Έμνδα έθδνζεο θεθαιαίνπ 
 
 Δπηπιένλ έμνδα πνπ αθνξνχλ άκεζα κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ παξνπζηάδνληαη 

ζηα ίδηα θεθάιαηα σο αθαίξεζε, κεηά ηελ θνξνινγία, απφ ηηο εηζπξάμεηο. 
 
(β) Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
  

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην έηνο πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη 
θαη δελ ππφθεηληαη πιένλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο Δηαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 
ελδηάκεζα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηειηθψλ κεξηζκάησλ, 
απηά αλαγλσξίδνληαη ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 
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Πξνβιέςεηο 
 
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαξηή 
ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη 
ξνή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην πνζφ ηεο 
ππνρξέσζεο έρεη ππνινγηζηεί αμηφπηζηα.  Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο 
δεκηέο.   
 
Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη σο ε ηξέρνπζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνζνζηφ πξηλ ηε 
θνξνινγία, ην νπνίν απνδίδεη ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο αγνξάο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο 
δηαρξνληθά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε.  Ζ αχμεζε ζηελ 
πξφβιεςε ιφγσ ηεο παξέιεπζεο ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο ρξεσζηηθφο ηφθνο. 
 
Πξνβιέςεηο αλαδηνξγάλσζεο απνηεινχληαη απφ θπξψζεηο γηα δηαθνπή κηζζψζεσλ θαη 
πιεξσκέο γηα ηεξκαηηζκφ ππεξεζηψλ ππαιιήισλ θαη αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη 
λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε λα πιεξψζεη. Γαπάλεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο 
ηεο Δηαηξείαο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνθαηαβνιηθά. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα 
κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο. 
 
Γαλεηζκόο 
 
Ο δαλεηζκφο αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο 
ζπλαιιαγήο. Ο δαλεηζκφο παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο. Οπνηαδήπνηε 
δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο) θαη ηεο 
αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ είλαη άκεζα απνδνηέα 
ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, ζηελ 
νπνία πεξίπησζε θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
 
Ακνηβέο πνπ πιεξψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία δηεπθνιχλζεσλ δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο 
θφζηα ζπλαιιαγήο ηνπ δαλείνπ ζηελ έθηαζε φπνπ είλαη πηζαλφλ φηη κέξνο ή νιφθιεξε ε 
δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  ηελ πεξίπησζε απηή, ε ακνηβή αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ 
αλάιεςε ηνπ δαλείνπ.  ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη είλαη πηζαλφ έλα 
κέξνο ή νιφθιεξε ε δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε ακνηβή θεθαιαηνπνηείηαη σο 
πξνπιεξσκή θαη απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηεπθφιπλζεο κε ηελ 
νπνία ζρεηίδεηαη. 
 
Σα θφζηα δαλεηζκνχ απνηεινχλ ηφθν θαη άιια έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ε Δηαηξεία 
ζε ζρέζε κε ην δαλεηζκφ θεθαιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηφθνπ δαλεηζκνχ, απφζβεζε 
εθπηψζεσλ ή επηκίζζηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε δαλεηζκφ, απφζβεζε επηπιένλ θφζηνπο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηε δηεπζέηεζε δαλεηζκνχ, ρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα ζε πεξίπησζε 
πνπ ζεσξνχληαη σο κηα πξνζαξκνγή ζηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. 
 
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, πνπ είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 
ππνρξεσηηθά θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα εηνηκαζηεί γηα ηελ 
πξνηηζέκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, θεθαιαηνπνηείηαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη ζα επηθέξεη κειινληηθά 
νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. 
 
Ο δαλεηζκφο ηαμηλνκείηαη σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην 
δηθαίσκα άλεπ φξσλ λα αλαβάιιεη ηελ απνπιεξσκή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζην 
δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ (ζπλέρεηα) 
 

Δκπνξηθνί πηζησηέο 

 
Οη εκπνξηθνί πηζησηέο είλαη ππνρξεψζεηο γηα πιεξσκή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 
απνθηεζεί θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο, απφ πξνκεζεπηέο. Οη 
εκπνξηθνί πηζησηέο ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, εάλ ε πιεξσκή 
νθείιεηαη εληφο ελφο έηνπο ή ιηγφηεξν (ή θαηά ην ζπλήζε θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο εάλ 
είλαη κεγαιχηεξνο). Αλ φρη, παξνπζηάδνληαη ζηηο κε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
 
Οη εκπνξηθνί πηζησηέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη 
ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 
ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ  
θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα. 
 
πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο 
 
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο 
αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ζην ηξέρνλ έηνο. 

 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 
Οη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε πνηθίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 
θηλδχλνπο: θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, 
θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία, θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο 
ηακεηαθέο ξνέο θαη θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν 
ξεπζηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη, θαζψο 
επίζεο θαη ζε ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ζπκκφξθσζεο, λνκηθφ θίλδπλν, θίλδπλν 
απψιεηαο θήκεο, θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θπξηφηεηα κεηνρηθψλ ηίηισλ θαη 
άιινπο θηλδχλνπο. 
 
Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο επηθεληξψλεηαη ζηε κε 
πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ πηζαλψλ 
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην παξέρεη γξαπηέο αξρέο γηα ηελ φιε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, θαζψο θαη 
γξαπηέο αξρέο πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ 
θίλδπλν, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν, ρξήζε παξαγψγσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη κε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, θαη 
επέλδπζε πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο. 
 
Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο 
ειέγρεη εμεγείηαη πην θάησ: 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

 Κίλδπλνο αγνξάο 
 
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
κέζσλ λα θπκαίλεηαη ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο 
ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 
θαη ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα 
δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο.  
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία δελ είρε 
ζεκαληηθά ππφινηπα ζε μέλα λνκίζκαηα. Ζ Δηαηξεία παίξλεη φια ηα αλαγθαία 
κέηξα γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θίλδπλνπ. 

 
Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο 
 
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο κεηνρηθψλ ηίηισλ ιφγσ 
επελδχζεσλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηαμηλνκνχληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ είηε σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε είηε σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ. Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ αγαζψλ. 
 
Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο νη νπνίνη εκπνξεχνληαη 
δεκφζηα πεξηιακβάλνληαη ζην Γεληθφ Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ 
Κχπξνπ θαη ζην χλζεην Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αζελψλ. 
 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ηελ επίδξαζε απμήζεσλ/ 
κεηψζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΚ θαη ηνπ ΥΑ ζην θέξδνο γηα ην έηνο κεηά 
ηε θνξνινγία θαη ζηα άιια ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ 
αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη δείθηεο ηίηισλ απμήζεθαλ/ κεηψζεθαλ 
θαηά 10% (2010: 10%) κε φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο λα παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη νη κεηνρηθνί ηίηινη ηεο Δηαηξείαο θηλήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 
ηζηνξηθή ζπζρέηηζε ηνπο κε ην δείθηε: 

 

  

Δπίδξαζε ζην 
θέξδνο κεηά ηε 
θνξνινγία ζε €  

Δπίδξαζε ζε άιια 
ζηνηρεία ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε € 

  2011  2010  

 
2011  

 
2010 

Γείθηεο         

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ – Γεληθφο 
Γείθηεο  

 

27.815  40.436  780.802  874.517 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ – χλζεηνο 
Γείθηεο 

 

10.655  54.797  89.166  102.719 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

 Κίλδπλνο αγνξάο (ζπλέρεηα) 

 
  Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο (ζπλέρεηα) 

 
Σν θέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία ζα απμαλφηαλ / κεησλφηαλ σο 
απνηέιεζκα θεξδψλ/δεκηψλ ζε ηίηινπο  πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Σα άιια ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα 
απμάλνληαλ / κεηψλνληαλ σο απνηέιεζκα θεξδψλ/δεκηψλ ζε ηίηινπο πνπ 
ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε. 

 
 Με ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηηκήο αγνξάο, ε Δηαηξεία δηεπξχλεη ην 
ραξηνθπιάθην ηεο. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 

 
Κίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία 
 
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 
λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Οη θαηαζέζεηο 
ζηελ ηξάπεδα νη νπνίεο θέξνπλ θπκαηλφκελα επηηφθηα ππφθεηληαη ζε θίλδπλν 
επηηνθίνπ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο 
δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
 
 Δάλ ηα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ ηξάπεδα ήηαλ ςειφηεξα/ρακειφηεξα 
θαηά 50 κνλάδεο βάζεο, έρνληαο φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο 
ζηαζεξνχο, ην θέξδνο γηα ην έηνο ζα ήηαλ €74.064 (2010: €60.949) 
πςειφηεξν/ρακειφηεξν, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ πςειφηεξσλ/ 
ρακειφηεξσλ πηζησηηθψλ ηφθσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ θαηαζέζεηο ζηελ 
ηξάπεδα κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. 
 
 Ο πην θάησ πίλαθαο παξαζέηεη αλάιπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 
επηηνθίνπ γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ θέξνπλ 
θπκαηλφκελν επηηφθην ή ηελ εκεξνκελία ιήμεο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
θαη ππνρξεψζεηο πνπ θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 

  Κίλδπλνο αγνξάο (ζπλέρεηα) 
 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία (ζπλέρεηα) 
 
 
31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 
Μέζα ζε 
έλα κήλα 

Μεηαμύ έλα 
θαη ηξεηο 

κήλεο 

Μεηαμύ ηξεηο 
κήλεο θαη έλα 

ρξόλν 

Μεηαμύ έλα 
θαη πέληε 

ρξόληα 

 
Γελ θέξνπλ 

ηόθν 

 
 

ύλνιν 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία        
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - - - - 1.963 1.963 
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο - - - - 12.955.812 12.955.812 
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα - - - - 2.800.000 2.800.000 
Δπέλδπζε ζε εμαξηεκέλε εηαηξεία - - - - 35.406.917 35.406.917 
Γάλεηα - - - - 85.380 85.380 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα  πξνο πψιεζε - - - 116.598 8.583.077 8.699.675 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 - - - 116.598 59.833.149 59.949.747 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  - - - - 2.796 2.796 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία  
 κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
253.596 

 
131.103 

 
384.699 

Φφξνο επηζηξεπηένο - - - - 13.085 13.085 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 18.055.750 - - - - 18.055.750 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 18.055.750 - - 253.596 146.984 18.456.330 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 18.055.750 - - 370.194 59.980.133 78.406.077 

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Τπνρξεώζεηο       

Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Γαλεηζκφο - - - - 85.380 85.380 
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο - - - - 98.697 98.697 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο - - - - 1.929.346 1.929.346 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 - - - - 2..113.423 2.113.423 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο        
Άιινη πηζησηέο  - - - - 797.142 797.142 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο - - - - 26.137 26.137 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 - - - - 823.279 823.279 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ - - - - 2.936.702 2.936.702 

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Καζαξή ζέζε 18.055.750 - - 370.194   

 ========== ========== ========== ==========   
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 

 Κίλδπλνο αγνξάο (ζπλέρεηα) 
 
 Κίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία (ζπλέρεηα) 

 
 
31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
Μέζα ζε 
έλα κήλα 

Μεηαμύ έλα 
θαη ηξεηο 

κήλεο 

Μεηαμύ ηξεηο 
κήλεο θαη έλα 

ρξόλν 

Μεηαμύ έλα 
θαη πέληε 

ρξόληα 

 
Γελ θέξνπλ 

ηόθν 

 
 

ύλνιν 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία        
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - - - - 2.610 2.610 
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο - - - - 13.100.565 13.100.565 
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα - - - - 3.050.000 3.050.000 
Δπέλδπζε ζε εμαξηεκέλε εηαηξεία - - - - 35.406.917 35.406.917 
Γάλεηα - - - - 85.380 85.380 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα  πξνο πψιεζε - - - 145.747 9.626.608 9.772.355 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
 - - - 145.747 61.272.080 61.417.827 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  - - - - 3.695 3.695 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
350.000 

 
602.334 

 
952.334 

Φφξνο επηζηξεπηένο - - - - 5.310 5.310 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 16.797.806 - - - - 16.797.806 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 16.797.806 - - 350.000 611.339 17.759.145 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 16.797.806 - - 495.747 61.883.419 79.176.972 

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Τπνρξεώζεηο       

Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Γαλεηζκφο - - - - 85.380 85.380 
Τπνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο - - - - 58.192 58.192 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο - - - - 1.929.346 1.929.346 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 - - - - 2.072.918 2.072.918 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο        
Άιινη πηζησηέο  - - - - 287.116 287.116 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο - - - - 12.987 12.987 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 - - - - 300.103 300.103 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
ύλνιν ππνρξεώζεσλ - - - - 2.373.021 2.373.021 

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Καζαξή ζέζε 16.797.806 - - 495.747   

 ========== ========== ========== ==========   
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 
 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, θαηαζέζεηο 
ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη απφ έθζεζε ζε πηζηψζεηο 
πξνο πειάηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθθξεκψλ εηζπξαθηέσλ θαη δεζκεπηηθψλ 
ζπλαιιαγψλ. 

 
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 ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ (i) ηελ 
αγνξά απφ ηελ Δηαηξεία ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ (ii) ηελ εθθαζάξηζε ησλ 
ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ (iii) ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο, θαη (iv) απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη 
θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα. 
 
 Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ πειαηψλ αμηνινγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη άιινπο 
παξάγνληεο.  
 
 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απφ ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 
εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ γηα επέλδπζε ζε ρξεφγξαθα θαζψο θαη κε 
εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ 
ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο. 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απφ ηελ εθθαζάξηζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ πξνθχπηεη 
φηαλ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε 
ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη κε αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο πνπ εθαξκφδεη ην 
ΥΑΚ, ην ΥΑ θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ ρξεψζεηο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο 
αληηκεησπίδεηαη κε κειέηε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ, είζπξαμε 
πξνθαηαβνιψλ, θαη εηδηθέο ζπκθσλίεο κε ηνπο πειάηεο γηα απ‟ επζείαο ρξεψζεηο ησλ 
ηξαπεδηθψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 
 Πηζησηηθόο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 

 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο ηξάπεδαο κε ηελ 
νπνία ε Δηαηξεία είρε ηξαπεδηθά ππφινηπα. 

 
Καηεγνξία ηξαπεδώλ κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή 
αμηνιόγεζε 

2011 
€ 

2010 
€ 

   
Σξάπεδα κε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε B2 ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011 

 
18.055.750 

 
16.797.806 

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

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ ρξενγξάθσλ θαη 
νκνιφγσλ ζηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη επελδχζεη. 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
Καηεγνξίεο ρξενγξάθσλ θαη νκνιόγσλ κε 
βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε 

   

Υξεφγξαθα κε ρακειφηεξα απφ Α3  253.596 350.000 
Υξεφγξαθα ρσξίο αμηνιφγεζε  116.598 145.747 
Γάλεηα ρσξίο αμηνιφγεζε  85.380 85.380 

  __________ __________ 

  455.574 581.127 

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

 
Δπηρεηξεκαηηθόο ηνκέαο 

 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ππφθεηληαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, 
βάζεη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα 
αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 

 
  

Βηνκεραλία 
€ 

 
Σνπξηζηηθφο 

€ 

Δγρψξην 
εκπφξην 

€ 

 
Κπβεξλεηηθά 

€ 

 
Σξαπεδηθφο 

€ 

Άιινη 
ηνκείο 

€ 

 
χλνιν 

€ 
31 Γεθεκβξίνπ 2011        
        
- Υξεφγξαθα πνπ 
ηαμηλνκνχληαη ζε δίθαηε 
αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 
 
 

- 

 
 
 

253.596 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

253.596 
- Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

116.598 

 
 
 

116.598 
- Γάλεηα - - 85.380 - - - 85.380 
- Δκπνξηθά θαη άιια 
εηζπξαθηέα 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.796 

 
2.796 

- Σακεηαθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδχλακα 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18.055.750 

 
- 

 
18.055.750 

 _________ _________ ________ _________ __________ _________ __________ 

 - 253.596 85.380 - 18.055.750 119.394 18.514.120 

 ========= ========= ======== ========= ========== ========= ========== 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 
 Πηζησηηθόο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 

 
Δπηρεηξεκαηηθόο ηνκέαο (ζπλέρεηα) 

 
  

Βηνκεραλία 
€ 

 
Σνπξηζηηθφο 

€ 

Δγρψξην 
εκπφξην 

€ 

 
Κπβεξλεηηθά 

€ 

 
Σξαπεδηθφο 

€ 

Άιινη 
ηνκείο 

€ 

 
χλνιν 

€ 
31 Γεθεκβξίνπ 2010        

        
- Υξεφγξαθα πνπ 
ηαμηλνκνχληαη ζε δίθαηε 
αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 
 
 

- 

 
 
 

350.000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

350.000 
- - Υξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

145.747 

 
 
 

145.747 
- Γάλεηα - - 85.380 - - - 85.380 
- Δκπνξηθά θαη άιια 
εηζπξαθηέα 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.695 

 
3.695 

- Σξαπεδηθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδχλακα 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16.797.806 

 
- 

 
16.797.806 

 _________ _________ _________ _________    __________ _______ __________ 
 - 350.000 85.380 - 16.797.806 149.442 17.382.628 

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

 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε 
ζρέζε κε ρξεφγξαθα θαη νκφινγα αλά ρψξα έθδνζεο. 

 
    Κχπξνο 

€ 
Διιάδα 

€ 
χλνιν 

€ 
31 Γεθεκβξίνπ 2011      

       
- Υξεφγξαθα πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ 
 

253.596 
 

- 
 

253.596 
- Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε 
 

- 
 

116.598 
 

116.598 
- Γάλεηα  85.380 - 85.380 
- Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  2.796 - 2.796 
- Σξαπεδηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 18.055.750 - 18.055.750 

  __________ __________ __________ 

  18.397.522 116.598 18.514.120 

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

 
    Κχπξνο 

€ 
Διιάδα 

€ 
χλνιν 

€ 
31 Γεθεκβξίνπ 2010      

       
- Υξεφγξαθα πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ 
 

350.000 
 

- 
 

350.000 
- Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο  

πψιεζε 
 

- 
 

145.747 
 

145.747 
- Γάλεηα  85.380 - 85.380 
- Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  3.695 - 3.695 
- Σξαπεδηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 16.797.806 - 16.797.806 

  __________ __________ __________ 

  17.236.881 145.747 17.382.628 

  ========== ========== ========== 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i)  Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 
 

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 
πξνθχπηεη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, 
ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμαζθαιίζεηο ή άιιεο πηζησηηθέο αλαβαζκίζεηο πνπ 
έρνπλ ιεθζεί.  Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ ηζνινγηζκφ, ε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. 

 
 Μέγηζηε έθζεζε 

 εκ. 2011 2010 
  € € 
Έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 ηνπ ηζνινγηζκνχ: 

   

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 23 18.055.750 16.797.806 
 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 19 2.796 3.695 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο  
 πψιεζε: 

   

 Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα   18 116.598 145.747 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
 απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ  
 απνηειεζκάησλ: 

   

 Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα 20 253.596 350.000 
 Γάλεηα 17 85.380 85.380 

  __________ __________ 

  18.514.120 17.382.628 

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

 
χκθσλα κε ηνλ πην πάλσ πίλαθα, 97,5% ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο απνξξέεη απφ 
θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο (2010: 96,6%) θαη 1,4% αληηπξνζσπεχεη ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ – 
επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα (2010: 2,0%). 
 
Οη επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ θέξνπλ ηξαπεδηθέο εμαζθαιίζεηο. Σα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη πην πάλσ δελ θέξνπλ εμαζθαιίζεηο. 

 
 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 
Ο θίλδπλνο  ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ 
ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα 
απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο πξνέξρεηαη απφ ηελ 
πηζαλφηεηα ε Δηαηξεία λα αδπλαηεί λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ θαη 
εθφζνλ απηέο είλαη πιεξσηέεο ιφγσ αδπλακίαο ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ή άληιεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ.  Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ θίλδπλν απφ ηπρφλ αλαγθαζηηθή πψιεζε πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ζε δεκηά γηα λα παξαρζνχλ ηα ζρεηηθά ξεπζηά δηαζέζηκα.  Ο θίλδπλνο 
απηφο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ βάζνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη ησλ γεληθψλ 
ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. 

 
 Ζ ζπληεξεηηθή δηαρείξηζε θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο ππνδειψλεη ηελ δηαηήξεζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ 
επαξθψλ θαη εχθνια πξνζβάζηκσλ πηζησηηθψλ δεζκεχζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί 
ζεκαληηθά ππφινηπα ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i)  Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 
 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (ζπλέρεηα) 

 
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε 
ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ιήμεσλ, κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σα πνζά 
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη νη ζπκβαηηθέο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο 
ξνέο. Σα ππφινηπα κε ιήμε εληφο 12 κελψλ ηζνχληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο, 
αθνχ ε επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθή.  Σα ππφινηπα κε ιήμε 
πέξαλ ησλ 12 κελψλ ηζνχληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο, αθνχ δελ θέξνπλ ηφθν θαη 
δελ πξνεμνθινχληαη. 
 
 Ληγόηεξν 

από 1 
ρξόλν 

€ 

Από  
1 κέρξη 2 

ρξόληα 
€ 

Από  
2 κέρξη 5 

ρξόληα 
€ 

Πάλσ  
από 5 

ρξόληα 
€ 

     
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011     
Άιινη πηζησηέο 797.142 - - - 

Γαλεηζκφο - - 85.380 - 

 __________ __________ __________ __________ 

 797.142 - 83.380 - 

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

     
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010     
Άιινη πηζησηέο 287.116 - - - 
Γαλεηζκφο - - 85.380 - 

 __________ __________ __________ __________ 

 287.116 - 85.380 - 

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

 
 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

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

 Κίλδπλνο ζπκκόξθσζεο 
 

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

 Ννκηθόο θίλδπλνο 
 
Ο λνκηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, δηαθνπήο ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ 
πεγάδεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εθαξκνγήο ή παξάβαζεο λνκηθψλ 
ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λνκηθψλ αγσγψλ.  Ο θίλδπλνο απηφο 
πεξηνξίδεηαη κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία γηα λα 
εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 

 Κίλδπλνο απώιεηαο θήκεο 
 

Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο 
εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ είηε αιεζηλή είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη λνκηθέο 
αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 

 

 Κίλδπλνο από ηελ θπξηόηεηα κεηνρηθώλ ηίηισλ 
 

Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ ηηο κεηνρηθέο επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο ηεο 
Δηαηξείαο θαη είλαη ζπλδπαζκφο πηζησηηθνχ, αγνξαίνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ 
θηλδχλνπ, θαζψο θαη θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ζπκκφξθσζεο θαη απψιεηαο 
θήκεο. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο, επηκέηξεζεο θαη ειέγρνπ 
ηνπ θηλδχλνπ απηνχ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη.   

 
 Άιινη θίλδπλνη 

 
Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν θαη δηεζλψο 
ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 
Έλλνηεο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη εμέιημε ηνπ αθαζάξηζηνπ 
εγρψξηνπ πξντφληνο (GDP) είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή 
πνξεία ηεο θάζε ρψξαο θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηψλ θαζψο θαη ηνπ ελ 
γέλεη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο 
αληηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο επεξεάδνληαο αλάινγα ηελ Δηαηξεία. 
 
Ζ Δηαηξεία κέζσ επέλδπζεο ζε λέα ζπζηήκαηα, έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη 
ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ηνπ δπλακηθνχ ζηνρεχεη ζηε 
δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θαη αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 
 

(ii) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ 

Οη επηδηψμεηο ηεο Δηαηξείαο φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη σο δξψζα ιεηηνπξγηθή κνλάδα κε ζθνπφ ηελ 
παξνρή απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο θαη σθειήκαηα γηα άιια πξφζσπα πνπ 
έρνπλ ζπκθέξνληα ζηελ Δηαηξεία θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαιιειφηεξε 
θεθαιαηνπρηθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 

Με ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή ηεο δνκή, ε Δηαηξεία 
κπνξεί λα κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, 
λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πσιήζεη 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 

 
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηεο ζρέζεο ηνπ δαλεηζκνχ σο 
πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ. Ζ ζρέζε απηή ππνινγίδεηαη σο 
ν δαλεηζκφο δηαηξνχκελνο κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην. Ο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο 
ην ζχλνιν δαλεηζκνχ (πεξηιακβαλνκέλνπ „βξαρππξφζεζκνπ θαη κε 
βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ‟ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ). Σν ζπλνιηθφ 
θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο „ίδηα θεθάιαηα‟ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, 
πξνζζέηνληαο ηνλ δαλεηζκφ. 

 
Ζ ζρέζε δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 ήηαλ σο εμήο: 

 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 27)  85.380 85.380 
    
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  75.469.375 76.803.951 

  __________ __________ 

ύλνιν θεθαιαίνπ όπσο θαζνξίζηεθε από 
ηε Γηεύζπλζε 

  
75.554.755 

 
76.889.331 

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

ρέζε δαλεηζκνύ πξνο ην ζύλνιν 
απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ 

  
0,11% 

 
0,11% 

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

 

(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ 
 
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκνχληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ ζε δίθαηε αμία κε βάζε ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο. Σα δηάθνξα επίπεδα 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο εμήο:   
 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ζε ελεξγείο αγνξέο γηα 
παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο (επίπεδν 1). 

 

 ηνηρεία εηζαγσγήο εθηφο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηίηισλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1, νη νπνίεο είλαη παξαηεξήζηκεο γηα ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, είηε άκεζα (δειαδή σο ηηκέο) ή 
έκκεζα (δειαδή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηκέο) (επίπεδν 2). 

 

 ηνηρεία εηζαγσγήο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε πνπ δελ 
βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (δειαδή κε 
παξαηεξήζηκα ζηνηρεία εηζαγσγήο) (επίπεδν 3). 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ (ζπλέρεηα) 
 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2011 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 
 
  

Δπίπεδν 1 
€ 

 
Δπίπεδν 2 

€ 

 
Δπίπεδν 3 

€ 

πλνιηθό 
ππόινηπν 

€ 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ: 

    

- Μεηνρηθνί ηίηινη 131.103 - - 131.103 
- Υξεφγξαθα - 253.596 - 253.596 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:     
- Μεηνρηθνί ηίηινη - - 8.583.077 8.583.077 
- Υξεφγξαθα 116.598 - - 116.598 

 __________ __________ __________ __________ 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία 

 
247.701 

 
253.596 

 
8.583.077 

 
9.084.374 

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

 
  

Δπίπεδν 1 
€ 

 
Δπίπεδν 2 

€ 

 
Δπίπεδν 3 

€ 

πλνιηθό 
ππόινηπν 

€ 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ: 

    

- Μεηνρηθνί ηίηινη 602.334 - - 602.334 
- Υξεφγξαθα - 350.000 - 350.000 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:     
- Μεηνρηθνί ηίηινη - - 9.626.608 9.626.608 
- Υξεφγξαθα - - 145.747 145.747 

 __________ __________ __________ __________ 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία 

 
602.334 

 
350.000 

 
9.772.355 

 
10.724.689 

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

 

Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο 
βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μηα αγνξά ζεσξείηαη 
σο ελεξγή, εάλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο απφ έλα 
ρξεκαηηζηήξην, έκπνξν, ρξεκαηηζηή, βηνκεραληθφ φκηιν, ππεξεζία εθηίκεζεο, ή επνπηηθή 
ππεξεζία, θαη εθείλεο νη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο ζπλαιιαγέο αγνξάο 
ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή 
πξνζθνξάο. Απηά ηα κέζα πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1. Σα κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην επίπεδν 1 πεξηιακβάλνπλ θπξίσο επελδχζεηο ζε κεηνρέο ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ 
Κχπξνπ θαη Αζήλαο. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηώλ (ζπλέρεηα) 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά (γηα 
παξάδεηγκα, κεηνρηθνί ηίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη ζε ρξεκαηηζηήξην) θαζνξίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Απηέο νη κέζνδνη απνηίκεζεο κεγηζηνπνηνχλ ηε 
ρξήζε παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, πνπ είλαη δηαζέζηκα, θαη βαζίδνληαη φζν ην 
δπλαηφ ιηγφηεξν ζε εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νληφηεηα. Δάλ φια ηα βαζηθά 
δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ελφο κέζνπ είλαη παξαηεξήζηκα, 
ην κέζν απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 2. 

 
Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα βαζηθά δεδνκέλα δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα γεγνλφηα 
ηεο αγνξάο, ην κέζν πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 3. 
 
πγθεθξηκέλεο κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πεξηιακβάλνπλ: 
 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο αγνξάο ή πξνζθεξφκελεο ηηκέο απφ έκπνξν γηα παξφκνηα κέζα. 
 

 Άιιεο ηερληθέο φπσο ε θαζαξή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο γηα ηα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 

4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο 

 
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 ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. 

 
(i) εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο 

 
Ζ Δηαηξεία θάλεη ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ.  Χο 
απνηέιεζκα νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί ζπαλίσο ηζνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά 
απνηειέζκαηα.  Οη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ 
νπζηψδεηο αλαπξνζαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ θαηά ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

 

 Γίθαηε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ είλαη ππφ 
δηαπξαγκάηεπζε ζε ελεξγή αγνξά, πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 
κεζφδνπο απνηίκεζεο.  Ζ Δηαηξεία αζθεί θξίζε γηα ηελ επηινγή δηαθφξσλ 
κεζφδσλ απνηίκεζεο θαη θάλεη ππνζέζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ 
θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.  Ζ Δηαηξεία έρεη 
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαζαξή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα λα απνηηκήζεη 
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ 
δελ είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε ελεξγή αγνξά. 
 
Ζ εκείσζε 3 παξαζέηεη κεηαβνιέο ζηελ απφδνζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε 
κε πηζαλέο κεηαβνιέο ζηηο αμίεο. 
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4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα) 
 
(i) εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο (ζπλέρεηα) 

 

 Ωθειήκαηα αθππεξέηεζεο 

 
Ζ ζεκεξηλή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο  
θαζνξίδεηαη κε βάζε αλαινγηζηηθή εθηίκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο  
παξαδνρέο. Οη θπξηφηεξεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζνξηζκφ 
ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο αλαθέξνληαη ζηε 
εκείσζε 8. Με βάζε ηε ινγηζηηθή αξρή ηεο Δηαηξείαο γηα σθειήκαηα 
αθππεξέηεζεο, νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο επεξεάδνπλ ην χςνο 
ηνπ κε αλαγλσξηζκέλνπ αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο ή δεκηάο. 

 
Αλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ ςειφηεξν/ 
ρακειφηεξν θαηά 1% απφ ηηο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (κε φιεο ηηο άιιεο 
παξακέηξνπο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο) ην ππφινηπν ησλ ππνρξεψζεσλ γηα 
σθειήκαηα αθππεξέηεζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα ήηαλ 
€46.315/€49.881 αληίζηνηρα (2010: €35.485/€38.934 αληίζηνηρα). 

 
Αλ ε κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ βαζηθνχ αζθαιηδφκελνπ εηζνδήκαηνο ήηαλ 
ςειφηεξε/ρακειφηεξε θαηά 1% απφ ηηο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (κε φιεο ηηο 
άιιεο παξακέηξνπο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο) ην ππφινηπν ησλ 
ππνρξεψζεσλ γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 ζα ήηαλ €48.695/€47.423 αληίζηνηρα (2010: 
€38.860/€35.521 αληίζηνηρα).  

 

 Φνξνινγία 
 

  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη 
ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο. 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 ηηο ηξέρνπζεο θαη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ 
έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 

 
(ii) εκαληηθέο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ηεο Δηαηξείαο 

 

 Απνκείσζε αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 
 
Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα λα απνθαζίζεη πφηε κηα 
επέλδπζε δηαζέζηκε πξνο πψιεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία.  
Απηή ε απφθαζε απαηηεί άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο.  ηελ άζθεζε ηεο 
θξίζεο απηήο, ε Δηαηξεία αμηνινγεί, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, ηε δηάξθεηα 
θαη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ε δίθαηε αμία κηαο επέλδπζεο είλαη ρακειφηεξε 
ηνπ θφζηνπο, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηε βξαρππξφζεζκε 
επηρεηξεκαηηθή πξννπηηθή ηεο επέλδπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
παξαγφλησλ φπσο ε επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θιάδνπ, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο 
ηακεηαθέο ξνέο. 
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4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα) 
 
(ii) εκαληηθέο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ηεο Δηαηξείαο 

(ζπλέρεηα) 
 

 Απνκείσζε αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε (ζπλέρεηα) 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε Δηαηξεία πξνέβε ζε απνκείσζε ζηελ αμία 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
χςνπο €1.490.993 (2010: €679.000). 
 
Αλ φιεο νη κεηψζεηο ζηε δίθαηε αμία πνπ είλαη θάησ απφ ην θφζηνο θαη είλαη 
αλαγλσξηζκέλεο ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο ζεσξνχληαλ ζεκαληηθέο ή 
δηαξθείο, ε Δηαηξεία ζα αλαγλψξηδε επηπξφζζεηε δεκηά απνκείσζεο χςνπο 
€29.149 (2010: €365.374) ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, 
πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε κεηαθνξά ησλ ζπζζσξεπκέλσλ αιιαγψλ ζηε 
δίθαηε αμία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 
 

5 Αλάιπζε θαηά ηνκέα 
 
Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ 
παξέρεηαη πξνο ην αλψηαην φξγαλν ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ.  Σν αλψηαην φξγαλν 
ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη ην άηνκν ή ε νκάδα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 
δηάζεζε πφξσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηεο 
νληφηεηαο. Ζ Δηαηξεία έρεη πξνζδηνξίζεη ηελ Αλψηαηε Δθηειεζηηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο 
σο ην αλψηαην φξγαλν ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 
 
Όιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ γίλνληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, 
κε ηα έζνδα θαη έμνδα κεηαμχ ηνκέσλ λα απαιείθνληαη θεληξηθά.  Έζνδα θαη έμνδα πνπ 
έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ θάζε ηνκέα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 
ηνπ θάζε ηνκέα. 

 
Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ πξντφληα ε ππεξεζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε 
θηλδχλνπο θαη απφδνζε πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη απφδνζε πξντφλησλ ε 
ππεξεζηψλ άιισλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο. Οη γεσγξαθηθνί ηνκείο πεξηιακβάλνπλ πξντφληα 
ή ππεξεζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ππφθεηηαη ζε 
θηλδχλνπο θαη απφδνζε πνπ δηαθέξνπλ απφ θηλδχλνπο θαη απφδνζε άιισλ ζηνηρείσλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε άιιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 
 
Ο θχξηνο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε Δηαηξεία, είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ. Γελ ππάξρνπλ άιινη ζεκαληηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν. 
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6 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Απνζβέζεηο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ (εκ. 13)  647 4.854 
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  (εκ. 14)  148.422 186.557 
Ακνηβή ειεγθηψλ  31.201 30.163 
Ακνηβή Με-εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ (εκ. 31(γ))  12.000 12.000 
Κφζηνο πξνζσπηθνχ (εκ. 7)   211.731 209.369 
Έμνδα απνζεηεξίνπ  40.729 15.570 
Ννκηθά έμνδα  9.809 72.000 
Σερληθή ππνζηήξημε ινγηζκηθψλ  342 310 
Έμνδα εθηχπσζεο θαη δηαθήκηζεο  9.186 24.543 
Δπαγγεικαηηθέο ζπλδξνκέο  7.758 8.522 
Άιια δηνηθεηηθά έμνδα  75.430 120.109 

  _________ _________ 

ύλνιν εμόδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  547.255 683.997 

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

 
Σα έμνδα πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ, πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο χςνπο €6.521 (2010: 
€11.310) γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνχισλ, πνπ ρξεψζεθαλ απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο 
εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο. 

 
7 Κόζηνο πξνζσπηθνύ 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Μηζζνί θαη εηζθνξέο εξγνδφηε   165.286 163.434 
Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη θνηλσληθή ζπλνρή  5.940 6.395 
Χθειήκαηα αθππεξέηεζεο (εκ. 8)  40.505 39.540 
Κφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία 

κεηνρψλ (1) 
  

- 
 

- 

  _________ _________ 

  211.731 209.369 

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

 
Οη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην αθππεξέηεζεο ηνπ Οκίινπ Λατθήο ην 
νπνίν είλαη θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν Όκηινο Λατθήο 
ιεηηνπξγνχζε ζηελ Κχπξν ζρέδην αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ην νπνίν 
κεηαηξάπεθε απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 ζε ζρέδην αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. 
Αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ ζρεδίνπ γίλνληαη θάζε ρξφλν απφ επαγγεικαηίεο αλαινγηζηέο. Ζ 
ηειεπηαία αλαινγηζηηθή εθηίκεζε έγηλε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
(1)  Σνλ Απξίιην ηνπ 2007, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Cyprus Popular 

Bank Public Co Ltd (ε «Σξάπεδα») ελέθξηλε ηε ζέζπηζε Πξνγξάκκαηνο Γηθαησκάησλ 
Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Share Options 
Scheme) (ην «Πξφγξακκα») γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο 
θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οκίινπ.  Οη κεηνρέο πνπ ζα δχλαηαη λα εθδνζνχλ θαη‟ 
εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία κε ηηο ήδε εθδνκέλεο 
κεηνρέο, δειαδή €0,85 έθαζηε.  Ζ ηηκή εμάζθεζεο θάζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο 
αγνξάο κεηνρψλ (ην «Γηθαίσκα») θαζνξίζηεθε ζε €10. 

 
    Με βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα έγθξηζε θαη ελ ζπλερεία ηελ απφ 9 Μαΐνπ 2007 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, παξαρσξήζεθαλ 70.305.000 
Γηθαηψκαηα ζηνπο δηθαηνχρνπο κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 15 Γεθεκβξίνπ 2011.  Σα 
Γηθαηψκαηα κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
εηψλ 2007 κέρξη 2011, ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ κε ηελ νπνία θξίλεηαη φηη ε 
απφδνζε θάζε δηθαηνχρνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο Σξάπεδαο. 
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7 Κόζηνο πξνζσπηθνύ (ζπλέρεηα) 
 
  Ζ εχινγε αμία ησλ παξαρσξεζέλησλ Γηθαησκάησλ πξνζδηνξίζζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 2007 ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Black and Scholes.  Οη θχξηεο 
παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην κνληέιν απνηίκεζεο ήηαλ νη εμήο:  ηηκή 
κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο €8,48, θακπχιε θαηαζεηηθνχ άλεπ 
θηλδχλνπ επηηνθίνπ ηνπ Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 4,15% (κέζνο 
φξνο), δηαθχκαλζε κεηνρήο πνπ θαζνξίζηεθε κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία δηαθχκαλζεο 
κεηνρήο 12% θαη κεξηζκαηηθή απφδνζε 3,82%.  Σν ζπλνιηθφ έμνδν γηα ηε Marfin CLR 
Public Co Ltd πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ γηα 
ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, γηα Γηθαηψκαηα πνπ παξαρσξήζεθαλ 
αλέξρεηαη ζε €κεδέλ (2010: €κεδέλ). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2007 κέρξη 2011 δελ 
εμαζθήζεθαλ νπνηαδήπνηε Γηθαηψκαηα.  

 
 ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο 

ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζπίζζεθε ζηελ 
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2007.  
πγθεθξηκέλα, ελέθξηλε φπσο ηξνπνπνηεζεί ε ηηκή εμάζθεζεο απφ €10 ζε €4,50 θαη 
φπσο παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά 2 έηε κε ηειεπηαία πεξίνδν 
εμάζθεζεο ην έηνο 2013 αληί ην έηνο 2011.  Ζ επηπξφζζεηε δίθαηε αμία πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθε κε 
βάζε ηα αθφινπζα: ηηκή κεηνρήο ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009 €2,32, θακπχιε άλεπ 
θηλδχλνπ επηηνθίνπ γηα ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ηνπ Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 1,89% (κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε ηηκήο κεηνρήο 27,3% θαη 
κεξηζκαηηθή απφδνζε 3,45%. Απηή ε επηπξφζζεηε δίθαηε αμία αλαγλσξίδεηαη ζηελ 
πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ 
Γηθαησκάησλ. 

 
 ηηο 31 Μαΐνπ 2011 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο 

 ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζπίζζεθε ζηελ 
 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ Απξίιην 2007 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ εγθξίζεθε 
ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009. πγθεθξηκέλα, ελέθξηλε 
φπσο ηξνπνπνηεζεί ε ηηκή εμάζθεζεο απφ €4,50 ζε €1,80 θαη επηβεβαηψζεθε ε 
εμνπζηνδφηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φπσο εθδψζεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέρξη 80.000.000 κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 
ε θαζεκία, ρσξίο νη κεηνρέο απηέο λα πξνζθέξνληαη θαηά πξψηνλ ζηνπο 
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ην 
λφκν. Ζ επηπξφζζεηε δίθαηε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα αθφινπζα: ηηκή κεηνρήο ζηηο 31 Μαΐνπ 
2011, €0,63, θακπχιε άλεπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ γηα ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ηνπ Δπξψ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2,1% (κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε ηηκήο κεηνρήο 
40,85% θαη κεξηζκαηηθή απφδνζε 12,70%. Απηή ε επηπξφζζεηε δίθαηε αμία 
αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ Γηθαησκάησλ. 
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8 Τπνρξεώζεηο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο 
 
Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηα 
ζρέδηα αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ έρνπλ σο εμήο: 

 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Σξέρνλ θφζηνο ππεξεζίαο  38.684 38.561 
Σφθνο επί ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ  1.821 979 

  _________ _________ 

  40.505 39.540 

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

 
Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζρεηηθά κε ην ζρέδην αθππεξέηεζεο 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ έρνπλ σο εμήο:  

 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ζρεδίνπ  48.057 37.162 
Γίθαηε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζρεδίνπ  - - 
  _________ _________ 

  48.057 37.162 
Με αλαγλσξηζκέλν αλαινγηζηηθφ θέξδνο  50.640 21.030 

  _________ _________ 

Τπνρξέσζε φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ  98.697 58.192 

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

 
Ζ θίλεζε ζηε παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεδίσλ είλαη σο εμήο: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  37.162 18.652 
Σξέρνλ θφζηνο ππεξεζίαο  38.684 38.561 
Σφθνο επί ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζρεδίσλ   1.821 979 
Αλαινγηζηηθφ θέξδνο επί ησλ ππνρξεψζεσλ   (29.610) (21.030) 

  _________ _________ 

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο  48.057 37.162 

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

 
Ζ θίλεζε ζηηο ππνρξεψζεηο γηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ είλαη σο εμήο: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Τπφινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  58.192 18.652 
χλνιν εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
 απνηειεζκάησλ 

  
40.505 

 
39.540 

  _________ _________ 

Τπφινηπν ζην ηέινο ηνπ έηνπο  98.697 58.192 

  ========= ========= 
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8 Τπνρξεώζεηο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο (ζπλέρεηα) 
 

Οη θπξηφηεξεο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ήηαλ: 
 
  2011 2010 
    
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην  4,9% 4,9% 
Αλακελφκελε κέζε εηήζηα απφδνζε επελδχζεσλ  4,5% 4,25% 
Μέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ βαζηθνχ αζθαιηδφκελνπ 
εηζνδήκαηνο 

  
3,0% 

 
3,5% 

Μέζε εηήζηα αχμεζε κηζζψλ  5,25% 5,5% 
Μέζε εηήζηα αχμεζε πιεζσξηζκνχ  2,0% 2,0% 
Δπηηφθην ινγαξηαζκνχ κείσζεο θηινδσξήκαηνο  2,0% 2,0% 

 

9 Υξέσζε θνξνινγίαο 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
Σξέρνπζα θνξνινγία:    
  Δηαηξηθφο θφξνο  21.121 25.209 
  Ακπληηθή εηζθνξά  1.310 1.391 
  _________ _________ 

Υξέσζε θνξνινγίαο  22.431 26.600 

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

 
Ο θφξνο επί ηεο (δεκηάο)/θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη απφ ην 
ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ θνξνινγίαο 
σο εμήο: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  (155.638) 538.532 
  ========= ========= 

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ εηαηξηθήο 
θνξνινγίαο χςνπο 10% 

  
(15.564) 

 
53.853 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα 
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο  

  
216.509 

 
196.745 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ 
ππφθεηληαη ζε θνξνινγία 

  
(182.197) 

 
(225.389) 

Δπηπξφζζεηε θνξνινγία 10%  2.373 - 
Δηδηθή εηζθνξά γηα άκπλα  1.310 1.391 
  _________ _________ 

Υξέσζε θνξνινγίαο  22.431 26.600 
  ========= ========= 

 
Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ηελ Δηαηξεία είλαη 10%. 

 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα 

εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν θαη λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%, 

απμήζεθε ζε 15% απφ ηελ 31 Απγνχζηνπ 2011. 
 
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή 
εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%, απμήζεθε ζε 17% απφ ηελ 31 Απγνχζηνπ 2011, απμήζεθε ζε 
20% απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 
 
Κέξδε απφ δηάζεζε αμηνγξάθσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ ηίηισλ γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηνρψλ, ρξενγξάθσλ, νκνιφγσλ, δηθαησκάησλ επ‟ απηψλ, 
θιπ) εμαηξνχληαη απφ Κππξηαθφ εηαηξηθφ θφξν.  
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9 Υξέσζε θνξνινγίαο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ (ρξέσζε)/πίζησζε θνξνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία άιισλ ζπλνιηθψλ 
εηζνδεκάησλ είλαη σο εμήο: 
 
Φνξνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άιισλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ 
 
 Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  
 2011  2010 

 
Πξηλ ηε 

θνξνινγία  

(Υξέσζε)/ 
πίζησζε 

θνξνινγίαο  
Μεηά ηε 

θνξνινγία  
Πξηλ ηε 

θνξνινγία  

(Υξέσζε)/ 
πίζησζε 

θνξνινγίαο  
Μεηά ηε 

θνξνινγία 
 €  €  €  €  €  € 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πώιεζε: 

 

           

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ζε 
δίθαηε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

(1.154.768)  -  (1.154.768)  (972.501)  -  (972.501) 
Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ ιφγσ 
απνκείσζεο 

 

1.490.993  -  1.490.993  679.000  -  679.000 

  _________  _________  _________  _________  _________  _________ 

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 
 336.225  -  336.225  (293.501)  -  (293.501) 

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

 

10 Άιια έζνδα 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Έζνδα απφ ελνίθηα   60.000 63.417 
Άιια έζνδα  - 7.937 
  _________ _________ 

  60.000 71.354 

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

 

11 (Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή  
 
Ζ βαζηθή (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθε δηαηξψληαο ηε (δεκηά)/θέξδνο γηα ην έηνο 
πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο κε ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 
  2011 2010 
    
(Εεκηά)/θέξδνο γηα ην έηνο (€)  (178.069) 511.932  

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

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ κεηνρψλ   282.212.953  282.212.953 

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

Βαζηθή θαη αλαπξνζαξκνζκέλε (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή 
(ζελη) 

  
(0,06) 

 
0,18  

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

 
Ζ Δηαηξεία έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο (δεκηάο)/θέξδνπο αλά κεηνρή. Ζ αιιαγή 
αθνξά ηνλ κε ππνινγηζκφ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ (εκείσζε 24) ζην πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
κεζνζηαζκηθνχ αξηζκνχ εθδνκέλσλ κεηνρψλ. Σα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί 
γηα λα ζπλάδνπλ κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ πνπ αθνινπζείηαη. 

 

 



Marfin CLR Public Co Ltd 
 

  (62) 

12 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία 
 
(i) Οη ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα έρνπλ εθαξκνζηεί ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ σο αθνινύζσο: 

 

  
Γάλεηα θαη 

εηζπξαθηέα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ 

απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε χλνιν 
  € € € € 
31 Γεθεκβξίνπ 2011      
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό      

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  

 
- 

 
- 

 
8.699.675 

 
8.699.675 

Γάλεηα εηζπξαθηέα  85.380 - - 85.380 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα   2.796 - - 2.796 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ  - 384.699 - 384.699 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  18.055.750 - - 18.055.750 

  __________ __________ __________ __________ 
ύλνιν  18.143.926 384.699 8.699.675 27.228.300 

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

 

  

Άιιεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο χλνιν 
  € € 
Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό    
Γαλεηζκφο   85.380 85.380 
Άιινη πηζησηέο   797.142 797.142 

  __________ __________ 

  882.522 882.522 

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

 

  
Γάλεηα θαη 

εηζπξαθηέα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ 

απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία  
κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε χλνιν 
  € € € € 
31 Γεθεκβξίνπ 2010      
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία όπσο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό      

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  - - 9.772.355 9.772.355 

Γάλεηα εηζπξαθηέα  85.380 - - 85.380 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  3.695 - - 3.695 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ  - 952.334 - 952.334 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  16.797.806 - - 16.797.806 

  __________ __________ __________ __________ 
ύλνιν  16.886.881 952.334 9.772.355 27.611.570 

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

 

  

Άιιεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο χλνιν 
  € € 
Τπνρξεώζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό    
Γαλεηζκφο   85.380 85.380 
Άιινη πηζησηέο   287.116 287.116 

  __________ __________ 

  372.496 372.496 

  ========== ========== 
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12 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία (ζπλέρεηα) 
 
(ii)  Πηζησηηθή πνηόηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 
Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη 
νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αλαθνξά ζε εμσηεξηθέο 
πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο (αλ ππάξρνπλ) ή ζε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 
πνζνζηά αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε: 
 
  2011 2010 
  € € 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα    
πκβαιιφκελα κέξε ρσξίο εμσηεξηθή πηζησηηθή αμηνιφγεζε  2.796     3.695 

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

 
  2011 2010 
  € € 
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο     
Β2  18.055.750 16.797.806 

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

  2011 2010 
  € € 
Υξεόγξαθα θαη νκόινγα κε εμσηεξηθή πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε     
Υακειφηεξε απφ Α3  253.596 350.000 

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

 
  2011 2010 
  € € 
    
Υξεόγξαθα θαη δάλεηα εηζπξαθηέα ρσξίο εμσηεξηθή πηζηνιεπηηθή 
αμηνιόγεζε   201.978 231.127 

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

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ έρεη ηχρεη 
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο (απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα ππφινηπα πνπ 
ππέζηεζαλ απνκείσζε– Βιέπε εκ.19). 
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13 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
  Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 

  € 
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010   
Κφζηνο  244.014 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (236.550) 

  _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  7.464 

  ========= 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  7.464 

Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 6)  (4.854) 

  _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο  2.610 

  ========= 

   
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   
Κφζηνο  244.014 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (241.404) 
  _________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  2.610 
  ========= 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011   
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  2.610 

Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 6)  (647) 

  ________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο  1.963 

   

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011   
Κφζηνο  244.014 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (242.051) 

  __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  1.963 

  ========= 

 
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. 
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14 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 
 
  

Ηδηφθηεηε γε 
θαη θηίξηα 

 
Βειηηψζεηο 

εθκίζζσζεο 

Έπηπια  
θαη 

ζθεχε  

 
Ζιεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο 

 
 

Δμνπιηζκφο 

 
 

Ορήκαηα 

 
 

χλνιν 
 € € € € € € € 
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010        
Κφζηνο ή εθηίκεζε 13.283.692 58.752 235.827 61.617 52.200 90.031 13.782.119 
πζζσξεπκέλεο 
  απνζβέζεηο 

 
(116.345) 

 
(58.752) 

 
(177.509) 

 
(50.118) 

 
(47.915) 

 
(50.771) 

 
(501.410) 

 _________ ________ ________ ________ ________ _______ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 13.167.347 - 58.318 11.499 4.285 39.260 13.280.709 

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

 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
  Γεθεκβξίνπ 2010 

       

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 
ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 

 
13.167.347 

 
- 

 
58.318 

 
11.499 

 
4.285 

 
39.260 

 
13.280.709 

Πξνζζήθεο 2.795 - - - 3.728 - 6.523 
Πσιήζεηο - - - (110) - - (110) 
Υξέσζε απφζβεζεο  
(εκ. 6) 

 
(116.373) 

 
- 

 
(41.774) 

 
(5.645) 

 
(3.135) 

 
(19.630) 

 
(186.557) 

 _________ ________ ________ ________ ________ _______ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 

ζην ηέινο ηνπ έηνπο 
 

13.053.769 
 

- 
 

16.544 
 

5.744 
 

4.878 
 

19.630 
 

13.100.565 

 _________ ________ ________ ________ ________ _______ _________ 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010/ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2011 

       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 13.286.487 58.752 235.827 61.507 55.928 90.031 13.788.532 
πζζσξεπκέλεο 
  απνζβέζεηο 

 
(232.718) 

 
(58.752) 

 
(219.283) 

 
(55.763) 

 
(51.050) 

 
(70.401) 

 
(687.967) 

 _________ ________ ________ ________ ________ _______ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 13.053.769 - 16.544 5.744 4.878 19.630 13.100.565 

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

 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
  Γεθεκβξίνπ 2011 

       

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 
ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 

 
13.053.769 

 
- 

 
16.544 

 
5.744 

 
4.878 

 
19.630 

 
13.100.565 

Πξνζζήθεο - - - 3.238 431 - 3.669 
Υξέσζε απφζβεζεο  
(εκ. 6) 

 
(116.373) 

 
- 

 
(6.577) 

 
(4.450) 

 
(1.392) 

 
(19.630) 

 
(148.422) 

 _________ ________ ________ ________ ________ _______ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 

ζην ηέινο ηνπ έηνπο 
 

12.937.396 
 

- 
 

9.967 
 

4.532 
 

3.917 
 

- 
 

12.955.812 

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

 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011        
Κφζηνο ή εθηίκεζε 13.286.487 58.752 235.827 64.745 56.359 90.031 13.792.201 
πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο 
 

(349.091) 
 

(58.752) 
 

(225.860) 
 

(60.213) 
 

(52.442) 
 

(90.031) 
 

(836.389) 

 _________ ________ ________ ________ ________ _______ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 12.937.396 - 9.967 4.532 3.917 - 12.955.812 

 ========= ======== ======== ======== ======== ======= ========= 
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14 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο (ζπλέρεηα) 
 
ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ νη εηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνπλ: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Καζαξή ινγηζηηθή αμία  - 110 
Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ 

  
- 

 
7.937 

  _________ _________ 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ 

  
- 

 
8.047 

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

 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα ηεο Δηαηξείαο επαλεθηηκήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2011 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κε βάζε ηελ αγνξαία αμία. H εθηίκεζε βαζίζηεθε ζηηο 
ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο γηα παξφκνηα αθίλεηα ζηελ ίδηα πεξηνρή, αθνχ έιαβε ππφςε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο θαηαζθεπήο θαη αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ. Γελ πξνέθπςε 
νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ζηε δίθαηε αμία απφ ηελ επαλεθηίκεζε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2011. 
 
Αλ ε γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαλ κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο, ηα πνζά ζα ήηαλ σο εμήο: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Κφζηνο  13.286.487 13.286.487 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (349.091) (232.718) 

  __________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  12.937.396 13.053.769 

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

 

15 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 
  
 2011 

€ 
2010 

€ 
   
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 3.050.000 3.246.342 
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε (250.000) (196.342) 
 __________ _________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2.800.000 3.050.000 
 ========== ========= 

 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επαλεθηηκνχληαη θάζε ρξφλν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζε δίθαηε αμία κε 
βάζε εθηίκεζε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Ζ εθηίκεζε βαζίζηεθε ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 
αγνξάο γηα παξφκνηα αθίλεηα ζηελ ίδηα πεξηνρή.  
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16 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ:    
  Viewfair Limited  - - 

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

 
 
 
Όλνκα 

Δθδνζέλ  
κεηνρηθό 
θεθάιαην 

€ 

 
 
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο  

 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 
% 

    

Viewfair Limited  38.444 Αδξαλήο εηαηξεία 27 

 
Ζ Viewfair Limited είλαη ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο  εγγεγξακκέλε ζηελ 
Κχπξν ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113.  Γελ ππήξμαλ 
αιιαγέο ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία θαηά ην 2010 θαη ην 2011. 
Καηά ην 2008, ε Δηαηξεία απνθάζηζε φπσο πξνβεί ζε απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο 
επέλδπζεο ηεο ζηε Viewfair Limited θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζε κεδέλ. 

 
17 Γάλεηα εηζπξαθηέα 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Γάλεηα ζε θππξηαθέο ηδησηηθέο εηαηξείεο, κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο 
ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ  

  
85.380 

 
85.380 

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

 
Οη επελδχζεηο ζε δάλεηα ζε θππξηαθέο ηδησηηθέο εηαηξείεο έγηλαλ κε ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (European Investment Bank) βάζεη ηνπ 3νπ 
Υξεκαηνδνηηθνχ Πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα πνζά επελδχζεθαλ ζε 
εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο (redeemable preference shares) πνπ εθδφζεθαλ 
απφ ηηο εηαηξείεο. 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ δαλείσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηελ ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ δαλείσλ είλαη ζηα πην θάησ λνκίζκαηα: 

 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Ννκίζκαηα    
Δπξψ  85.380 85.380 

  ========= ======== 
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18 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  9.772.355 2.754.686 
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ζηε δίθαηε αμία (εκ. 25)  (1.154.768) (972.501) 
Αγνξέο  82.088 695.054 
Μεηαθνξά απφ επελδχζεηο θξαηνχκελεο πξνο πψιεζε (εκ. 22)  - 7.295.116 

  __________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο   8.699.675 9.772.355 

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

 
Ζ δίθαηε αμία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο ή ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο 
εζσηεξηθήο αμίαο ή ζχκθσλα κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 
ηαμηλνκνχληαη σο κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο αλ αλακέλεηαη λα 
ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ή εθηφο αλ ζα 
ρξεηαζηεί λα πσιεζνχλ γηα άληιεζε ιεηηνπξγηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
Ζ επέλδπζε ζηελ CLR Investment Fund Public Ltd ηαμηλνκήζεθε σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη φρη σο επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, παξφιν πνπ ε 
Δηαηξεία θαηέρεη 26,2% ησλ κεηνρψλ ηεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη ζπκκεηνρή ζην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο CLR Investment Fund Public Ltd θαη δελ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ απνθάζεσλ, παξάγνληεο πνπ ππνδειψλνπλ φηη δελ αζθνχζε ζεκαληηθή 
επηξξνή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 31 
Γεθεκβξίνπ 2010. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεηνρηθνί ηίηινη πνπ ηαμηλνκνχληαλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ζηελ αμία χςνπο 
€1.490.993 (2010: €679.000), νη νπνίεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ. 

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη σο 
αθνινχζσο: 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην  8.583.077 9.626.608 
Υξεφγξαθα εηζεγκέλα ζην ρξεκαηηζηήξην  116.598 145.747 

  _________ _________ 

  8.699.675 9.772.355 

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

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε είλαη ζηα 
αθφινπζα λνκίζκαηα: 
  2011 

€ 
2010 

€ 
Νόκηζκα    
Δπξψ  8.699.675 9.772.355 

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

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε Δηαηξεία είρε εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα χςνπο €82.088 (2010: 
€100.947) θαη εηζφδεκα απφ ηφθνπο ρξενγξάθσλ €7.733 (2010: €7.755) απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 
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19 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  
 2011 

€ 
2010 

€ 
   
Δηζπξαθηέα απφ πειάηεο  1.275.176 1.277.026 
Μείνλ: πξφβιεςε απνκείσζεο γηα επηζθαιή εηζπξαθηέα απφ 
πειάηεο 

 
(1.274.894) 

 
(1.275.620) 

 _________ _________ 

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα - θαζαξά 282 1.406 
Άιια εηζπξαθηέα 2.514 2.289 

 _________ _________ 

 2.796 3.695 

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

 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλάιπζε εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ κε βάζε ηελ 
ιήμε ηνπο: 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Βξαρππξόζεζκα    
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  2.796 3.695 

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

 
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 θίλεζε ζηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη σο 
αθνινχζσο: 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ   1.275.620 1.089.188 
Πξφβιεςε γηα απνκείσζε εηζπξαθηέσλ  - 186.432 
Αληηζηξνθή πξφβιεςεο γηα πνζά πνπ αλαθηήζεθαλ  (726) - 

  __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  1.274.894 1.275.620 

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

 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη αλά 
λφκηζκα σο εμήο: 
  2011 

€ 
2010 

€ 
Νόκηζκα    
Δπξψ  2.796 3.695 

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

 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη ε παξνχζα αμία ηεο θάζε θαηεγνξίαο 
εηζπξαθηέσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. 
 
Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζηελ είζπξαμε εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ 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 γηα 
ηα νπνία έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο.  
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20 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε 
 αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
Δπελδύζεηο ζε δεκόζηεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ 
Κύπξνπ 

   

Σε μετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών κατά τομέα:    
Σειεπηθνηλσλίεο  - 4.066 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο  24.555 50.295 

  __________ __________ 

  24.555 54.361 
Δηαηξηθά ρξεφγξαθα  253.596 350.000 

  __________ __________ 

ύλνιν επελδύζεσλ ζηελ Κύπξν  278.151 404.361 

  __________ __________ 

Δπελδύζεηο ζε ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ   
Σε μετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών κατά τομέα:    
Σξάπεδεο   106.548 547.973 

  __________ __________ 

ύλνιν επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα   106.548 547.973 

  __________ __________ 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ 
απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  

  
384.699 

 
952.334 

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

 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ πην πάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Πξνο εκπνξία   384.699 952.334 

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

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ζηα αθφινπζα λνκίζκαηα: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
Νόκηζκα    
Δπξψ  384.699 952.334 

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

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηηο ξνέο κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο σο κέξνο ησλ αιιαγψλ 
ζην θεθάιαην θίλεζεο ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππήξμε εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα χςνπο €28.002 (2010: €90.996) 
απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα κεξίζκαηα εηζπξαθηέα ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
 
Ζ δίθαηε αμία γηα φιεο ηηο εηζεγκέλεο επελδχζεηο βαζίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο 
ζε ελεξγή αγνξά.  
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21 Δπαλαηαμηλόκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

 
Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΠ 7 «Δπαλαηαμηλφκεζε 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» θαη επαλαηαμηλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη είλαη 
πξνο εκπνξία, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 
χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 39, ε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο 
πξνζδηφξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία ηελ 1 Οθησβξίνπ 2008 
δελ ππήξρε πξφζεζε γηα εκπνξία ηνπο θαη ηα νπνία πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα 
επαλαηαμηλφκεζεο.  Ζ επαλαηαμηλφκεζε έγηλε κε ηζρχ απφ 1 Οθησβξίνπ, 2008 ζχκθσλα κε 
ηηο πξφλνηεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 39 ζηε δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ ηελ εκεξνκελία 
απηή. 
 
Ζ ινγηζηηθή θαη δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ επαλαηαμηλνκήζεθαλ ζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ηελ 1 Οθησβξίνπ 2008, 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ €881.438 θαη €775.057 αληίζηνηρα. Αλ 
ε Δηαηξεία δελ είρε επαλαηαμηλνκήζεη ηηο κεηνρέο απηέο, δεκηέο επαλεθηίκεζεο χςνπο 
€397.298 ζα πεξηιακβάλνληαλ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ αληί ζηα 
απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο γηα ην έηνο 2010.    
 
Σν 2011 νη κεηνρέο απηέο ππέζηεζαλ απνκείσζε ζηελ αμία κε απνηέιεζκα ηφζν νη δεκηέο 
επαλεθηίκεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα άιια ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα φζν θαη νη δεκηέο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 δελ 
πξαγκαηνπνηήζεθε νπνηαδήπνηε επαλαηαμηλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ.  

 
22 Δπελδύζεηο θξαηνύκελεο πξνο πώιεζε 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  - 7.295.116 
Μεηαθνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε (εκ. 18) 

  
- 

 
(7.295.116) 

  __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   - - 

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

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 λα πξνρσξήζεη 
ζε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ζηελ εηαηξεία CLR Investment Fund Public Ltd. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ε επέλδπζε απηή είρε κεηαθεξζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ θξαηνχκελσλ 
πξνο πψιεζε. 
 
Σν 2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ επαλαηαμηλφκεζε ηεο 
επέλδπζεο σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαζέζηκν πξνο πψιεζε αθνχ δελ 
αλακέλεηαη ε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία ζηελ CLR Investment Fund Public 
Ltd θαηά ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο απφ ηελ ιήμε ηνπ έηνπο. 
 
Ζ επαλαηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαζέζηκν 
πξνο πψιεζε δελ είρε επίπησζε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
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23 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Καηαζέζεηο ζε ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ  1.819.979 1.795.778 
Καηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκφ κε πξνεηδνπνίεζε  16.235.771 15.002.028 

  __________ __________ 

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα  18.055.750 16.797.806 

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

 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ηξαπεδηθψλ ππνινίπσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζην εμήο λφκηζκα: 

 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Νόκηζκα:    
  Δπξψ  18.055.750 16.797.806 

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

 
24 Μεηνρηθό θεθάιαην θαη ίδηεο κεηνρέο 
 
 2011  2010 

      
 Αξηζκόο 

κεηνρώλ 
 
€ 

 Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

 
€ 

Δγθεθξηκέλν       
Μεηνρέο ηνπ €0,2731 (2010: 
€0,34) ε θαζεκηά 

 
500 000 000 

 
136.550.000 

  
500 000 000 

 
170.000.000 

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

Δθδόζεθε θαη πιεξώζεθε  
εμνινθιήξνπ 

     

Μεηνρηθό θεθάιαην      
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ  285 712 953 97.142.404  285 712 953 97.142.404 
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - (19.114.197)  - - 
 ____________ ____________  ____________ ____________ 

ύλνιν κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ 285 712 953 78.028.207 

 
285 712 953 97.142.404 

      
Ίδηεο κεηνρέο  (3 500 000) (1.190.000)  (3 500 000) (1.190.000) 

 _____________ ____________  _____________ ____________ 

ύλνιν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 282 212 953 76.838.207  282 212 953 95.952.404 

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

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε Δηαηξεία κε εηδηθφ ςήθηζκα, πνπ εγθξίζεθε ζηελ Έθηαθηε 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, πξνέβεη ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 
θεθαιαίνπ, σο αθνινχζσο: 

 

(α) Ζ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο κεησζεί απφ €0,34 ε θάζε κία ζε €0,2731. 

(β) Σν νλνκαζηηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεησζεί απφ €170.000.000 δηαηξεκέλν 

ζε 500.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κία, ζε 

€136.550.000 δηαηξεκέλν ζε 500.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 

€0,2731. 

(γ) Σν εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεησζεί απφ €97.142.404,02 δηαηξεκέλν 

ζε 285.712.953 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κία, ζε 

€78.028.207,46 δηαηξεκέλν ζε 285.712.953 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 

€0,2731. 

 
Σν εηδηθφ ςήθηζκα επηθπξψζεθε απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο. 
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25 Άιια απνζεκαηηθά 
  

 
 
 

εκ. 

Απνζεκαηηθφ 
απφ κεηαηξνπή 

κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ζε 

Δπξψ 

 
 
 

Απνζεκαηηθά 
δίθαηεο αμίαο 

 
 
 
 

χλνιν 
  € € € 
 
Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

 
344.058 

 
(71.873) 

 
272.185 

Απνζεκαηηθό δίθαηεο αμίαο     
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  

 
 

18 

 
 

- 

 
 

(972.501) 

 
 

(972.501) 
Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ ιφγσ απνκείσζεο 

   
679.000 

 
679.000 

  ________ _________ _________ 

     
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010/ 
  1 Ηαλνπαξίνπ 2011 

  
344.058 

 
(365.374) 

 
(21.316) 

Απνζεκαηηθό δίθαηεο αμίαο     

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  

 
 

18 

 
 

- 

 
 

(1.154.768) 

 
 

(1.154.768) 

Μεηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ ιφγσ απνκείσζεο 

 
 

 
- 

 
1.490.993 

 
1.490.993 

  ________ _________ _________ 
Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 344.058 (29.149) 314.909 

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

 

26 Μεξίζκαηα 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο 0,4 ζελη αλά κεηνρή ζε ζρέζε κε 
θέξδνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ αλέξρεηαη ζε €1.128.855. 

 

27 Γαλεηζκόο 

 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Με βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο:    
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο   85.380 85.380 

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

Ο καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο ρνξεγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 
(European Investment Bank) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα επελδχζεηο φπσο επεμεγείηαη ζηε 
εκείσζε 17.  
 
Ο δαλεηζκφο δε θέξεη ηφθν θαη ζα απνπιεξσζεί απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ γηα 
ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε.  
 
Ο δαλεηζκφο απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ είλαη ζε Δπξψ. 
 
28 Άιινη πηζησηέο 

 
 2011 

€ 
2010 

€ 
   
Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα   185.839 287.116 
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πνπ νθείιεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο 
επί ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο 

 
363.877 

 
- 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 247.426 - 
 _________ _________ 

 797.142 287.116 

 ========= ========= 
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28 Άιινη πηζησηέο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηα αθφινπζα 
λνκίζκαηα: 
 2011 

€ 
2010 

€ 
   
Νόκηζκα   
Δπξψ 797.142 287.116 

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

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

 
29 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
 
Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη σο εμήο: 
 
 2011 

€ 
2010 

€ 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:   
- Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ 

κεηά απφ πεξίνδν δψδεθα κελψλ 

 
1.929.346 

 
1.929.346 

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

 
Ζ θίλεζε ζην ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο έρεη σο εμήο: 
 
 2011 

€ 
2010 

€ 
   
ηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο 1.929.346 1.929.346 

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

 
Ζ θίλεζε ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν 
ζπκςεθηζκφο ππνινίπσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδία θνξνινγηθή αξρή, είλαη σο εμήο: 
 
  Δπαλεθηίκεζε γεο 

θαη θηηξίσλ 
€ 

   
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010/31 Γεθεκβξίνπ 2011  1.929.346 

  ========= 

  

30 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 ππήξραλ εθθξεκείο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο ζε 
ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Με βάζε λνκηθή ζπκβνπιή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 
Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ππάξρεη επαξθήο ππεξάζπηζε έλαληη νπνηαζδήπνηε επηδησθφκελεο 
απαίηεζεο θαη δελ είλαη πηζαλφλ ε Δηαηξεία λα ππνζηεί νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή δεκηά πνπ ζα 
θξίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά.  

 
31 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 
 
Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν, 
θαη εηζεγκέλε ζηα ρξεκαηηζηήξηα Κχπξνπ θαη Αζελψλ ε νπνία θαηείρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2011 ην 63,28% (2010: 63,28%). Σν ππφινηπν 36,72% ησλ κεηνρψλ είλαη επξέσο 
δηεζπαξκέλν.  
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31 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 
(α) Πσιήζεηο/αγνξέο ππεξεζηώλ ζε/ από ζπγγεληθέο εηαηξείεο 
 

  2011 
€ 

2010 
€ 

(i) Πσιήζεηο    
Σόθνη εηζπξαθηένη    
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd  769.487 540.452 
  ========= ========= 

(ii) Αγνξέο    
Άιια έμνδα    
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd  9 31 
  ========= ========= 

 
(β) Τπόινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 
 

 2011 
€ 

2010 
€ 

Τπόινηπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδύλακα 

  

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 18.055.750 16.797.806 

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

 Σα θαζαξά ππφινηπα θέξνπλ ηφθν ζε επηηφθηα ηεο αγνξάο. 

 
(γ) Ακνηβή πκβνύισλ θαη βαζηθώλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ 
 
     Κόζηνο  
   Δηζθνξέο Γαπάλε παξνρώλ  
  Μηζζνί θαη εξγνδόηε πξνγξάκκαηνο πνπ  
  άιια γηα παξνρήο εμαξηώληαη  
  βξαρππξόζεζκα θνηλσληθέο σθειεκάησλ από ηελ  
 Γηθαηώκαηα σθειήκαηα αζθαιίζεηο αθππεξέηεζεο αμία κεηνρώλ ύλνιν 
31 Γεθεκβξίνπ 2010 €  € € €  €  €  
       
Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη       
Κιεάλζεο Υαλδξηψηεο - - - - - - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _______ 
Με Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη (1)      
Παλαγηψηεο Κνπλλήο - - - - - - 
Αλδξέαο Αλησληάδεο 3.000 - - - - 3.000 
Αλλίηα Φηιηππίδνπ - - - - - - 
Ζξαθιήο Κνπλάδεο - - - - - - 
Μηράιεο Υαηδεθπξηάθνο 3.000 - - - - 3.000 
Οδπζζέαο Υξηζηνδνχινπ 3.000 - - - - 3.000 
ηέιηνο Παλαγίδεο 3.000 - - - - 3.000 
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο - - - - - - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _______ 
 12.000 - - - - 12.000 
 _________ _________ _________ _________ _________ _______ 
Αλώηεξνο Δθηειεζηηθόο 
Γηεπζπληήο  

     

Κψζηαο Σνπκπνπξήο - 150.474 19.355 39.540 - 209.369 
 _________ _________ _________ _________ _________ _______ 
 12.000 150.474 19.355 39.540 - 221.369 
 ========= ========= ========= ========= ========= ======= 
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31 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
(γ) Ακνηβή πκβνύισλ θαη βαζηθώλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ (ζπλέρεηα) 
 
     Κόζηνο  
   Δηζθνξέο Γαπάλε παξνρώλ  
  Μηζζνί θαη εξγνδόηε πξνγξάκκαηνο πνπ  
  άιια γηα παξνρήο εμαξηώληαη  
  βξαρππξόζεζκα θνηλσληθέο σθειεκάησλ από ηελ  
 Γηθαηώκαηα σθειήκαηα αζθαιίζεηο αθππεξέηεζεο αμία κεηνρώλ ύλνιν 
31 Γεθεκβξίνπ 2011 €  € € €  €  €  
       
Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη       
Κιεάλζεο Υαλδξηψηεο - - - - - - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _______ 
Με Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη (1)      
Παλαγηψηεο Κνπλλήο - - - - - - 
Αλδξέαο Αλησληάδεο 3.000 - - - - 3.000 
Αλλίηα Φηιηππίδνπ - - - - - - 
Μηράιεο Αλδξεάδεο - - - - - - 
Μηράιεο Υαηδεθπξηάθνο 3.000 - - - - 3.000 
Οδπζζέαο Υξηζηνδνχινπ 3.000 - - - - 3.000 
ηέιηνο Παλαγίδεο 3.000 - - - - 3.000 
Υξίζηνο ηπιηαλίδεο - - - - - - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _______ 
 12.000 - - - - 12.000 
 _________ _________ _________ _________ _________ _______ 

Αλώηεξνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο      
Κψζηαο Σνπκπνπξήο - 150.250 20.976 40.505 - 211.731 
 _________ _________ _________ _________ _________ _______ 
 12.000 150.250 20.976 40.505 - 223.731 
 ========= ========= ========= ========= ========= ======= 

 
(1)  Γηθαηψκαηα πκβνχισλ θαηαβάιινληαη κφλν ζηνπο κε-Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο 
πκβνχινπο ηεο Marfin CLR Public Co Ltd, ελψ δελ θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα πκβνχισλ 
ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνλ Όκηιν Λατθήο. 
 
(δ) Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 
    
Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία  1.500.000 1.697.173 

  ========== ========== 
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32 Eπέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία 
 

  2011 
€ 

2010 
€ 

    
Marfin CLR (Financial Services) Ltd  35.406.917 35.406.917 

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

 
  Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 
Όλνκα Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο  2011 

% 
2010 

% 
Marfin CLR (Financial Services) Ltd  Υξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο αγνξάο 

θαη πψιεζεο ηίηισλ, ππεξεζίεο 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο ζε 
εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο θαη 
αλαδνρέο λέσλ εθδφζεσλ. Γηαθξηηηθή 
δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ θαη 
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία είλαη ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εγγεγξακκέλε 
ζηελ Κχπξν ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113. 
 

33 Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 
ηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηεχρζεθε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη αληηπξνζσπείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παχζε ηνπ ζρεδίνπ αθππεξέηεζεο θαζνξηζκέλνπ σθειήκαηνο θαη 
κεηαθνξά ησλ σθειεκάησλ ησλ κειψλ ζε ηακείν θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο κε εηζθνξά απφ 
ηνλ εξγνδφηε, χςνπο 14% ηνπ κεηθηνχ κηζζνχ. Ο εξγνδνηνχκελνο ζα έρεη επηινγή εηζθνξάο 
απφ 3% κέρξη 10% ηνπ κεηθηνχ κηζζνχ ηνπ. Οη αιιαγέο δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 
2011. Οη εξγαδφκελνη επηθχξσζαλ ηελ πην πάλσ ζπκθσλία ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2012 κε 86% 
ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηε ζρεηηθή ςεθνθνξία. Ζ ηειηθή ζπκθσλία ππνγξάθηεθε ζηηο 12 
Ηαλνπαξίνπ 2012 κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο θαη ε ζπκθσλία ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ 2011. Ζ 
εκεξνκελία ηζρχο ηεο πην πάλσ αιιαγήο θαζνξίδεηαη σο ε εκεξνκελία πνπ φια ηα κέξε 
ζπκθψλεζαλ ζηηο αιιαγέο, δειαδή 4 Ηαλνπαξίνπ 2012. Με βάζε ηα πην πάλσ ε ζρεηηθή 
ινγηζηηθνπνίεζε ζα γίλεη ην 2012. 
 
Δθηφο απφ ηα πην πάλσ, δελ ππήξμαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ 
ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 
 
 
Έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή ζηηο ζειίδεο 17 κέρξη 18. 


