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πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ 
απνηειεζκάηωλ  
 
 Σεκ. Έμη κήλεο πνπ 

έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ  
2009 

€ 
    
Γηθαηώκαηα ρξήζεο ρώξσλ θαη άιια εηζνδήκαηα 3 4.277.052 3.875.445 
Έμνδα πσιήζεσλ, πξνώζεζεο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  (361.142) (271.411) 
Άιια έζνδα 4 198.634 72.021 
  __________ __________ 

Κέξδνο εξγαζηώλ  4.114.544 3.676.055 
Φξεκαηνδνηηθά έμνδα  5 (1.234.651) (2.259.310) 
  __________ __________ 

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  2.879.893 1.416.745 
Φνξνινγία  6 (7.229) 10.974 
  __________ __________ 

Καζαξό θέξδνο πεξηόδνπ  2.872.664 1.427.719 
  ========== ========== 

Κέξδε αλά κεηνρή (ζεληο αλά κεηνρή): 7   
Βαζηθά  2,87 1,43 
    

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 13 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ 

ζπλνπηηθώλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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πλνπηηθόο ελδηάκεζνο ηζνινγηζκόο  
γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε 
ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010 
 
 Σεκ. 30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

31 Γεθεκβξίνπ  
2009 

€ 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο  8 711.977 766.799 

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 8 174.072.135 173.423.308 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  13 379.975 379.975 
  ____________ ____________ 

  175.164.087 174.570.082 
  ____________ ____________ 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  9 525.414 963.613 
Φνξνινγία επηζηξεπηέα  12.866 12.866 
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  10 1.052.366 353.972 
  ____________ ____________ 

  1.590.646 1.330.451 
  ____________ ____________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ     176.754.733 175.900.533 
  =========== ============ 

Ίδηα θεθάιαηα     
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδνηέα ζηνπο 
κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο  

   

Μεηνρηθό θεθάιαην 11 50.000.000 50.000.000 
Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ    18.683.642 15.810.978 
  ____________ ____________ 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ   68.683.642 65.810.978 
  ____________ ____________ 

Τπνρξεώζεηο    
Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Γαλεηζκόο  12 83.057.021 84.800.630 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  13 13.817.885 13.817.885 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  14 2.709.234 2.530.410 
  ____________ ____________ 

  99.584.140 101.148.925 
  ____________ ____________ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 14 3.001.061 3.343.644 
Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  21.499 32.823 
Γαλεηζκόο  12 5.464.391 5.564.163 
  ____________ ____________ 

  8.486.951 8.940.630 
  ____________ ____________ 

ύλνιν ππνρξεώζεωλ  108.071.091 110.089.555 
  ____________ ____________ 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ  176.754.733 175.900.533 
  =========== ============ 

 
Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 13 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ 
ζπλνπηηθώλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίωλ 
θεθαιαίωλ 

 
 Μεηνρηθό 

θεθάιαην 
Κέξδε πνπ 

θξαηήζεθαλ 
 

Σύλνιν 
 € € € 
    
Πεξίνδνο έμη κελώλ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2009    
    
Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 50.000.000 11.829.598 61.829.598 
 ___________ ___________ __________ 

πλνιηθό εηζόδεκα    
Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν - 1.427.719 1.427.719 
 ___________ ___________ __________ 

πλνιηθό εηζόδεκα γηα ηελ πεξίνδν  - 1.427.719 1.427.719 
 ___________ ___________ __________ 

    
Τπόινηπν ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 50.000.000 13.257.317 63.257.317 
 =========== =========== =========== 

    
Πεξίνδνο έμη κελώλ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010    
    
Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 50.000.000 15.810.978 65.810.978 
 ___________ ___________ __________ 

πλνιηθό εηζόδεκα    

Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν - 2.872.664 2.872.664 
 ___________ ___________ __________ 

πλνιηθό εηζόδεκα γηα ηελ πεξίνδν  - 2.872.664 2.872.664 
 ___________ ___________ __________ 

    
Τπόινηπν ηελ 30 Ινπλίνπ 2010 50.000.000 18.683.642 68.683.642 
 =========== =========== =========== 

 
Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 13 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ 
ζπλνπηηθώλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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πλνπηηθή ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010 
 
 
 

Σεκ. 30 Ινπλίνπ 
2010 

€ 

30 Ινπλίνπ 
2009 

€ 
    
Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην 
θίλεζεο 

  
4.209.113 

 
3.740.567 

    
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο  274.440  (517.758) 
  __________ __________ 

Μεηξεηά πνπ πξνήιζαλ από εξγαζίεο  4.483.553 3.222.809 
Φνξνινγία πνπ πιεξώζεθε  (18.553) - 
  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά από εξγαζίεο  4.465.000 3.222.809 
  __________ __________ 

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    
Αγνξά εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ  8 (39.900) (96.483) 
Αγνξά επελδύζεσλ ζε αθίλεηα  8 (648.827) (2.928.205) 
Τόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ  153 20.581 
  __________ __________ 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (688.574) (3.004.107) 
  __________ __________ 

Ρνή κεηξεηώλ από  ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    
Δηζπξάμεηο από καθξνπξόζεζκν ηξαπεδηθό δαλεηζκό  - 2.977.500 
Πιεξσκέο καθξνπξόζεζκνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ   (1.800.000) - 
Πιεξσκέο δαλείσλ από ζπγγεληθά κέξε  (488.240) (1.924.190) 
Τόθνη πνπ πιεξώζεθαλ  (1.234.651) (2.249.147) 
  __________ __________ 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (3.522.891) (1.195.837) 
  __________ __________ 

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

  
253.535 

 
(977.135) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 

  
(2.665.560) 

 
(1.587.388) 

  __________ __________ 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

10  
(2.412.025) 

 
(2.564.523) 

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

 
Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 13 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ 
ζπλνπηηθώλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο 
 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
 
Γεληθά 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc. 
 
Οη εμακεληαίεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009. 
 
Mε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακεληαία  πνπ έιεμε ζηηο 30 
Ινπλίνπ 2010 δελ έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο. 
 

2 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο 
 
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εηνηκαζία ησλ ζπλνπηηθώλ 
ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζύκθσλεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, 
εθηόο όπνπ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ITTL Trade Tourist and Leisure 
Park Plc έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (ΓΠΦΑ) όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ (ΓΛΠ) 34 “Eλδηάκεζεο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”. 
 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγηωλ θαη αλαζεωξεκέλωλ ΓΠΥΑ 
 
Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε Δηαηξεία πηνζέηεζε όια ηα θαηλνύξγηα θαη αλαζεσξεκέλα 
ΓΠΦΑ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη είλαη εθαξκόζηκα γηα ινγηζηηθέο 
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010.  Η πηνζέηεζε απηή δελ έρεη επηθέξεη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 
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2 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα) 

 

Τηνζέηεζε θαηλνύξγηωλ θαη αλαζεωξεκέλωλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 
 

Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ 
ινγηζηηθά πξόηππα είραλ εθδνζεί από ην Σπκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 
αιιά δελ είραλ ηεζεί αθόκε ζε εθαξκνγή: 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σξνπνπνηήζεηο 

 Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 “Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε: 
Ταμηλόκεζε Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο” (ηζρύεη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο 
πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010). 

 

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νέα πξόηππα 

 ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) “Γλσζηνπνηήζεηο Σπγγεληθώλ Μεξώλ” (ηζρύεη γηα 
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011). 

 ΓΠΦΑ 9 “Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” (ηζρύεη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ 
από ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013). 

Σξνπνπνηήζεηο 

 Τξνπνπνίεζε ζην ΔΓΓΠΦΑ 14 Πξνθαηαβνιέο κηαο Διάρηζηεο Απαίηεζεο 
Φξεκαηνδόηεζεο (ηζρύεη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2011). 

 Τξνπνπνίεζε ζην ΓΠΦΑ 1 “Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο ζε Πξώηε Δθαξκνγή 
ζρεηηθά κε ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ΓΠΦΑ 7” (ηζρύεη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο 
πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010). 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΦΑ  2010 (ηζρύεη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ 
από ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010 κέρξη ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011). 

Νέεο Δξκελείεο 

 ΔΓΓΠΦΑ 19 Δμάιεηςε Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Υπνρξεώζεσλ κε Μεηνρηθνύο 
ηίηινπο (ηζρύεη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 
2010). 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην αλακέλεη όηη ε πηνζέηεζε απηώλ ησλ ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ ζε 
κειινληηθέο πεξηόδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο. 

 



ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc 

 

  C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\2010_(6 months).doc (7) 
 

 

3 Γηθαηώκαηα ρξήζεο ρώξωλ θαη άιια εηζνδήκαηα  

 
 Έμη κήλεο πνπ 

έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ  
2009 

€ 
   
Γηθαηώκαηα ρξήζεο ρώξσλ 3.932.746 3.510.663 
Δηζόδεκα από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 321.286 316.200 
Άιια ιεηηνπξγηθά εηζνδήκαηα 23.020 48.582 

 _________ _________ 

 4.277.052 3.875.445 

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

 

4 Άιια έζνδα  

 
 Έμη κήλεο πνπ 

έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ  
2009 

€ 
   
Πηζησηηθνί ηόθνη:   
  Τξαπεδηθά ππόινηπα 153 20.581 
Άιια έζνδα 198.481 51.440 

 _________ _________ 

 198.634 72.021 

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

 

5 Υξεκαηνδνηηθά έμνδα 

 
 Έμη κήλεο πνπ 

έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ  
2009 

€ 
   
Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο 917.186 1.815.130 
Γάλεηα από ζπγγεληθά κέξε 317.465 434.017 
Σπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά - 10.163 
 ----------- ----------- 

 1.234.651 2.259.310 

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

 

6 Φνξνινγία 

 
 Έμη κήλεο πνπ 

έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ  
2009 

€ 
   
Ακπληηθή εηζθνξά 7.229 1.892 
Φόξνο θεθαιαηνπρηθώλ θεξδώλ  - (12.866) 
 ----------- ----------- 

 7.229 (10.974) 
 ========== ========== 
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7 Κέξδε αλά κεηνρή 

 
Τν βαζηθό θέξδνο αλά κεηνρή ππνινγίδεηαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί 
ζηνπο θαηόρνπο κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο κε ην κεζνζηαζκηθό αξηζκό εθδνκέλσλ κεηνρώλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 
 Έμη κήλεο 

πνπ έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

Έμη κήλεο 
πνπ έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2009 
€ 

   
Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο 2.872.664 1.427.719 

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

Μεζνζηαζκηθόο αξηζκόο εθδνκέλσλ κεηνρώλ  100 000 000 100 000 000 

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

Βαζηθό θέξδνο αλά κεηνρή – ζεληο 2,87 1,43 
 =========== =========== 

   

8 Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 

 
  Δπελδύζεηο 

 ζε αθίλεηα 
Δγθαηαζηάζεηο θαη 

εμνπιηζκόο  
 € € 
   
Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010   
   
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 173.423.308 766.799 
Αγνξέο  648.827 39.900 
Απνζβέζεηο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ - (94.722) 
 ___________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 174.072.135 711.977 

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

 

9 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  

 
 30 Ινπλίνπ 

2010 
31 Γεθεκβξίνπ 

2009 
 € € 
   
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα 305.549 571.351 
Δηζπξαθηέα από ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 16) 50.462 58.576 
Πξνθαηαβνιέο, πξνπιεξσκέο θαη άιια εηζπξαθηέα  169.403 333.686 
 _________ _________ 

 525.414 963.613 
 ========= ========= 
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10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
 30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

31 Γεθεκβξίνπ  
2009 

€ 
   

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 1.052.366 353.972 

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

 

Τν πξαγκαηηθό επηηόθην γηα ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα ήηαλ 3% (2009: 3%). 

 

Γηα ζθνπνύο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθώλ ξνώλ ηα κεηξεηά θαη ηζνδύλακα κεηξεηώλ 

αληηπξνζσπεύνπλ: 

 
 Έμη κήλεο πνπ 

έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2010 
€ 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ  
2009 

€ 
   
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 1.052.366 832.433 
Τξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (3.464.391) (3.396.956) 
 __________ __________ 

 (2.412.025) (2.564.523) 
 ========= ========= 

 

11 Μεηνρηθό θεθάιαην  

 
 Αξηζκόο 

 κεηνρώλ 
Μεηνρηθό  
θεθάιαην 

  € 
Τελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009/31 Γεθεκβξίνπ 2009  
θαη 30 Ινπλίνπ 2010 

 
100 000 000 

 
50.000.000 

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

 

Ο ζπλνιηθόο εγθεθξηκέλνο αξηζκόο ζπλήζσλ κεηνρώλ είλαη 100 000 000 κεηνρέο (2009: 

100 000 000 κεηνρέο) κε νλνκαζηηθή αμία €0,50 αλά κεηνρή. 

 

12 Γαλεηζκόο  
 

  30 Ινπλίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 
  2010 2009 
  € € 
Βξαρππξόζεζκνο     
Τξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  3.464.391 3.019.532 
Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο  2.000.000 1.800.000 
Γάλεηα από ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 16)  - 744.631 
  __________ __________ 

  5.464.391 5.564.163 
  __________ __________ 

Με βξαρππξόζεζκνο     
Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο  70.200.000 72.200.000 
Γάλεηα από ηζύλνπζα εηαηξεία (Σεκ. 16)  12.857.021 12.600.630 
  __________ __________ 

  83.057.021 84.800.630 
  __________ __________ 

ύλνιν δαλεηζκνύ   88.521.412 90.364.793 
  ========== ========== 
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13  Aλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 
Η αλάιπζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 
αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ είλαη σο εμήο: 
 

  30 Ινπλίνπ 
 2010 

31 Γεθεκβξίνπ 
2009 

  € € 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:    

- Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα αλαθηεζνύλ 
κεηά από πεξίνδν δώδεθα κελώλ 

  
379.975 

 
379.975 

  ___________ ___________ 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:    
- Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο πνπ ζα 
δηαθαλνληζηνύλ κεηά από πεξίνδν δώδεθα κελώλ 

  
13.817.885 

 
13.817.885 

  ___________ ___________ 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο - θαζαξέο  13.437.910 13.437.910 
  =========== =========== 

 

Η κεηθηή θίλεζε ζην ινγαξηαζκό αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο έρεη σο εμήο: 
 
  31 Ινπλίνπ 

 2010 
31 Γεθεκβξίνπ 

2009 
  € € 
Σηελ αξρή ηνπ έηνπο  13.437.910 13.026.193 
Φξέσζε ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ   - 411.717 
  ___________ ___________ 

Σην ηέινο ηνπ έηνπο  13.437.910 13.437.910 
  =========== =========== 

 

Η θίλεζε ζηηο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππ' όςελ ν ζπκςεθηζκόο ππνινίπσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδία 

θνξνινγηθή αξρή, είλαη σο εμήο: 

 

 

Γηαθνξά κεηαμύ 
απνζβέζεσλ θαη 

εθπηώζεσλ θζνξάο 

Κέξδε δίθαηεο αμίαο 
από επελδύζεηο ζε 

αθίλεηα Σύλνιν 
 € € € 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο    
Τελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 713.366 12.746.670 13.460.036 
Φξέσζε/(πίζησζε):    

Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ  425.480 (67.631) 357.849 

 ___________ ___________ ___________ 

Σηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/30 Ινπλίνπ 2010 1.138.846 12.679.039 13.817.885 

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

 

  Φνξνινγηθέο 
 δεκηέο 

 
Σύλνιν 

  € € 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο    

Τελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009  (433.843) (433.843) 
Φξέσζε:    
  Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ   53.868 53.868 

  __________ _________ 

Σηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/30 Ινπλίνπ 2010  (379.975) (379.975) 
  ========== ========= 

 
Οη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα θνξνινγηθέο δεκηέο πξνο κεηαθνξά 
αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκό πνπ ην ζρεηηθό θνξνινγηθό όθεινο είλαη πηζαλό λα πξνθύςεη. 
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14 Πηζηωηέο θαη νθεηιόκελα έμνδα  
 

  30 Ινπλίνπ 
2010 

31 Γεθεκβξίνπ 
2009 

  € € 
Βξαρππξόζεζκνη     
Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 16)  75.369 64.009 
Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιόκελα έμνδα 2.115.293 2.456.325 
Κξαηήζεηο 703.984 716.895 
Πξνθαηαβνιέο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ 106.415 106.415 
  _________ _________ 

  3.001.061 3.343.644 
  _________ _________ 

Με βξαρππξόζεζκνη     
Πξνθαηαβνιέο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ    2.709.234 2.530.410 
  _________ _________ 

ύλνιν πηζηωηώλ θαη νθεηιόκελωλ εμόδωλ  5.710.295 5.874.054 
  ========= ========= 
 

15 Γεζκεύζεηο 
 

Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 
 

Σηηο 30 Ινπλίνπ 2010 ππήξραλ θεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο ύςνπο € 3.000.000  Οη 
δεζκεύζεηο απηέο, γηα ηηο νπνίεο δελ έγηλε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 
αθνξνύλ ηελ αλέγεξζε ηνπ “Shacolas Emporium Park” θαη ε αλαγθαία ρξεκαηνδόηεζε γηα 
ηε ζρεηηθή δαπάλε έρεη εμαζθαιηζηεί.   

 

16 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 
 

Η Δηαηξεία ειέγρεηαη από ηελ Woolworth (Cyprus) Properties Plc., εγγεγξακκέλε ζηελ 
Κύπξν, ε νπνία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο.  Η ηειηθή ηζύλνπζα εηαηξεία 
είλαη ε N.K. Shacolas (Holdings) Limited. 
 

Οη Δηαηξείεο C.T.C. Automotive Limited, Ermes Department Stores Plc, Cyprus Trading 
Corporation Plc, N.K.Shacolas (Holdings) Limited, Cyprus Limni Resorts and GolfCourses 
Plc, Woolworth Commercial Centre Limited, Domex Trading Co. Limited, Argosy Trading 
Co. Ltd θαη Olymbos Investments Limited ζεσξνύληαη ζπγγεληθέο ιόγσ θνηλώλ κεηόρσλ. 
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16 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 

 

(i) Πωιήζεηο εκπνξεπκάηωλ θαη ππεξεζηώλ 
 

  30 Ινπλίνπ 
2010 

30 Ινπλίνπ 
2009 

  € € 
    
πγγεληθέο εηαηξείεο Γηθαίσκα ρξήζεο αθηλήησλ 1.126.610 896.970 
 Γηθαίσκα ρξήζεο ρώξσλ γηα 

δηαθεκίζεηο 

 
7.200 

 
37.200 

  _________ _________ 

  1.133.810 934.170 
  ========== ========= 

 

(ii) Αγνξέο εκπνξεπκάηωλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο ζπλαιιαγέο 
 

  30 Ινπλίνπ 
2010 

30 Ινπλίνπ 
2009 

  € € 
    
πγγεληθέο εηαηξείεο  Φξεκαηνδνηηθή & ηόθνη 2.158 434.017 
 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ  - 1.563 
  _________ _________ 

  2.158 435.580 
  ========= ========= 

 

(iii) Τπόινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ πξνέξρνληαη από πωιήζεηο/αγνξέο 

αγαζώλ/ππεξεζηώλ 

 

 

 

30 Ινπλίνπ  
2010 

€ 
 

31 Γεθεκβξίνπ 
2009 

€ 
 

Δηζπξαθηέα από ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 9):   
Ermes Department Stores Plc 33.995 36.025 
C.T.C. Automotive Limited 9.887 - 
Cyprus Trading Corporation Plc 2.072 21.251 
Woolworth Commercial Centre Limited 4.508 1.300 

 _________ _________ 
 50.462 58.576 

 ========= ========= 
Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 14):   

Cyprus Trading Corporation Plc 572 26.013 
Domex Trading Co. Limited 53.304 - 
Argosy Trading Co. Ltd 391 - 
Ermes Department Stores Plc 20.489 35.587 
Superhome Center DIY Limited 613 - 
Γηάθνξεο άιιεο εηαηξείεο  - 2.409 

 _________ _________ 
 75.369 64.009 

 ========= ========= 
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16 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 

 

(iv)  Γαλεηζκόο από ζπγγεληθά κέξε 

 

 

30 Ινπλίνπ 
2010 

€ 

31 Γεθεκβξίνπ 
2009 

€ 

Γαλεηζκόο από ηζύλνπζα εηαηξεία:   

Σηελ αξρή ηνπ έηνπο 12.600.630 14.458.702 
Γαλεηζκόο πνπ παξαρσξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1.000.000 1.134.386 
Γαλεηζκόο πνπ απνπιεξώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  (1.049.749) (3.687.239) 
Τόθνο πνπ ρξεώζεθε  306.140 694.781 

 __________ ___________ 

Σην ηέινο ηνπ έηνπο (Σεκ. 12) 12.857.021 12.600.630 

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

 
Ο δαλεηζκόο από ηζύλνπζα εηαηξεία θέξεη ηόθν 4,75%, είλαη πιεξσηέν θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ 5 εηώλ πνπ μεθηλά από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη δελ 
έρνπλ ζπκθσλεζεί νπνηαλδήπνηε όξνη απνπιεξσκήο ή εμαζθάιηζεο ηνπ. 

 

Γαλεηζκόο από ζπγγεληθό κέξνο:   

Σηελ αξρή ηνπ έηνπο 744.631 2.061.412 
Γαλεηζκόο πνπ απνπιεξώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (756.011) (1.400.000) 
Τόθνο πνπ ρξεώζεθε  11.380 83.219 

 _________ _________ 

Σην ηέινο ηνπ έηνπο (Σεκ. 12) - 744.631 

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

 

Ο δαλεηζκόο από ζπγγεληθό κέξνο θέξεη ηόθν 5,75% θαη δελ έρνπλ ζπκθσλεζεί 

νπνηαλδήπνηε όξνη απνπιεξσκήο ή εμαζθάιηζεο ηνπ. 

 

17 Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 
Σηηο 6 Απγνύζηνπ 2010 μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζηε 
Νεναλαπηπζζόκελσλ Δηαηξεηώλ Αγνξά “(Ν.Δ.Α)” ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ.  
Σπλνιηθά εηζήρζεθαλ 100 εθαηνκκύξηα κεηνρέο. 
 
Δθηόο ηνπ πην πάλσ ζέκαηνο, δελ ππήξραλ άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ 
ηζνινγηζκνύ πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλόεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 

 

 

 

 


