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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον
προηγούμενο χρόνο, είναι η λειτουργία συστήματος συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών
και αποβλήτων συσκευασιών.

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας

3 Η ζημιά της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν
€1.117.992 (2008: ζημιά ύψους €507.711). Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €4.382.356 (2008: σύνολο περιουσιακών
στοιχείων €4.358.889) και το έλλειμμα στα ίδια κεφάλαια ήταν €2.559.089 (2008: έλλειμμα
στα ίδια κεφάλαια €1.444.517). Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της Εταιρείας
όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία
περιγράφονται στη Σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

5 Η Εταιρεία τον Ιούνιο του 2009 έχει επεκτείνει τα έργα συλλογής και αξιοποίησης
των συσκευασιών στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου. Το Νοέμβριο του 2010 η
Εταιρεία θα επεκτείνει τα έργα συλλογής και αξιοποίησης των συσκευασιών στην επαρχία
Λάρνακας.

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη λειτουργία,
χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της Εταιρείας στο προσεχές μέλλον.

Αποτελέσματα

7 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 6 και 7. Σύμφωνα με το
άρθρο 111 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν μπορεί να διανέμει τα κέρδη
που πραγματοποιεί στους μετόχους υπό μορφή μερίσματος ή διαφορετικά.

Μετοχικό κεφάλαιο

8 Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία έκδωσε συνολικά 2.000 μετοχές Τάξης
"A" ονομαστικής αξίας €1,71 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία. 
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Διοικητικό Συμβούλιο

9 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και την ημερομηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2009. 

10 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ. Κρίς Χριστοδούλου και Ανδρέας
Γεωργίου, Σύμβουλοι Ταξης ¨Α" αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και
προσφέρονται για επανεκλογή. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ταξης ¨Β¨ δεν
υπόκεινται σε αποχώρηση και επανεκλογή. 

11 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

12 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

13 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη
διάρκεια του έτους.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

14 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το
Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Λευκωσία, 
24 Μαρτίου 2010
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PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
3 Themistocles Dervis Street

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη της Green Dot (Cyprus) Public
Co Limited

CY-1066 Nicosia
P O Box 21612
CY-1591 Nicosia, Cyprus
Telephone: + 357 - 22555000
Facsimile: + 357 - 22555001
www.pwc.com/cy

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Green Dot (Cyprus) Public Co
Limited (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου
2009, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές
σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που
να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει:
σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη
δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, είτε
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος� επιλογή και εφαρμογή καταλλήλων λογιστικών πολιτικών�
και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων
με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας
καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα.

Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.  Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.

(4)
Board Members: Phidias K Pilides (CEO), Dinos N Papadopoulos (Deputy CEO), Panikos N Tsiailis, Christakis Santis, Stephos D Stephanides, Costas L Hadjiconstantinou, George Foradaris,
Costas M Nicolaides, Angelos M Loizou, Vasilis Hadjivassiliou, Androulla S Pittas, Savvas C Michail, Costas L Mavrocordatos, Christos M Themistocleous, Panicos Kaouris, Nicos A Neophytou,
George M Loizou, Pantelis G Evangelou, Liakos M Theodorou, Stelios Constantinou, Tassos Procopiou, Andreas T Constantinides, Theo Parperis, Constantinos Constantinou, Petros C Petrakis,
Philippos C Soseilos, Evgenios C Evgeniou, Christos Tsolakis, Nicos A Theodoulou, Nikos T Nikolaides, Cleo A Papadopoulou, Marios S Andreou, Nicos P Chimarides, Aram Tavitian,
Constantinos Taliotis, Stavros A Kattamis, Yiangos A Kaponides, Tasos N Nolas, Chrysilios K Pelekanos, Eftychios Eftychiou, George C Lambrou, Chris Odysseos, Constantinos L Kapsalis,
Stelios A Violaris, Antonis Hadjiloucas, Petros N Maroudias
Directors of Operations: Androulla Aristidou, Achilleas Chrysanthou, George Skapoullaros, Demetris V Psaltis, George A Ioannou, George C Kazamias, Michael Kliriotis, Marios G Melanides,
Sophie A Solomonidou, Yiannis Televantides, Antonis Christodoulides, Anna G Loizou

Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company,
Registered in Cyprus (Reg. No. 143594)



pwc
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής θέσης της Green Dot (Cyprus) Public Co Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και
της χρηματοοικονομικής επίδοσης της και των ταμειακών ροών της για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, αναφέρουμε
τα πιο κάτω:

• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για
σκοπούς του ελέγχου μας.

• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με
τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις
απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες
με τον απαιτούμενο τρόπο.

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας
ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2010
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Έσοδα 5 3.650.831 2.169.421
Λειτουργικά έξοδα 8 (4.376.217) (2.356.883)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8 (706.601) (564.584)
Άλλα έσοδα 6 343.799 274.096
Άλλα κέρδη - καθαρά 7 16 -
Ζημιά εργασιών (1.088.172) (477.950)

Χρηματοδοτικά έξοδα 10 (12.480) (17.082)
Ζημιά πριν τη φορολογία (1.100.652) (495.032)

Χρέωση φορολογίας 11 (17.340) (12.679)
Ζημιά για το έτος (1.117.992) (507.711)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
€ €

Ζημιά για το έτος (1.117.992) (507.711)

Συνολικό εισόδημα για το έτος (1.117.992) (507.711)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 14 67.333 54.033
Λογισμικά προγράμματα 15 2.770 2.558

70.103 56.591

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 16 1.086.345 810.050
Φορολογία επιστρεπτέα 18.645 18.818
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 3.207.263 3.473.430

4.312.253 4.302.298

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4.382.356 4.358.889

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 18 298.737 295.317
Αποθεματικό μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 18 - (236)
Συσσωρευμένες ζημιές (2.857.826) (1.739.598)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2.559.089) (1.444.517)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 21 1.621.018 1.228.704
Δανεισμός 19 2.949 1.640
Αναβαλλόμενα έσοδα 5.317.478 4.573.062
Σύνολο υποχρεώσεων 6.941.445 5.803.406

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.382.356 4.358.889

Στις 24 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Green Dot (Cyprus) Public Co Limited
ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος

Παναγώτης Λοϊζίδης , Αντιπρόεδρος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματι
κό μετατρο
πής κεφαλ

αίου σε
ευρώ

Συσσωρευμένες
ζημιές(1) Σύνολο

Σημ. € € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 288.241 - (1.231.887) (943.646)

Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για το έτος - - (507.711) (507.711)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 18 6.840 - - 6.840
Διαφορά από μετατροπή μετοχικού
κεφαλαίου σε ευρώ 236 (236) - -
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες 7.076 (236) - 6.840

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008/1
Ιανουαρίου 2009 295.317 (236) (1.739.598) (1.444.517)

Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για το έτος - - (1.117.992) (1.117.992)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 18 3.420 - - 3.420
Μεταφορά αποθεματικού μετατροπής
κεφαλαίου σε ευρώ στις συσσωρευμένες
ζημιές - 236 (236) -

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες 3.420 236 (236) 3.420

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009 298.737 - (2.857.826) (2.559.089)

(1) Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν
μέρισμα.  Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή
μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία (1.100.652) (495.032)
Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 16.607 14.187
Απομειώσεις λογισμικών προγραμμάτων 15 1.303 11.074
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 (16) -
Πιστωτικούς τόκους 6 (173.431) (126.792)
Χρεωστικούς τόκους 10 12.480 16.954

(1.243.709) (579.609)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (276.295) (475.396)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 621.083 531.942
Αναβαλλόμενα έσοδα 744.416 1.932.704

Μετρητά που (χρησιμοποιήθηκαν για)/προήλθαν από εργασίες (154.505) 1.409.641

Φορολογία που πληρώθηκε (17.167) (10.994)
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες (171.672) 1.398.647

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 (30.549) (5.728)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 658 -
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων 15 (1.515) (1.966)
Τόκοι που εισπράχτηκαν 173.431 126.792
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 142.025 119.098

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 18 3.420 6.840
Εισπράξεις από δάνεια από συγγενικά μέρη 22 - 15.261
Αποπληρωμές δανείων από συγγενικά μέρη 22 (228.769) -
Τόκοι που πληρώθηκαν (12.480) (16.954)
Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (237.829) 5.147

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και
τραπεζικά παρατραβήγματα (267.476) 1.522.892

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα
στην αρχή του έτους 3.471.790 1.948.898

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο
τέλος του έτους 17 3.204.314 3.471.790

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο, ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο
της Εταιρείας είναι στην Αγίου Νικολάου 41-49, Nimeli Court, Συγκρότημα Β, Διαμέρισμα
Β21, 2408 Λευκωσία.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο
χρόνο, είναι η λειτουργία συστήματος συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών και
αποβλήτων συσκευασιών.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ.113.

Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), τα οποία είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2009 και
είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της
διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως έχει τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των
επενδύσεων σε ακίνητα, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων
προς πώληση και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.

(11)



Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας με
εξαίρεση των πιο κάτω:

(i) ΔΛΠ 1 (αναθεωρημένο) “Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων”, η υιοθέτηση του
οποίου έχει σαν αποτέλεσμα, η Εταιρεία να παρουσιάζει στην κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με
τους μετόχους της, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από
συναλλαγές με μη-μετόχους της Εταιρείας, παρουσιάζονται στην κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων. Οι συγκριτικές πληροφορίες παρουσιάζονται ώστε να
συνάδουν με το αναθεωρημένο πρότυπο. Η αλλαγή στην λογιστική πολιτική έχει
επιπτώσεις μόνο στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

(ii) ΔΠΧΑ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις” (τροποποίηση), η υιοθέτηση
της οποίας έχει σαν αποτέλεσμα, η Εταιρεία να προβάλει επιπρόσθετες
γνωστοποιήσεις σχετικά με την αποτίμηση σε δίκαιης αξία των
χρηματοοικονομικών της μέσων, κατά επίπεδο ιεραρχίας αποτιμήσεων σε δίκαιη
αξία.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί
ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα
ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών
προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς
την οντότητα και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών της
Εταιρείας όπως αναφέρεται πιο κάτω. Η Εταιρεία βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά
αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και των
χαρακτηριστικών κάθε διευθέτησης.

(i) Έσοδα απο εγγραφή μελών

Τα έσοδα απο εγγραφή μελών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που τα μέλη
καταβάλλουν τα τέλη εγγραφής και εγγράφονται ως μέλη της Εταιρείας.

(ii) Έσοδα από τέλη συσκευασιών

Τα έσοδα από τα τέλη συσκευασιών αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων στο έτος που προσφέρονται οι υπηρεσίες, ανάλογα με το ποσοστό
κάλυψης της ύποχρέωσης που αναλαμβάνει το σύστημα κάθε έτος.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)

(iii) Πωλήσεις επαγγελματικών υπηρεσιών

Οι πωλήσεις επαγγελματικών υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο
που προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης
συναλλαγης υπολογισμένη με βαση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως
αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

(iv) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(v) Έσοδα από πώληση υλικών

Το εισόδημα από τη πώληση υλικών αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των
δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την ποσότητα των υλικών που παραδίδονται.

Ωφελήματα υπαλλήλων

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα, λειτουργεί ένα σχέδιο
καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό
ταμείο υπό τη διαχείριση επιτροπής.  Το σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους
υπαλλήλους και την Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας αναγνωρίζονται στην περίοδο
που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού.  Η Εταιρεία δεν έχει 
επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.  Προπληρωμένες
συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό που είναι εφικτή η
επιστροφή μετρητών ή μείωση των μελλοντικών πληρωμών. 

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας
και παρουσίασης της Εταιρείας.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής ή της εκτίμησης
όταν τα στοιχεία επανεκτιμούνται. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στη χώρα όπου η
Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις
όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα
φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι
κατάλληλο με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Όλα τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον
αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την
απόκτηση στοιχείων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Οι αποσβέσεις για τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το κόστος μείον η
υπολειμματική αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο
διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως
εξής:

%

Βελτιώσεις ενοικιαζόμενης περιουσίας 10

Έπιπλα και σκεύη γραφείου 10

Εξοπλισμός γραφείου 10-20

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 20

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται
αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο
ανακτήσιμο ποσό.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος
σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη στην Εταιρεία σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα.

Κέρδη και ζημιές από διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη
σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων περιουσιακών
στοιχείων, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά δίκαιης αξίας μεταφέρονται
στα κέρδη που κρατήθηκαν. 

Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που
περιλαμβάνονται στα άλλα αποθεματικά μεταφέρονται στα κέρδη που κρατήθηκαν.

Λογισμικά προγράμματα

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν
στην Εταιρεία και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα
υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άϋλα
περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος
μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση
στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών
προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που
σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα
αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόμενης
ωφέλιμης ζωής τους σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρια έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν
τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας.

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του
ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο ποσό είναι το
μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα πωλήσεως και της
αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά
στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές,
αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Αναβαλλόμενο Εισόδημα

Τα αναβαλλόμενα εισοδήματα αντιπροσωπεύουν ποσά που τιμολογήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους αλλά η Εταιρεία δεν έχει προσφέρει ακόμα τις σχετικές υπηρεσίες. Το
αναβαλλόμενο εισόδημα αναγνωρίζεται ως εισόδημα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων στο
έτος που προσφέρονται οι υπηρεσίες.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται
όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα
συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε
πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές θεωρούνται ενδείξεις ότι το εμπορικό εισπρακτέο
έχει υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου, η οποία είναι η παρούσα αξία των
υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό
επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός
λογαριασμού πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων, στα 'έξοδα πωλήσεων και προώθησης'.  Όταν ένα
εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για
εμπορικά εισπρακτέα.  Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως
διαγραφές πιστώνονται έναντι των 'εξόδων πωλήσεων και προώθησης' στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές
ζημιές.

Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να
απαιτηθούν για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη
φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος
διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.  Η αύξηση στην
πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους
συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανείου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το
δικαίωμα άνευ όρων να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο
δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Εμπορικοί πιστωτές

Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται
σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και
καταθέσεις στην τράπεζα. 

Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας επικεντρώνεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση
κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα με αρχές που
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το λογιστήριο αναγνωρίζει, αξιολογεί και
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις
λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Συμβούλιο παρέχει γραπτές αρχές για την
διαχείριση κινδύνου.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

• Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από
έκθεση σε  εκκρεμή εισπρακτέα και δεσμευτικών συναλλαγών.

Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μόνο οργανισμοί που
αξιολογούνται από ανεξάρτητα μέρη με ελάχιστο βαθμό φερεγγυότητας το
‘Βαα2’ γίνονται αποδεκτοί. Εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, η
Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη
την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες εμπειρίες και άλλους
παράγοντες. Ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι ορίζονται με
βάση την πιστωτική ποιότητα του πελάτη σύμφωνα με όρια που
καθορίζονται από το Συμβούλιο. Η χρήση των πιστωτικών ορίων
παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Σημείωση 13 για περαιτέρω
πληροφορίες αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το πιστωτικό όριο και υπόλοιπο των
σημαντικότερων συμβαλλόμενων μερών κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. 

31 Δεκεμβρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2008
Βαθμός

φερεγγυότητας
Ανώτατο

όριο Υπόλοιπο
Ανώτατο

όριο Υπόλοιπο
€ € € €

Τράπεζα Α Βαα2 - 16.720 - 30.223
Τράπεζα Β Α2 - 1.242.535 - 1.273.771
Τράπεζα Γ A3 - 18.609 - 1.015.684
Τράπεζα Δ Α1 - 1.768.038 - 1.152.320
Τράπεζα Ε - - 500.000 - -

- 3.545.902 - 3.502.221
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

• Κίνδυνος ρευστότητας

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της
Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα
περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης
του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι
συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12
μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της
προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.   

Λιγότερο
από 1
χρόνο

€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008
Δανεισμός 355.988
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 874.356

1.230.344

€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Δανεισμός 128.528
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 1.495.438

1.623.966

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων, τη
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω ενός ικανοποιητικού ποσού
εξασφαλισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης
ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη
χρηματοδότηση διατηρώντας διαθεσιμότητα εντός των εξασφαλισμένων
πιστωτικών ορίων.

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα με σκοπό την
παροχή αποδόσεων για τους μετόχους και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα που
έχουν συμφέροντα στην Εταιρεία και να διατηρήσει την καταλληλότερη
κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου.

Τα απασχολούμενα κεφάλαια της Εταιρείας αποτελούνται από μετρητά  μείον
δανεισμό και κεφαλαίο. 

2009 2008
€ €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 19) 3.207.263 3.473.430
Μείον: δανεισμός (Σημ. 17) (128.528) (355.988)
Καθαρά ταμειακά διθέσιμα και ισοδύναμα 3.078.735 3.117.442

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2.559.089) (1.444.517)

Καθαρά κεφαλαία 519.646 1.672.925
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται
ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της
αγοράς που είναι διαθέσιμο  για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.

(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

Δεν υπήρξαν σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές που πιθανό να
προκαλέσουν ουσιώδης αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος

5 Έσοδα

2009 2008
€ €

Δικαιώματα εγγραφής 119.850 123.250
Τέλη συσκευασιών 3.471.911 1.988.002
'Εσοδα από πώληση υλικών 59.070 58.169

3.650.831 2.169.421

6 Άλλα έσοδα

2009 2008
€ €

Πιστωτικοί τόκοι:
Τραπεζικά υπόλοιπα 173.431 126.792

Επιχορηγήσεις (4.336) -
Άλλα έσοδα 783 4.272
Πωλήσεις υπηρεσίων (Σημ. 23 (ι)) 123.921 111.057
Χρεώσεις εργολάβων 50.000 31.975

343.799 274.096

7 Άλλα κέρδη - καθαρά

2009 2008
€ €

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός:
Κέρδος από πωλήσεις (Σημ. 14) 16 -
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8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2009 2008
€ €

Λειτουργικά έξοδα 4.376.217 2.356.883
Αποσβέσεις και χρεώσεις απομείωσης (Σημ. 14 και 15) 17.910 25.261
Έξοδα συντήρησης και επιδιόρθώσεων 11.985 10.483
Ενοίκια 33.758 30.447
Ασφάλειες 583 504
Αμοιβή ελεγκτών 7.949 6.052
Αμοιβή συμβούλων (Σημ. 16) 6.025 5.297
Κόστος προσωπικού (Σημ. 9) 455.269 342.906
Έξοδα γραφείου 2.607 1.814
Μεταφορικά έξοδα 25.793 22.907
Διάφορα έξοδα 1.823 9.583
Αμοιβή γραμματέα 6.156 6.156
Δικηγορικά έξοδα 5.504 5.126
Έξοδα ΚΕΒΕ 17.085 17.085
Επαγγελματικά δικαιώματα 20.930 17.001
Δικαιώματα για χρήση επωνυμίας 9.050 9.600
Ταχυδρομικά και τηλέφωνα 13.531 11.660
Ηλεκτρισμός και υδατοπρομήθεια 6.674 6.735
Συνδρομές και εισφορές 3.084 2.692
Ταξίδια εξωτερικού 15.550 12.487
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 7.426 7.858
Κοινόχρηστα 1.493 1.342
Υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου 22.483 697
Έξοδα δημιουργίας ιστοσελίδας 613 795
Έξοδα ψυχαγωγίας 4.282 2.953
Έξοδα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 4.261 3.502
'Εξοδα υποδομής - -
Καθαριότητα γραφείου 4.777 3.641
Συνολικά έξοδα 5.082.818 2.921.467
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8      Ανάλυση εξόδων κατά είδος (Συνέχεια)

2009 2008
€ €

Λειτουργικά έξοδα
Κόστος συλλογής και διαλογής 3.104.730 1.659.836
Επικοινωνιακό κόστος 21.732 316.442
Εμπορικά και βιομηχανικά κίνητρα 831.699 230.061
Άλλα έξοδα διαχείρισης υλικών 176.060 91.215
Άλλα λειτουργικά έξοδα 93.506 45.124
Πιλοτικό πρόγραμμα Γερίου 59.865 6.330
Έξοδα υποδομής 88.625 7.875

4.376.217 2.356.883

2009 2008
€ €

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αμοιβή συμβούλων 6.025 5.297
Κόστος προσωπικού 455.269 342.906
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 16.607 14.187
Απομειώσεις λογισμικών προγραμμάτων 1.303 11.074
Εισφορές και συνδρομές 3.084 2.692
Έξοδα ψυχαγωγίας 6.889 4.767
Αμοιβή ελεγκτών 7.949 6.052
Δικηγορικά 5.504 5.126
Επαγγελματικά δικαιώματα 20.930 17.001
Έξοδα ΚΕΒΕ 17.086 17.086
Αμοιβή γραμματέα 6.156 6.156
Ενοίκια 33.758 30.447
Έξοδα συντήρησης και επιδιορθώσεων 11.985 10.483
Ταχυδρομικά και τηλέφωνα 13.531 11.660
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 7.426 7.858
Καθαριότητα γραφείου 4.776 3.640
Κοινόχρηστα 1.493 1.342
Ασφάλειες 583 504
Ηλεκτρισμός και υδατοπρομήθεια 6.674 6.735
Έξοδα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 4.261 3.502
Μεταφορικά έξοδα 25.793 22.907
Ταξίδια εξωτερικού 15.550 12.487
Τραπεζικά έξοδα 594 775
Διάφορα έξοδα 1.229 8.808
'Εξοδα συντήρησης ιστοσελίδας 613 795
Δικαιώματα για χρήση επωνυμίας 9.050 9.600
Υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου 22.483 697

706.601 564.584

Λειτουργικά έξοδα

Το κόστος συλλογής και διαλογής είναι αυξημένο κατά €1.444.894 σε σχέση με το
προηγούμενο έτος και αυτό οφείλεται στην επέκταση του προγράμματος συλλογής των
ανακυκλώσιμων υλικών από πόρτα σε πόρτα στην επαρχία Λευκωσίας τον Οκτώβριο του
2008 και στις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου τον Ιούνιο του 2009.

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας ανήλθε στα 17 άτομα σε σχέση με 10 άτομα το
2008. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία ανέλαβε τη διαχείριση των συστημάτων
για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά και τις μπαταρίες με ετήσια αμοιβή διαχείρισης €237.997.
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9 Κόστος προσωπικού

2009 2008
€ €

Μισθοί και ημερομίσθια 394.689 294.318
Κοινωνικές ασφαλίσεις 35.970 27.413
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας 19.229 16.941
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 5.381 4.234

455.269 342.906

Η Εταιρεία έχει ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων
Green Dot (Cyprus) Public Co Limited, που χρηματοδοτείται ξεχωριστά και ετοιμάζει τις
δικές του οικονομικές καταστάσεις από το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωμή
ορισμένων ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερματισμό των υπηρεσιών
τους. 

10 Χρηματοδοτικά έξοδα

2009 2008
€ €

Δάνεια από μετόχους (Σημ. 22) 12.480 16.954

Καθαρή συναλλαγματική ζημιά - 128

12.480 17.082

11 Χρέωση φορολογίας

2009 2008
€ €

Τρέχουσα φορολογία:
Αμυντική εισφορά 17.340 12.679

Χρέωση φορολογίας 17.340 12.679

Ο φόρος επί της ζημιάς της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό
που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας το εφαρμόσιμο ποσοστό φορολογίας ως εξής:

2009 2008
€ €

Ζημιά πριν τη φορολογία (1.100.652) (495.032)

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας
ύψους 10% (110.065) (49.503)

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 1.791 2.539
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε
φορολογία (19.004) (6.982)

Ειδική εισφορά για την άμυνα 17.340 13.321
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν έχει
αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόμενης φορολογίας 127.278 53.304

Χρέωση φορολογίας 17.340 12.679

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία είναι 10%.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να
υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων
αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό
συντελεστή περίπου 15%.
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11 Χρέωση φορολογίας (συνέχεια)

Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική
εισφορά με ποσοστό 15%.

12 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και
εισπρακτέα

€
31 Δεκεμβρίου 2008
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές) 803.187

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.473.430

Σύνολο 4.276.617

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις
€

31 Δεκεμβρίου 2008
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός (εκτός από υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων) 1.640

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο) 1.228.704

Σύνολο 1.230.344

Δάνεια και
εισπρακτέα

€
31 Δεκεμβρίου 2009
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές) 1.064.194

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.207.263

Σύνολο 4.271.457

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις
€

31 Δεκεμβρίου 2009
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός (εκτός από υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων) 2.949

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο) 1.621.018

Σύνολο 1.623.967

13 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

(24)



Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

13 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
(συνέχεια)

2009 2008
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Ομάδα 1 780.857 605.875

780.857 605.875

Άλλα εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα
Ομάδα 2 156.500 62.980
Ομάδα 3 126.837 134.332

283.337 197.312

2009 2008
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις(1)

Α2 1.242.535 1.273.771
Βaa2 16.720 30.223
A3 18.609 1.015.684
A1 1.768.038 1.152.320
Χωρίς πιστωτική ποιότητα 500.000 -

3.545.902 3.471.998

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο ταμείο.

Ομάδα 1 – υφιστάμενοι πελάτες (περισσότερο από 6 μήνες) χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο
παρελθόν.

Ομάδα 2 – 'Αλλα εισπρακτέα (περισσότερο από 6 μήνες).

Ομάδα 3 – εταιρείες εντός του ομίλου, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και συνδεδεμένες εταιρείες χωρίς
αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγμάτευσης το προηγούμενο
έτος.

Κανένα από τα δάνεια και εισπρακτέα από συγγενικά μέρη δεν είναι ληξιπρόθεσμο ή
απομειωμένο.
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14 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Βελτιώσεις
ενοικιαζόμενων

υποστατικών

Έπιπλα και
σκεύη

γραφείου

Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών

Εξοπλισμός
γραφείου Σύνολο

€ € € € €
Την 1 Ιανουαρίου 2008
Κόστος 15.926 24.733 28.291 19.954 88.904
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (3.749) (5.544) (10.837) (6.282) (26.412)
Καθαρή λογιστική αξία 12.177 19.189 17.454 13.672 62.492

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 12.177 19.189 17.454 13.672 62.492
Προσθήκες - 646 3.073 2.009 5.728
Χρέωση απόσβεσης (1.593) (2.623) (6.117) (3.854) (14.187)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 10.584 17.212 14.410 11.827 54.033

Την 31 Δεκεμβρίου 2008
Κόστος 15.926 25.379 31.364 21.963 94.632
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (5.342) (8.167) (16.954) (10.136) (40.599)

Καθαρή λογιστική αξία 10.584 17.212 14.410 11.827 54.033

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 10.584 17.212 14.410 11.827 54.033
Προσθήκες 5.797 4.823 10.365 9.564 30.549
Πωλήσεις - - - (642) (642)
Χρέωση απόσβεσης (1.708) (2.767) (6.631) (5.501) (16.607)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 14.673 19.268 18.144 15.248 67.333

Την 31 Δεκεμβρίου 2009
Κόστος 21.722 30.202 41.729 30.869 124.522
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (7.049) (10.934) (23.585) (15.621) (57.189)

Καθαρή λογιστική αξία 14.673 19.268 18.144 15.248 67.333

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

2009 2008
€ €

Καθαρή λογιστική αξία 642 -
Κέρδος από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 7) 16 -
Εισπράξεις από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 658 -

15 Λογισμικά προγράμματα

Λογισμικά
προγράμματα Σύνολο

€ €
Την 1 Ιανουαρίου 2008
Κόστος 35.172 35.172
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση (23.506) (23.506)
Καθαρή λογιστική αξία 11.666 11.666

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 11.666 11.666
Προσθήκες 1.966 1.966
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (11.074) (11.074)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 2.558 2.558

Την 31 Δεκεμβρίου 2008
Κόστος 37.137 37.137
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση (34.579) (34.579)

Καθαρή λογιστική αξία 2.558 2.558

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
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15 Λογισμικά προγράμματα (συνέχεια)

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 2.558 2.558
Προσθήκες 1.515 1.515
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (1.303) (1.303)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 2.770 2.770

Την 31 Δεκεμβρίου 2009
Κόστος 38.652 38.652
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση (35.882) (35.882)

Καθαρή λογιστική αξία 2.770 2.770

16 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2009 2008
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 780.857 605.875
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 22(iii)) 126.837 134.332
Άλλα εισπρακτέα 156.500 62.980
Προπληρωμές 22.151 6.863

1.086.345 810.050

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη
αξία.

17 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2009 2008
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 3.207.263 3.473.430

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 5,25% (2008:
5,5%).

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά περιλαμβάνουν:
2009 2008

€ €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.207.263 3.473.430
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 19) (2.949) (1.640)

3.204.314 3.471.790
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18 Μετοχικό κεφάλαιο

2009 2008
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Μετοχές Τάξης 'Α' της €1,71 η καθεμιά 249 300 426.303 249 300 426.303
Μετοχές Τάξης 'Β' της €1,71 η καθεμιά 700 1.197 700 1.197
Μετοχές της €1.71 η καθεμιά 250 000 427.500 250 000 427.500

Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Μετοχές Τάξης 'Α' της €1,71 η καθεμιά 172 000 295.081 168 000 287.280
Έκδοση μετοχών τάξης 'Α' της €1,71 η
καθεμιά 2 000 3.420 4 000 6.840

Μετοχές Τάξης 'Β' της €1,71 η καθεμιά 700 1.197 700 1.197
Διαφορά απο μετατροπή μετοχικού
κεφαλαίου σε Ευρώ - - - (236)

Μετοχές της €1,71 η καθεμιά 174 700 298.737 172 700 295.081

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία έκδωσε συνολικά 2.000 μετοχές Ταξης "A"
ονομαστικής αξίας €1,71 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία.

19 Δανεισμός

2009 2008
€ €

Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 17) 2.949 1.640

Η λογιστική αξία του δανεισμού είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.

H λογιστική αξία του δανεισμού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:
2009 2008

€ €

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 2.949 1.640

20 Αναβαλλόμενο εισόδημα

2009 2008
€ €

Αρχικό υπόλοιπο 4.573.062 2.640.358
Συνολικές πωλήσεις για το έτος 4.216.327 3.920.706
Ποσό που μεταφέρεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων (3.471.911) (1.988.002)

5.317.478 4.573.062

Με βάση τη λογιστική αρχή αναγνώρισης των εσόδων που αναφέρεται στη σημέιωση 2
των οικονομικών καταστάσεων, το ποσοστό ανακύκλωσης για σκοπούς αναγνώρισης του
εισοδήματος ανήλθε στο 41,15% για το έτος 2009 (2008 15,15%).
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21 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2009 2008
€ €

Εμπορικοί πιστωτές 1.468.470 747.436
Δάνεια από μετόχους (Σημ. 22(iv)) 125.579 354.348
Άλλοι πιστωτές 18.387 2.563
Οφειλόμενα έξοδα 8.582 124.357

1.621.018 1.228.704

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

22 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ευρέως διεσπαρμένο.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(i) Πωλήσεις υπηρεσιών
2009 2008

€ €
WΕΕΕ Electrocyclosis Cyprus Limited 89.252 70.051
Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λίμιτεδ 34.669 41.006

- -
123.921 111.057

Οι εταιρείες WΕΕΕ Electrocyclosis Cyprus Limited και Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λίμιτεδ
είναι συγγενικές εταιρείες λόγω κοινής συμμετοχής. Οι υπηρεσίες προσφέρθηκαν
με εμπορικούς όρους.

(ii) Αμοιβή Συμβούλων

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων (που περιλαμβάνεται στην αμοιβή των
βασικών διευθυντικών στελεχών) ήταν ως ακολούθως:

2009 2008
€ €

Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 25.025 11.630
25.025 11.630

(iii) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές
αγαθών/υπηρεσιών

2009 2008
€ €

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 16):
WΕΕΕ Electrocyclosis Cyprus Limited 77.661 100.000
Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λίμιτεδ 49.176 34.332

126.837 134.332

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
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22 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(iv) Δανεισμός από συμβούλους/μετόχους
2009 2008

€ €
Δανεισμός από μετόχους:

Στην αρχή του έτους 354.348 339.087
Δάνεια που αποπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους (240.000) -
Τόκος που χρεώθηκε (Σημ. 10) 12.480 16.954
Άμυνα που παρακρατήθηκε πάνω σε τόκους (1.249) (1.693)

Στο τέλος του έτους (Σημ. 21) 125.579 354.348

Το δάνειο από μετόχους φέρει τόκο 5% ετησίως και δεν υπάρχει προκαθορισμένος
τρόπος αποπληρωμής του.

23 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 5.
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