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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 2012.

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 Το κέρδος της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν
€975.491 (2011: κέρδος ύψους €1.026.220). Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €6.062.646 (2011: €5.839.386) και το
έλλειμμα στα ίδια κεφάλαια ήταν €485.808 (2011: έλλειμμα €1.461.299). 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 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει σημαντικές εξελίξεις στις
δραστηριότητες της Εταιρείας. Η οικονομική κατάσταση και η επίδοση της Εταιρείας στο
προσεχές μέλλον θα εξαρτηθούν και από τις γενικότερες οικονομικές προσαρμογές της
κυπριακής οικονομίας.

Αποτελέσματα

6 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 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. Η Εταιρεία έχει
εξαιρεθεί από τις διατάξεις του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα Νόμου που
αφορούν τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος.

Μετοχικό κεφάλαιο

7 Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Διοικητικό Συμβούλιο

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και την ημερομηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2012, εκτός του κ. Χρυσού Χρυσοστόμου που
διορίστηκε Σύμβουλος στις 2 Μαΐου 2012 και του κ. Μάριου Τσιακκή, που διορίστηκε
Σύμβουλος στις 30 Αυγούστου 2012. Ο κ. Ηλίκος Χαραλάμπους και ο κ. Παναγιώτης
Λοιζίδης που ήταν Σύμβουλοι την 1 Ιανουαρίου 2012, παραιτήθηκαν στις 2 Μαΐου 2012 και
στις 30 Αυγούστου 2012. 

9 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ. Kρις Χριστοδούλου και Μάριος
Χατζηγαβριήλ, 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. 

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

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

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

Υποκαταστήματα

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

Εγγεγραμμένο γραφείο

13 Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας μεταφέρθηκε από την Αγίου Νικολάου 41-
49 Nimeli Court, Συγκρότημα Β, διαμέρισμα Β21, 2408 Λευκωσία στην Λεωφόρο Τσερίου
229, 2047 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

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

Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος

Λευκωσία, 
22 Μαρτίου 2013

(4)



Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή

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

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 2012, και τις
καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων,  μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του έτους
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

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 διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.

Ο 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, οφειλομένου είτε 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.

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

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Green Dot (Cyprus) Public Co Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και
της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, 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 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Στέφος Δ. Στεφανίδης
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της

PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2013
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 2011
Σημ. € €

Έσοδα 5 7.707.557 7.648.289
Λειτουργικά έξοδα (6.161.771) (6.277.032)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.095.833) (1.083.839)
Άλλα έσοδα 6 714.286 560.982
Άλλες (ζημιές)/κέρδη - καθαρές 7 (11.128) 5.658

Κέρδος εργασιών 1.153.111 854.058

Χρηματοδοτικά έξοδα 10 (76.050) (41.949)
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών 16 2.891 -

Κέρδος πριν τη φορολογία 1.079.952 812.109

(Χρέωση)/πίστωση φορολογίας 11 (104.461) 214.111

Κέρδος και συνολικό εισόδημα για το έτος 975.491 1.026.220

Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση της
φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών
εισοδημάτων παρουσιάζεται στη Σημείωση 11.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 2011
Σημ. € €

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 14 1.469.613 716.092
Λογισμικά προγράμματα 15 3.358 5.926
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 16 2.891 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 22 144.699 231.029

1.620.561 953.047

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 17 266.725 130.685
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 18 1.541.125 1.435.490
Φορολογία επιστρεπτέα 12.912 18.041
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19 2.621.323 3.302.123

4.442.085 4.886.339

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.062.646 5.839.386

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 20 302.157 302.157
Συσσωρευμένες ζημιές (787.965) (1.763.456)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (485.808) (1.461.299)

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 21 338.281 404.676
Προκαταβολές λειτουργικών μισθώσεων που οφείλονται 138.337 187.711

476.618 592.387

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 24 2.121.364 2.354.394
Δανεισμός 21 800.395 216.300
Αναβαλλόμενα έσοδα 3.150.077 4.137.604

6.071.836 6.708.298

Σύνολο υποχρεώσεων 6.548.454 7.300.685

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 6.062.646 5.839.386

Στις 22 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Green Dot (Cyprus) Public Co Limited
ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος

Μάριος Τσιακκής, Αντιπρόεδρος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 35 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 2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συσσωρευμένες
ζημιές(1) Σύνολο

€ € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 302.157 (2.789.676) (2.487.519)

Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για το έτος - 1.026.220 1.026.220

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011/1 Ιανουαρίου
2012 302.157 (1.763.456) (1.461.299)

Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για το έτος - 975.491 975.491

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012 302.157 (787.965) (485.808)

(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 το τέλος 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, για σκοπούς λογιζόμενης διανομής μερίσματος κατά το τέλος της
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου. Το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα αυξήθηκε στο 17% για κέρδη για τα
φορολογικά έτη 2009, και στο 20% για κέρδη για τα φορολογικά έτη 2010 και 2011. Το ποσό της λογιζόμενης
διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο
τα κέρδη αναφέρονται μέχρι το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 2011
Σημ. € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 1.079.952 812.109
Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 271.534 236.312
Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων 15 4.308 4.442
Αποσβέσεις κυβερνητικών χορηγιών 15 (59.130) -
Ζημιά/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 11.128 (5.658)
Εισόδημα από λειτουργικές μισθώσεις 6 (59.624) (48.198)
Πιστωτικούς τόκους 6 (121.051) (128.393)
Χρεωστικούς τόκους 10 76.050 41.949
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών 16 (2.891) -

1.200.276 912.563

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αποθέματα (136.040) (130.685)
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (105.635) (52.286)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (233.030) 113.177
Αναβαλλόμενα έσοδα (987.527) (1.025.345)
Προκαταβολές λειτουργικών μισθώσεων που οφείλονται (49.374) (2.483)

Μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες (311.330) (185.059)

Φορολογία που πληρώθηκε (13.002) (16.048)

Καθαρά μετρητά για εργασίες (324.332) (201.107)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - χωρίς τις αποκτήσεις με
χρηματοδοτικές μισθώσεις 14 (1.040.840) (60.728)

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 4.657 11.850
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων 15 (1.740) -
Τόκοι που εισπράχτηκαν 121.051 128.393
Εισόδημα από λειτουργικές μισθώσεις 59.624 48.198

Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (857.248) 127.713

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από τραπεζικό δανεισμό 700.000 -
Αποπληρωμές τραπεζικού δανεισμού (51.439) -
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών  μισθώσεων (65.083) (58.263)
Αποπληρωμές δανείων από συγγενικά μέρη 26 - (71.230)
Εισπράξεις από κυβερνητικές χορηγίες 59.130 -
Τόκοι που πληρώθηκαν (76.050) (41.949)

Καθαρά μετρητά από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες 566.558 (171.442)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά
παρατραβήγματα (615.022) (244.836)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα
στην αρχή του έτους 3.149.091 3.393.927

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο
τέλος του έτους 19 2.534.069 3.149.091

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 35 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 ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο μεταφέρθηκε από την Αγίου Νικολάου 41-49 Nimeli Court,
Συγκρότημα Β, διαμέρισμα Β21, 2408 Λευκωσία στην Λεωφόρο Τσερίου 229, 2047
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

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 2012 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.

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.
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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 2012. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας.

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 προτύπων
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Το εισόδημα επιμετρείται στη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράχτηκε ή είναι
εισπρακτέα και αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για την πώληση προϊόντων και
υπηρεσιών κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα, όταν 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 την εκτίμηση της
απόδοσης σε ιστορικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος
της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών κάθε διευθέτησης. Τα έσοδα της Εταιρείας
αναγνωρίζονται ως εξής:

(i) Έσοδα από εγγραφή μελών

Τα έσοδα από 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 υποχρέωσης που αναλαμβάνει το σύστημα κάθε έτος.

(iii) Πωλήσεις επαγγελματικών υπηρεσιών

Οι πωλήσεις επαγγελματικών υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο
που προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης
συναλλαγής υπολογισμένη με βάση 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. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων  (συνέχεια)

(v) Έσοδα από πώληση υλικών

Το εισόδημα από την 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, η Εταιρεία 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 στην έκταση που είναι πιθανή η
επιστροφή μετρητών ή μείωση στις μελλοντικές πληρωμές.

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.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές εκτός στην έκταση που
σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ’ ευθείας
στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα
συνολικά εισοδήματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.

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.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης
πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές
καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός
από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν
όταν η σχετική αναβαλλόμενή φορολογική απαίτηση εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι
πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι
προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχοντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο
εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου υπάρχει
πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.

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

%

Κτίρια 3

Έπιπλα και σκεύη γραφείου 10

Εξοπλισμός γραφείου 10-20

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 20

Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης 10-33,33

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 ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
χρεώνονται στις κερδοζημιές 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 ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται
με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα “άλλα
κέρδη/(ζημιές) – καθαρά” στις κερδοζημιές.

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

Μισθώσεις

Μισθώσεις για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό όπου η Εταιρεία εκτίθεται ουσιαστικά σε
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές
μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της μίσθωσης στη
δίκαιη αξία της περιουσίας που εκμισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των ελάχιστων
καταβολών μισθωμάτων, όποια από τις δύο είναι η χαμηλότερη. Κάθε πληρωμή μίσθωσης
κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηματοδότησης έτσι που να
επιτυγχάνεται μια σταθερή απόδοση σε σχέση με το υπόλοιπο της χρηματοδότησης που
εκκρεμεί. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις ενοικίου, μετά την αφαίρεση του κόστους
χρηματοδότησης, περιλαμβάνονται στο δανεισμό. Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης
που αφορά τόκο χρεώνεται στις κερδοζημιές κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης έτσι
που να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε
περίοδο. Τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που αποκτώνται με χρηματοδοτική
μίσθωση αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια του
συντομότερου χρόνου μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους,
εκτός αν υπάρχει βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει την ιδιοκτησία μέχρι το τέλος της
μισθωτικής περιόδου, που στην περίπτωση αυτή τα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται
με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους.

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας
παραμένουν με τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που
αφορούν λειτουργικές μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον
εκμισθωτή) χρεώνονται στις κερδοζημιές σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα
της περιόδου μίσθωσης.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Λογισμικά προγράμματα

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με αναγνωρίσιμα και ξεχωριστά λογισμικά
προγράμματα που ελέγχονται από την Εταιρεία και που πιθανό να δημιουργήσουν
οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος
αναγνωρίζονται ως άυλα 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 στις κερδοζημιές στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα
αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόμενης
ωφέλιμης ζωής τους που δεν υπερβαίνει τα πέντε 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 πωλήσεων 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). 

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. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Κοινοπραξίες

Οι κοινοπραξίες είναι συμβατικοί διακανονισμοί με τους οποίους η Εταιρεία μαζί με τρίτα
μέρη αναλαμβάνουν μια οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο.
Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες λογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά
αναγνωρίζονται σε κόστος.

Το μερίδιο της Εταιρείας στο κέρδος ή τη ζημιά των κοινοπραξιών μετά την απόκτηση
αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές και το μερίδιο της στα άλλα συνολικά εισοδήματα μετά την
απόκτηση αναγνωρίζεται στα άλλα συνολικά εισοδήματα. Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά
την απόκτηση αναπροσαρμόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το
μερίδιο της Εταιρείας στη ζημιά μιας κοινοπραξίας ισούται ή υπερβαίνει του συμφέροντος
στη κοινοπραξία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων
εισπρακτέων, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν προέκυψαν
υποχρεώσεις ή έγιναν πληρωμές εκ μέρους της κοινοπραξίας.

Αποθέματα

Τα αποθέματα εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια
από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με τη μέθοδο του μέσου
σταθμικού κόστους. Η τιμή κόστους έτοιμων προϊόντων και ημικατεργασμένων
αποθεμάτων περιλαμβάνει πρώτες ύλες, άμεσα εργατικά, άλλα άμεσα έξοδα και
σχετιζόμενες με την παραγωγή δαπάνες (με βάση τη συνήθη παραγωγική ικανότητα).  Δεν
περιλαμβάνει το κόστος δανεισμού. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη
τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον έξοδα διάθεσης.

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 πρόβλεψη για απομείωση
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να
εισπράξει τα συνολικά εισπρακτέα 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 πρόβλεψης
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας 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 στις κερδοζημιές, στα
“λειτουργικά έξοδα”.  Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι
του λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα.  Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών
που είχαν προηγουμένως διαγραφεί πιστώνονται έναντι των “λειτουργικών εξόδων” στις
κερδοζημιές.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

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.

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 στις κερδοζημιές κατά τη διάρκεια
του δανείου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν είναι
άμεσα αποδοτέα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού στοιχείου που πληρεί
τα κριτήρια, στην οποία περίπτωση κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του
περιουσιακού στοιχείου.

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 είναι υποχρεώσεις για πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν
αποκτηθεί κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, από  προμηθευτές. Οι
εμπορικοί πιστωτές  ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή
οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά το συνήθη κύκλο εργασιών της Εταιρείας
εάν είναι μεγαλύτερος). Αν όχι, θα παρουσιάζονται στις μη βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.

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

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρείς μήνες
ή λιγότερο και τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

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 Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει γραπτές
αρχές για την όλη διαχείριση κινδύνου.

 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 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 Διοικητικό Συμβούλιο. Η χρήση των
πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Βλέπετε Σημείωση 13 
για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο.

(19)



Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

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, με εξαίρεση το δανεισμό, ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού
η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.

Λιγότερο
από 1
χρόνο

Από 1
μέχρι 2
χρόνια

Από 2
μέχρι 5
χρόνια

Πάνω
από 5

χρόνια
€ € € €

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 2.354.394 - - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων 95.280 93.159 223.304 179.858

Προκαταβολές λειτουργικών
μισθώσεων που οφείλονται - 77.855 109.856 -

2.449.674 171.014 333.160 179.858

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 2.117.638 - - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων 93.102 74.424 223.272 105.466

Προκαταβολές λειτουργικών
μισθώσεων που οφείλονται - 34.672 103.665 -

2.210.740 109.096 326.937 105.466

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.

Τραπεζικό δάνειο ύψους €646.747 είναι αποπληροτέω σε πρώτη ζήτηση.
'Εφοσον δεν γίνει απαίτηση, το δάνειο θα είναι πληρωτέο με μηνιαίες δόσεις
μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2022.

(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.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου (συνέχεια)

Η σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων στις 31
Δεκεμβρίου 2012 και 2011 ήταν ως εξής:

2012 2011
€ €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 19) 2.621.323 3.302.123
Μείον: δανεισμός (Σημ. 21) (404.675) (467.944)

Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.216.648 2.834.179

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (394.858) (1.461.299)

Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση 1.821.790 1.372.880

Η αύξηση της σχέσης δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων
κατά το 2012 ήταν κυρίως αποτέλεσμα δανεισμού που λήφθηκε κατά τη διάρκεια
του έτους για τη χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρείας.

(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 λογιστικοίυπολογισμοί και παραδοχές που πιθανό να
προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

5 Έσοδα

2012 2011
€ €

Δικαιώματα εγγραφής 35.700 51.850
Τέλη συσκευασιών 5.311.349 5.572.706
Έσοδα από πώληση ανακυκλομένων υλικών 964.355 680.567
Συνεισφορά τοπικών αρχών 1.396.153 1.343.166

7.707.557 7.648.289
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6 Άλλα έσοδα

2012 2011
€ €

Πιστωτικοί τόκοι:
Τραπεζικά υπόλοιπα 121.051 128.393

Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις 59.624 48.198
Επισφαλή εισπρακτέα που ανακτήθηκαν 59.130 -
Έσοδα από χορηγίες 125.736 107.326
Επιχορηγήσεις 23.230 1.586
Άλλα έσοδα - 1.000
Πωλήσεις υπηρεσίων (Σημ. 25 (i)) 240.004 248.004
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 61.501 -
Χρεώσεις εργολάβων 24.010 26.475

714.286 560.982

7 Άλλες (ζημιές)/κέρδη - καθαρές

2012 2011
€ €

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός:

(Ζημιά)/κέρδος από πωλήσεις (Σημ. 14) (11.128) 5.658

8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2012 2011
€ €

Λειτουργικά έξοδα 6.161.771 6.277.032
Αμοιβή συμβούλων (Σημ. 25(ii)) 10.000 6.000
Αποσβέσεις και χρεώσεις απομείωσης (Σημ. 14 και 15) 275.842 240.755
Έξοδα συντήρησης και επιδιορθώσεων 14.962 9.369
Ενοίκια 5.918 51.120
Ασφάλειες 1.392 758
Αμοιβή ελεγκτών 9.600 10.802
Κόστος προσωπικού (Σημ. 9) 583.921 597.991
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 2.120 2.305
Μεταφορικά έξοδα 30.167 29.428
Διάφορα έξοδα 13.409 5.175
Αμοιβή γραμματέα 6.772 6.720
Δικηγορικά έξοδα 8.325 5.819
Επαγγελματικά δικαιώματα 50.946 21.000
Δικαιώματα για χρήση επωνυμίας 10.942 9.000
Ταχυδρομικά και τηλέφωνα 12.040 13.640
Ηλεκτρισμός και υδατοπρομήθεια 12.461 10.273
Συνδρομές και εισφορές 1.523 2.196
Ταξίδια εξωτερικού 8.606 5.237
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 4.822 3.876
Κοινόχρηστα 1.060 2.926
Έξοδα προσωπικού 897 10.327
Έξοδα δημιουργίας ιστοσελίδας 568 603
Έξοδα οχημάτων 5.216 2.917
Έξοδα ψυχαγωγείας 2.455 5.481
Έξοδα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 1.336 10.002
Έξοδα ΚΕΒΕ 17.086 17.086
Καθαριότητα γραφείου 3.447 3.033

Συνολικά έξοδα 7.257.604 7.360.871
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8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος (συνέχεια)

Τα πιο πάνω ποσά έξοδα δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν στον
νόμιμο ελεγκτή για υπηρεσίες άλλες έκτος από την αμοιβή για τον ετήσιο έλεγχο (2011:
€ΜΗΔΕΝ).

Τα πιο πάνω έξοδα αναλύονται ως εξής:

2012 2011
€ €

Λειτουργικά έξοδα
Απομείωση για επισφαλή εισπρακτέα (Σημ. 18) 201.091 90.969
Κόστος συλλογής και διαλογής 4.753.291 5.183.079
Επικοινωνιακό κόστος 282.600 119.037
Εμπορικά και βιομηχανικά κίνητρα 503.599 599.031
Άλλα έξοδα διαχείρισης υλικών 228.488 272.926
Άλλα λειτουργικά έξοδα 87.370 57.864
Πιλοτικά προγράμματα 5.429 5.921
Έξοδα υποδομής 19.096 78.890
Τελικό αποθέμα ανακυκλωμένων υλικών (136.040) (130.685)
Προμήθεια πληρωτέα στον υπεργολάβο 216.847 -

6.161.771 6.277.032

2012 2011
€ €

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κόστος προσωπικού 583.921 597.990
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 271.534 236.312
Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων 4.308 4.442
Εισφορές και συνδρομές 1.523 2.196
Έξοδα ψυχαγωγίας 4.575 7.786
Αμοιβή ελεγκτών 9.600 9.000
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενα έτη - 1.802
Δικηγορικά 8.325 5.819
Επαγγελματικά δικαιώματα 50.946 21.000
Έξοδα ΚΕΒΕ 17.086 17.086
Δικαιώματα συμβούλων 10.000 6.000
Αμοιβή γραμματέα 6.772 6.720
Ενοίκια 5.918 51.120
Έξοδα συντήρησης και επιδιορθώσεων 14.962 9.369
Ταχυδρομικά και τηλέφωνα 12.040 13.640
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 4.822 3.876
Καθαριότητα γραφείου 3.447 3.033
Κοινόχρηστα 1.060 2.926
Ασφάλειες 1.392 758
Ηλεκτρισμός και υδατοπρομήθεια 12.461 10.273
Έξοδα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 1.336 10.002
Μεταφορικά έξοδα 30.167 29.428
Ταξίδια εξωτερικού 8.606 5.237
Έξοδα οχημάτων 5.216 2.917
Τραπεζικά έξοδα 6.130 3.426
Διάφορα έξοδα 7.279 1.751
'Εξοδα συντήρησης ιστοσελίδας 568 603
Δικαιώματα για χρήση επωνυμίας 10.942 9.000
Έξοδα προσωπικού 897 10.327

1.095.833 1.083.839
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9 Κόστος προσωπικού

2012 2011
€ €

Μισθοί και ημερομίσθια 498.893 514.027
Κοινωνικές ασφαλίσεις και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 49.198 48.961
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας 27.675 27.104
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 8.155 7.899

583.921 597.991

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

2012 2011
€ €

Τραπεζικός δανεισμός 43.725 1.346
Πιστωτές χρηματοδοτικών μισθώσεων 32.002 37.016
Καθυστερημένη φορολογία 323 25
Δάνεια από μετόχους (Σημ. 26) - 3.562

Σύνολο χρεωστικών τόκων 76.050 41.949

11 Χρέωση φορολογίας

2012 2011
€ €

Τρέχουσα φορολογία:
Αμυντική εισφορά 18.131 16.918

Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 22):
Δημιουργία και αντιστροφή των προσωρινών διαφορών 86.330 (231.029)

Συνολική αναβαλλόμενη φορολογία 86.330 (231.029)

Χρέωση/(πίστωση) φορολογίας 104.461 (214.111)

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

2012 2011
€ €

Κέρδος πριν τη φορολογία 1.079.952 812.109

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας
ύψους 10% 107.995 81.211

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 29.422 2.143
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε
φορολογία 41.316 (13.405)

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 18.131 16.918
Φορολογική επίδραση χρησιμοποίησης φορολογικών ζημιών από μεταφορά (92.403) (93.542)
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν έχει
αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόμενης φορολογίας - (207.436)

Χρέωση/(πίστωση) φορολογίας 104.461 (214.111)

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την Εταιρεία είναι 10%.
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11 Χρέωση φορολογίας (συνέχεια)

Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να
εξαιρούνται από φόρο εισοδήματος και να υπόκεινται μόνο σε έκτακτη εισφορά για την
άμυνα με ποσοστό 10%; αυξήθηκε σε 15% από την 31 Αυγούστου 2011.

Λόγω του ότι η Εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της δεν δύναται να διανέμει
μερίσματα στα μέλη της, η Εταιρεία δεν υπόκειται στις διατάξεις του περί Εκτάκτου
Εισφοράς για την Άμυνα Νόμου που αφορούν τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος.

12 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και
εισπρακτέα

€
31 Δεκεμβρίου 2011
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές) 1.117.083

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.302.123

Σύνολο 4.419.206

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις
€

31 Δεκεμβρίου 2011
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός (εκτός από υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων) 153.032

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο) 2.354.394

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 467.944

Σύνολο 2.975.370

Δάνεια και
εισπρακτέα

€
31 Δεκεμβρίου 2012
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές) 1.434.721

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.621.323

Σύνολο 4.056.044

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις
€

31 Δεκεμβρίου 2012
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός (εκτός από υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων) 734.001

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο) 2.121.364

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 404.675

Σύνολο 3.260.040
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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:

2012 2011
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση

Ομάδα 1 17.905 46.900

Ομάδα 2 997.725 789.268

1.015.630 836.168

Άλλα εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα

Ομάδα 3 221.558 632.169

Ομάδα 4 600 1.193

Ομάδα 5 - 302

222.158 633.664

2012 2011
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
σύμφωνα με την αξιολόγηση των Moody's στις 08 Φεβρουαρίου 2012 (1)

Caa2 2.620.645 3.169.313

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

Ομάδα 1 – νέα μέλη (λιγότερο από 12 μήνες).

Ομάδα 2 – υφιστάμενα μέλη (περισσότερο από 12 μήνες) χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο
παρελθόν.

Ομάδα 3 – Άλλα εισπρακτέα (περισσότερο από 6 μήνες)

Ομάδα 4 – εταιρείες εντός του ομίλου, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και συνδεδεμένες εταιρείες χωρίς
αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Ομάδα 5 – Σύμβουλοι, μέτοχοι και βασικά διοικητικά στελέχη.

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

Κτίρια
Ειδικοί κάδοι

ανακύκλωσης

Έπιπλα και
σκεύη

γραφείου Οχήματα

Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικ

ών Υπολογι
στών

Εξοπλισμός
γραφείου Σύνολο

€ € € € € € €
Την 1 Ιανουαρίου 2011
Κόστος 21.722 1.063.812 30.202 13.000 47.884 31.269 1.207.889
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (9.222) (232.391) (14.096) (2.493) (30.964) (20.855) (310.021)

Καθαρή λογιστική αξία 12.500 831.421 16.106 10.507 16.920 10.414 897.868

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 12.500 831.421 16.106 10.507 16.920 10.414 897.868
Προσθήκες 503 44.800 343 800 8.640 5.642 60.728
Πωλήσεις - (6.192) - - - - (6.192)
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (2.207) (217.290) (3.184) (2.668) (6.184) (4.779) (236.312)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 10.796 652.739 13.265 8.639 19.376 11.277 716.092

Την 31 Δεκεμβρίου 2011
Κόστος 22.224 1.098.616 30.545 13.800 56.524 31.802 1.253.511
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (11.428) (445.877) (17.280) (5.161) (37.148) (20.525) (537.419)

Καθαρή λογιστική αξία 10.796 652.739 13.265 8.639 19.376 11.277 716.092

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 10.796 652.739 13.265 8.639 19.376 11.277 716.092
Προσθήκες 987.000 19.291 24.877 - 6.503 3.169 1.040.840
Πωλήσεις (10.797) - (3.535) - - (1.453) (15.785)
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (27.464) (226.302) (3.337) (2.760) (7.411) (4.260) (271.534)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 959.535 445.728 31.270 5.879 18.468 8.733 1.469.613

Την 31 Δεκεμβρίου 2012
Κόστος 987.000 1.117.907 48.166 13.800 63.027 30.909 2.260.809
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (27.465) (672.179) (16.896) (7.921) (44.559) (22.176) (791.196)

Καθαρή λογιστική αξία 959.535 445.728 31.270 5.879 18.468 8.733 1.469.613
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14 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

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

2012 2011
€ €

Καθαρή λογιστική αξία 15.785 6.192
(Ζημιά) / Κέρδος από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 7) (11.128) 5.658

Εισπράξεις από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 4.657 11.850

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ποσά όπου η Εταιρεία
είναι ο μισθωτής με βάση χρηματοδοτικές μισθώσεις:

2012 2011
€ €

Κόστος κεφαλαιοποιημένων χρηματοδοτικών μισθώσεων 602.500 602.500
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (165.168) (96.843)

Καθαρή λογιστική αξία 437.332 505.657

15 Λογισμικά προγράμματα

Λογισμικά
προγράμματα

€
Την 1 Ιανουαρίου 2011
Κόστος 48.652
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση (38.284)

Καθαρή λογιστική αξία 10.368

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 10.368
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (4.442)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 5.926

Την 31 Δεκεμβρίου 2011
Κόστος 48.652
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση (42.726)

Καθαρή λογιστική αξία 5.926

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 5.926
Προσθήκες 1.740
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (4.308)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 3.358

Την 31 Δεκεμβρίου 2012
Κόστος 50.392
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση (47.034)

Καθαρή λογιστική αξία 3.358

(28)



Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

16 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες

Το μερίδιο της Εταιρείας σε κοινοπραξίες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο, είναι:

Όνομα Κύρια δραστηριότητα
Χώρα

σύστασης

2012
% κατοχής

μετοχών

2011
% κατοχής

μετοχών

Green Dot Cyprus - A. Tsouloftas JV Παροχή υπηρεσιών
συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών.

Κύπρος 50 -

2012 2011
€ €

Μερίδιο κέρδους μετά την φορολογία 2.891 -

Στο τέλος του έτους 2.891 -

Η Εταιρεία  κατέχει το 50% των μετοχών στην κοινοπραξία, η οποία παρέχει προϊόντα και
υπηρεσίες στην Eταιρεία. Τα ακόλουθα ποσά αντιπροσωπεύουν το 50% μερίδιο της
Εταιρείας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, και των πωλήσεων και
αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας. Συμπεριλαμβάνονται στον ισολογισμό και στις
κερδοζημιές:

2012 2011
€ €

Περιουσιακά στοιχεία:
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 152.344 -
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 133.064 -

285.408 -

Υποχρεώσεις:
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 279.626 -

Καθαρό ενεργητικό 5.782 -

Έσοδα 129.706 -
Έξοδα (123.924) -

Κέρδος μετά την φορολογία 5.782 -

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με το μερίδιο της Εταιρείας στην
κοινοπραξία, ούτε υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις στην ίδια την κοινοπραξία.

17 Αποθέματα

2012 2011
€ €

Ανακυκλωμένα υλικά 266.725 130.685
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18 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2012 2011
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 1.485.652 1.052.071
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (201.091) (90.969)

Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά 1.284.561 961.102

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 26(iv)) 600 1.193
Άλλα εισπρακτέα 149.560 154.788
Προπληρωμές 106.404 318.407

1.541.125 1.435.490

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

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €1.015.630 (2011: €836.168) δεν
ήταν ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

Εμπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα εντός δώδεκα μηνών δεν θεωρούνται
να έχουν υποστεί απομείωση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, εμπορικά εισπρακτέα ύψους
€103.139 (2011: €124.934) ήταν ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση. Αυτά
αποτελούνται από ένα αριθμό ανεξάρτητων μελών για τους οποίους δεν υπάρχει
πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Η χρονολογική ανάλυση αυτών
των εμπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής:

2012 2011
€ €

3 μέχρι 12 μήνες 38.681 114.901
Πάνω από 12 μήνες 64.458 10.033

103.139 124.934

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €201.092 (2011: €90.969) είχαν
υποστεί απομείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη. Τα απομειωμένα εισπρακτέα
αφορούν κυρίως μέλη, τα οποίοι βρίσκονται σε απροσδόκητα δύσκολη οικονομική
κατάσταση. Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εισπρακτέων έχει ως εξής:

2012 2011
€ €

Πάνω από 12 μήνες 201.092 90.969

Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας είναι
ως ακολούθως:

2012 2011
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 90.969 -
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων (Σημ. 8) 201.091 90.969
Εισπρακτέα που διαγράφηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ως μη ανακτήσιμα (31.839) -
Μη χρησιμοποιηθέντα ποσά που αντιστράφηκαν (59.130) -

Στις 31 Δεκεμβρίου 201.091 90.969

Η δημιουργία και η αντιστροφή πρόνοιας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί
απομείωση έχουν συμπεριληφθεί στα ‘λειτουργικά έξοδα’ στις κερδοζημιές (Σημ. 8).Τα
ποσά που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό πρόβλεψης για απομείωση γενικά
διαγράφονται, όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσδοκία ανάκτησης επιπρόσθετων
μετρητών.
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19 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2012 2011
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.294.261 1.411.896
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 1.327.062 1.890.227

2.621.323 3.302.123

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,49% (2011:
4,40%).

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

2012 2011
€ €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.621.323 3.302.123
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 21) (87.254) (153.032)

2.534.069 3.149.091

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

2012 2011
€ €

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 2.621.323 3.302.123

20 Μετοχικό κεφάλαιο

2012 2011

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 αξίας €1 η καθεμιά 250 000 427.500 250 000 427.500

Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Μετοχές Τάξης 'Α' της €1,71 η καθεμιά 176 700 302.157 176 700 302.157
Μετοχές Τάξης 'Β' της €1,71 η καθεμιά - - - -

Μετοχές αξίας €1 η καθεμιά 176 700 302.157 176 700 302.157

21 Δανεισμός

2012 2011
€ €

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 19) 87.254 153.032
Τραπεζικός δανεισμός 646.747 -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 66.394 63.268

800.395 216.300

Μη βραχυπρόθεσμος
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 338.281 404.676

Σύνολο δανεισμού 1.138.676 620.976
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21 Δανεισμός (συνέχεια)

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων - ελάχιστη καταβολή
μισθωμάτων

Μέχρι 1 έτος 93.158 95.280
Από 1 μέχρι 5 έτη 297.696 316.431
Μετά από 5 έτη 105.466 179.890

496.320 591.601

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (91.645) (123.657)

Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων 404.675 467.944

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι:
Μέχρι 1 έτος 66.394 63.268
Από 1 μέχρι 5 έτη 235.272 235.391
Μετά από 5 έτη 103.009 169.285

404.675 467.944

Τo τραπεζικό δάνειο είναι αποπληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. Εφόσον δεν γίνει απαίτηση,
το δάνειο θα είναι πληρωτέο με μηνιαίες δόσεις μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2022. Το
τραπεζικό δάνειο είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη του κτιρίου της Εταιρείας ύψους
€700.000.

(i) Με υποθήκη του κτιρίου της Εταιρείας  (Σημ. 14) ύψους €700.000.

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν ως
εξής:

2012
%

Τραπεζικός δανεισμός 7

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:

2012 2011
€ €

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 1.138.676 620.976

22 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων είναι ως εξής:

2012 2011
€ €

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
- Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν μετά από
περίοδο δώδεκα μηνών 144.699 231.029

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - καθαρές 144.699 231.029

Η μεικτή κίνηση στο λογαριασμό αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ως εξής:

2012 2011
€ €

Στην αρχή του έτους 231.029 -
Πίστωση στις κερδοζημιές (Σημ. 11) (86.330) 231.029

Στο τέλος του έτους 144.699 231.029
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22 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (συνέχεια)

Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, χωρίς να
λαμβάνεται υπ' όψην ο συμψηφισμός υπολοίπων που δεν σχετίζονται με την ιδία
φορολογική αρχή, είναι ως εξής:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Διαφορά μεταξύ

αποσβέσεων και
εκπτώσεων

φθοράς
Φορολογικές

ζημιές Σύνολο
€ € €

Την 1 Ιανουαρίου 2011 - - -
Πίστωση:

Κερδοζημιές (Σημ. 11) 23.603 207.426 231.029

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 23.603 207.426 231.029

Την 1 Ιανουαρίου 2012 23.603 207.426 231.029
Χρέωση/(πίστωση):

Κερδοζημιές (Σημ. 11) (4.450) (81.880) (86.330)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 19.153 125.546 144.699

23 Αναβαλλόμενο εισόδημα

2012
€ €

Αρχικό υπόλοιπο 4.137.604 5.162.949
Συνολικές πωλήσεις για το έτος 4.323.821 4.547.362
Ποσό που μεταφέρεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων (5.311.348) (5.572.707)

3.150.077 4.137.604

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 61,51% για το έτος 2012 (2011 62,21%).

24 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2012 2011
€ €

Εμπορικοί πιστωτές 1.853.408 2.328.101
Πληρωτέα σε κοινοπραξίες όπου η εταιρεία είναι κοινοτόμος (Σημ. 26(iv)) 106.191 -
Οφειλόμενα έξοδα 161.765 26.293

2.121.364 2.354.394

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.
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25 Δεσμεύσεις

(i) Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις

Κατά η διάρκεια του 2012 η Εταιρεία δεσμεύτηκε για την αγορά καινούργιων
γραφείων για το συνολικό ποσό των €985.000 πλέον ΦΠΑ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011
η Εταιρεία είχε προπληρωμές ύψους €300.000 σχετικά με την εν λόγω αγορά και το
υπόλοιπο ποσό εξοφλήθηκε πλήρως τον Ιανουάριο του 2012 με τη παράδοση των
γραφειακών εγκαταστάσεων. Για την αποπληρωμή η Εταιρεία σύναψε δανειακή
σύμβαση με εμπορική τράπεζα με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις (Σημ.21).

(ii) Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου η Εταιρεία είναι ο
εκμισθωτής

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών ενοικίων που είναι εισπρακτέα σύμφωνα με
τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:

2012 2011
€ €

Μέχρι 1 έτος 42.574 59.624
Από 1 μέχρι 5 έτη 38.765 114.296

81.339 173.920

26 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ευρέως διεσπαρμένο.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(i) Πωλήσεις υπηρεσιών

2012 2011
€ €

WΕΕΕ Electrocyclosis Cyprus Limited 170.004 170.004
Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λίμιτεδ 70.000 78.000

240.004 248.004

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) Αγορές υπηρεσιών

2012 2011
€ €

Green Dot Cyprus - A. Tsouloftas J. V. 129.705 -
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26 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(iii) Αμοιβή Συμβούλων

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

2012 2011
€ €

Δικαιώματα 10.000 6.000
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 44.000 19.000

54.000 25.000

(iv) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους 

2012 2011
€ €

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 18):

WΕΕΕ Electrocyclosis Cyprus Limited 600 1.193

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 24):

Green Dot Cyprus - A. Tsouloftas J. V. 106.191 -

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.

(v) Δανεισμός από μετόχους

2012 2011
€ €

Δανεισμός από μετόχους:
Στην αρχή του έτους - 71.230
Δάνεια που αποπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους - (74.258)
Τόκος που χρεώθηκε (Σημ. 10) - 3.562
Άμυνα που παρακρατήθηκε πάνω σε τόκους - (534)

Στο τέλος του έτους (Σημ. 24) - -

Το δάνειο από μετόχους έφερε τόκο 5% και αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του
έτους 2011.

27 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Στις 28 Ιανουαρίου δάνειο €200.000 εγκρίθηκε από την Τράπεζα Κύπρου στην Green Dot
Cyprus-A.Tsouloftas JV (επένδυση της Εταιρείας), το οποίο εγγυήθηκε η Εταιρεία.

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

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 5 μέχρι 7.
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