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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Τάξης 'Α'  
 Κρίς Χριστοδούλου - Πρόεδρος 
 Χρίστος Δαραβάνης  
 Χρίστος Κατσαφάδος  
 Γιώργος Στρατής (διορίστηκε στις 9/6/2011) 
 Παναγιώτης Παπαχαραλάμπους (παραιτήθηκε στις 9/6/2011)  
 Πάμπος Χαραλάμπους  
 Κωνσταντίνος Χαραλάμπους 

Σταυρούλα Μιχαήλ – αντικαταστάτης του κ. Χρίστου Δαραβάνη 
 Γεώργιος Χατζηνεοφύτου – αντικαταστάτης του κ. Κρίς Χριστοδούλου 
 
 Τάξης 'Β' 
 Παναγιώτης Λοϊζίδης - Αντιπρόεδρος 
 Μάριος Τσιακκής 
 
 
 
Γραμματέας LBS Secretaries Limited  
 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  KPMG Limited 
 
 
 
Τραπεζίτης  Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ 
 
 
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο   Τσερίου 229 
 Στρόβολος 

2047 Λευκωσία (από 9 Φεβρουαρίου 2012) 
 
Ευάνθους 22Β 
Άγιος Ανδρέας 
1101 Λευκωσία (μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2012) 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λίμιτεδ  (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την 
Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
 
 
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργία και οργάνωση συστήματος 
ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
παρουσιάζονται στη σελίδα 6 των οικονομικών καταστάσεων.  Το κέρδος για το έτος που 
αναλογεί στους ιδιοκτήτες ανέρχεται σε €6.616 (2010: ζημία €24.842). 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία είχε 151 εγγεγραμμένα μέλη (2010: 142). 
 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ   
 
Η Εταιρεία, βάσει του Καταστατικού της, δεν μπορεί να διανέμει τα κέρδη που πραγματοποιεί 
στους μετόχους της υπό μορφή μερίσματος ή άλλως πως. 
 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ   
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που 
λαμβάνει για διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις εργασίες της 
Εταιρείας στο προβλεπτό μέλλον. 
 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 δεν υπήρχε οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 
 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία δεν λειτουργούσε 
υποκαταστήματα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και κατά την ημερομηνία της 
παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  
 
Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο του τότε συνολικού αριθμού των Συμβούλων 
τάξης ‘Α’ αποχωρούν από το αξίωμα του Συμβούλου.  Οι Σύμβουλοι που αποχωρούν κάθε χρόνο 
είναι εκείνοι που για τη μακρύτερη περίοδο από την προηγούμενη εκλογή τους κατέχουν το 
αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου.  Στην περίπτωση Συμβούλων που έγιναν Σύμβουλοι την ίδια 
ημερομηνία εκείνοι που θα αποχωρούν (εκτός αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά) θα 
καθορίζονται με κλήρο. 
 
Οι Σύμβουλοι που αποχωρούν είναι οι κ. Κρίς Χριστοδούλου και Χρίστος Δαραβάνης, είναι όμως 
επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Οι Σύμβουλοι τάξης ‘Β’ δεν υπόκεινται σε αποχώρηση και επανεκλογή. 
 
Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την αποζημίωση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς περιγράφονται στη 
σημείωση 19  των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία vα 
εξακολουθήσουν vα προσφέρουν τις υπηρεσίες τoυς. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
Με εντoλή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
 
 
LBS Secretaries Limited 
Γραμματέας 
 
 
 
Λευκωσία, 5 Απριλίου 2012  
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΤΗΣ 

 
Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») στις 
σελίδες 6 μέχρι 22, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και των 
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 Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λίμιτεδ στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 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 
στις σελίδες 2 και 3 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. 
 
 
 
 
Αντώνης Ι. Σιαμμούτης  
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
KPMG Limited  
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
Εσπερίδων 14 
1087 Λευκωσία 
Κύπρος 
 
 
5 Απριλίου 2012 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
  2011 2010 
 Σημ. € € 
    
Εισοδήματα 4 286.026 163.767 
    
Λειτουργικά έξοδα   (190.974) (92.082) 
Έξοδα διοίκησης      (95.520)   (97.995) 
Ζημιά από εργασίες 5         (468)   (26.310) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  8.490 1.905 
Έξοδα χρηματοδότησης          (185)         (246) 
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 6       8.305       1.659 
 
Κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία  

 
7.837 

 
(24.651) 

Φορολογία 7     (1.221)         (191) 
 
Κέρδος/(ζημιά) έτους  

 
     6.616 

 
  (24.842) 

    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) έτους       6.616   (24.842) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
  2011 2010 
 Σημ. € € 
Περιουσιακά στοιχεία    
    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 8 878 1.317 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  9          110      3.775 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων            988       5.092 
    
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 10 261.025 286.937 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο   403.994  198.514 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    665.019  485.451 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   666.007  490.543 
    
Ίδια κεφάλαια    
    
Μετοχικό κεφάλαιο 11 19.836 19.836 
Συσσωρευμένες ζημιές  (120.716) (127.332) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (100.880) (107.496) 
    
Υποχρεώσεις    
    
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 12 97.831 64.324 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 13  669.056  533.715 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων   766.887  598.039 
    
Σύνολο υποχρεώσεων   766.887  598.039 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   666.007  490.543 
 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Απριλίου 2012.  
 
 
 
 
  
.................................... .................................... 
Κρίς Χριστοδούλου Μάριος Τσιακκής 
Πρόεδρος Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
 Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Συσσωρευμένες 

ζημιές Σύνολο 
 € € € 
    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010   19.836 (102.490)   (82.654) 
    
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα έτους    
Ζημιά έτους              -   (24.842)   (24.842) 
    
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010  19.836 (127.332) (107.496) 
    
    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011  19.836 (127.332) (107.496) 
    
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα έτους    
Κέρδος έτους              -      6.616      6.616 
    
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011  19.836 (120.716) (100.880) 
 
 
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 ως μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 20% (15% μέρχι 
τις 30 Αυγούστου 2011) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος 
στην έκταση που οι ιδιοκτήτες (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 αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε 
πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για τη χρήση στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η 
έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των ιδιοκτητών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
  2011 2010 
 Σημ. € € 
Ροή μετρητών από εργασίες    
Κέρδος/(ζημία) έτους  6.616 (24.842) 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 439 439 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 3.665 3.665 
Τόκους εισπρακτέους 6 (8.490) (1.905) 
Φορολογία 7     1.221         191 
Ροή μετρητών από/(για) εργασίες πριν τις αλλαγές στο 
  κεφάλαιο κίνησης 

  
3.451 

 
(22.452) 

Μείωση/(αύξηση) στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  25.912 (84.001) 
Αύξηση/(μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  33.507 (59.500) 
Αύξηση στο αναβαλλόμενο εισόδημα  135.341  302.291 
    
Ροή μετρητών από εργασίες  198.211 136.338 
Φορολογία που πληρώθηκε     (1.221)       (191) 
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  196.990 136.147 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Τόκοι που εισπράχθηκαν      8.490     1.905 
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες      8.490     1.905 
    
Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  205.480 138.052 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους  198.514   60.462 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους  403.994 198.514 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λίμιτεδ (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 14 Απριλίου 2007 ως 
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας είναι στην Τσερίου 
229, Στρόβολος, 2047 Λευκωσία, Κύπρος.  

 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργία και οργάνωση συστήματος 
ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών. 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 
(α) Δήλωση συμμόρφωσης 

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν 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. 

 
(β) Βάση επιμέτρησης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 

(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
Από την 1 Ιανουαρίου 2011, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ),τα 
οποία σχετίζονται με τις εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων δεν έχει 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά 
δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011: 
 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις' 
Μεταβιβάσεις Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  (ισχύει  για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

 
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

• ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) 'Υπερ-πληθωρισμός και Απάλειψη Σταθερών 
Ημερομηνιών για Εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά' 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις' 
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (ισχύει  για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις' 
Γνωστοποιήσεις στην μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9  (ισχύει  για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχεια) 

 

(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) 
• ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). 
• ΔΠΧΠ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 
• ΔΠΧΠ 11 'Κοινές Διευθετήσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 
• ΔΠΧΠ 12 'Γνωστοποιήσεις των Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες' (ισχύει για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 
• ΔΠΧΠ 13 'Αποτίμηση της Εύλογης Αξίας' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 
• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά συνολικά έσοδα'  

(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012). 
• ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση)  'Αναβαλλόμενη Φορολογία'  Ανάκτηση 

Περιουσιακών Στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2012). 

• ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση)  'Παροχές σε Εργαζόμενους' (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) 'Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει  για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΛΠ 28 (Αναθεωρημένο) 'Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
Ιανουαρίου 2013). 

• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και  χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων' (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

• ΕΔΔΠΧΑ 20 'Δαπάνες απογύμνωσης ορυχείου επιφάνειας στη φάση της 
παραγωγής' (ισχύει  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2013). 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη 
διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών και τα υπό αναφορά ποσά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι 
λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιμήσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  
Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η 
εκτίμηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την 
περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο 
την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. 

 
(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2011 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το κυρίως 
χρησιμοποιούμενο νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών 
πράξεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για 
τα αποτελέσματα χρήσης και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της 
Εταιρείας. 

 
Αναγνώριση εισοδημάτων 
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για υπηρεσίες μετά την αφαίρεση του 
φόρου προστιθέμενης αξίας. Τα εισοδήματα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 

 
• 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. 
 

• Έσοδα από ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών 
Τα έσοδα από την ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προσφέρονται οι υπηρεσίες ανάλογα με το 
ποσοστό κάλυψης της υποχρέωσης που αναλαμβάνει το σύστημα κάθε έτος. 

 
Έσοδα χρηματοδότησης 
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση 
την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 

 
Έξοδα χρηματοδότησης 
Οι χρεωστικοί τόκοι και άλλα τραπεζικά έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 
Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές 
συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. 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 χρηματικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
Φορολογία 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις 
προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή 
θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 
νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.  Η 
φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές στην πληρωτέα φορολογία σε 
σχέση με προηγούμενες περιόδους. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 
 
Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σύμφωνα με τη σταθερή 
μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του. Τα ετήσια πoσoστά 
απόσβεσης για τη τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι τα ακόλoυθα: 
 

 % 
Hλεκτρονικοί υπολογιστές 20 

 
Οι μεθόδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται 
στην ημερομηνία αναφοράς.  

 
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο 
ποσό ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
 
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος 
σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία 
του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική 
απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.  Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη 
διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.  
 
Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με 
τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά 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 παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον 
οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία.  Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν 
την απόδοση των λογισμικών πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. 
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών χρεώνονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά αποσβένονται σύμφωνα με τη 
σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.  Η απόσβεση ξεκινά όταν τα 
λογισμικά είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης. 

 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 
Το αναβαλλόμενο εισόδημα περιλαμβάνει εισπράξεις έναντι εισοδημάτων που αφορούν 
μεταγενέστερες οικονομικές περιόδους.  Το αναβαλλόμενο εισόδημα αναγνωρίζεται ως 
εισόδημα στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προσφέρονται οι υπηρεσίες. 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
καταχωρούνται από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλομένων του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
 

(i)  Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες  
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων όταν υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη 
επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 
της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων 
με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 

 
(ii)  Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  

Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα. 

 
(iii) Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία 
τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση 
της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν: 
• εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού 

στοιχείου, ή 
• διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για 
την καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος, ή 

• έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 
περιουσιακού  στοιχείου ή έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις 
ταμειακές ροές σε τρίτο μέρος, και: είτε (α) έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι 
οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β) δεν 
έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν έχει διατηρηθεί ο 
έλεγχός του. 

 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή 
εκπνέει. 
 
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 
ανταλλάσσεται από μια άλλη με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται 
λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση 
νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων  
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν 
υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που 
αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε 
είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν 
συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συνολικά στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  
 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 



 
 

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

16 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 2011 2010 
 € € 
   
Έσοδα από εγγραφή μελών 3.600 12.000 
Έσοδα από ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών 282.426 151.767 
   
 286.026 163.767 

 
5. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 2011 2010 
 € € 
Η ζημιά από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο  
  κάτω κονδυλίων: 

  

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 9) 3.665 3.665 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 8) 439 439 
Αμοιβή Συμβούλων  4.617 4.617 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών  1.750 1.750 
Διοικητικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την Green Dot  
  (Cyprus) Public Co Limited 

 
78.000 

 
78.000 

 
6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 2011 2010 
 € € 
   
Πιστωτικοί τόκοι   8.490  1.905 
Έσοδα χρηματοδότησης    8.490  1.905 
   
Τραπεζικά δικαιώματα     (185)   (246) 
Έξοδα χρηματοδότησης      (185)   (246) 
   
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης   8.305 1.659 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

 2011 2010 
 € € 
   
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα έτους  1.221     191 
 
Χρέωση έτους 

 
 1.221 

 
    191 

 
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το 
λογιστικό κέρδος/(τη λογιστική ζημιά): 
 2011 2010 
 € € 
   
Λογιστικό κέρδος/(λογιστική ζημιά) πριν από τη φορολογία    7.837 (24.651) 
 
Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 

 
784 

 
(2.465) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για  
  φορολογικούς σκοπούς 

 
410 

 
- 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
υπόκειται σε φορολογία 

 
(1.259) 

 
(191) 

Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους 65 2.656 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα έτους    1.221       191 
 
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων - χρέωση 

 
   1.221 

 
     191 

 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%. 
 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική 
εισφορά με ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό 
φόρο.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει φoρoλoγική υπoχρέωση λόγω φoρoλoγικής ζημιάς πoυ πραγματoπoίησε 
κατά το τρέχον έτος. Φορολογικές ζημιές μπορούν να μεταφερθούν  στα επόμενα έτη μέχρι 
τελικής διαγραφής τους.  Τo υπόλoιπo των φoρoλoγικών ζημιών πoυ είναι διαθέσιμες για 
συμψηφισμό με μελλovτικά κέρδη ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε €129.780 (2010: 
€129.127) για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογία στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης ως περιουσιακό στοιχείο.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
8. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 
2011 

 
2010 

 € € 
Κόστος    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και στις 31 Δεκεμβρίου 2.195 2.195 
   
Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  878 439 
Επιβάρυνση για το έτος    439    439 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  1.317    878 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου     878 1.317 
 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 

 
1.317 1.756 

 
9. AYΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 2011 2010  
Λογισμικά € € 
   
Κόστος   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και στις 31 Δεκεμβρίου 11.105 11.105 
   
Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 7.330 3.665 
Επιβάρυνση για το έτος   3.665   3.665 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 10.995   7.330 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου       110   3.775 
   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου    3.775   7.440 

 
10. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 2011 2010 
 € € 
   
Εμπορικά εισπρακτέα 252.406 276.177 
Προκαταβολές και προπληρωμές 8.604 10.745 
Άλλα εισπρακτέα           15           15 
 
 

 
261.025 

 
286.937 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 2011 2011 2010 2010 
 Αριθμός 

μετοχών € 
Αριθμός 
μετοχών € 

Εγκεκριμένο     
Συνήθεις μετοχές τάξης 'Α' ονομαστικής 
  αξίας €1,71 η καθεμιά 29.400 50.274 29.400 50.274 
Συνήθεις μετοχές τάξης 'Β' ονομαστικής  
 αξίας €1,71 η καθεμιά      600   1.026      600   1.026 
     
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο     
Συνήθεις μετοχές 'Α'     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  και στις 
  31 Δεκεμβρίου 11.000 18.810 11.000 18.810 
     
Συνήθεις μετοχές 'Β'     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και στις 
  31 Δεκεμβρίου      600   1.026       600   1.026 
 
Σύνολο στις 31 Δεκεμβρίου   19.836  19.836 
 
Οι μετοχές τάξης ‘Α’ παρέχουν στον κάτοχο τους αποκλειστικό δικαίωμα να εκλέγει, 
διορίζει, ή να παύει έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου Τάξης ‘Α’). 
 
Οι μετοχές τάξης ‘Β’ παρέχουν στον κάτοχο τους αποκλειστικό δικαίωμα να εκλέγει, 
διορίζει, αντικαθιστά ή να παύει τρία (3) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας (τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τάξης ‘Β’).  Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τάξης ‘Β’ δεν υπόκεινται σε αποχώρηση ως προνοεί ο κανονισμός 99. 
 
Ένα εκ των τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διορίζεται από τους κατόχους 
μετοχών Τάξης ‘Β’ θα κατονομάζεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα 
λαμβάνει ετήσια αμοιβή €3.417 για τις υπηρεσίες του.  Ψήφισμα για μείωση της αμοιβής του 
κατέχουν μόνο οι κάτοχοι των μετοχών τάξης ‘Β’. 

 
12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 2011 2010 
 € € 
   
Εμπορικές υποχρεώσεις 70.130 27.478 
Οφειλόμενα έξοδα 2.950 2.950 
Άλλες υποχρεώσεις 24.751  33.896 
   
 97.831  64.324 
 

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους 
είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
13. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 2011 2010 
 € € 
   
Αναβαλλόμενο εισόδημα 669.056 533.715 

 
 Η κίνηση για το αναβαλλόμενο εισόδημα κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 
 

 2011 2010 
 € € 
   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  533.715 231.424 
Ποσά που τιμολογήθηκαν  417.767 454.058 
Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων (282.426) (151.767) 
   
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  669.056  533.715 

 
14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  

 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 
 

(i) Αμοιβή Συμβούλων  
 

Η αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως εξής: 
 2011 2010 
 € € 
   
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) 3.417  3.417 
Άλλοι Σύμβουλοι  1.200  1.200 
   
  4.617  4.617 
 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχει: 
• Πιστωτικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο ρευστότητας 
• Κίνδυνο επιτοκίου 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. 
 

Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να 
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να θέτει 
κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί τους κινδύνους και να τηρεί τα όρια 
αυτά. Οι πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων 
αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών 
ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία 
αναφοράς.  Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η 
Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι η παροχή υπηρεσιών γίνεται σε 
πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη 
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία. 

 
 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η 
αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος 
ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων 
ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 

 
(iii) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και η ροή μετρητών 
από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της 
αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν 
τόκο.  

 
16. ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 
Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης.  



 
 

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 
17. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων της κατά €100.880.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ταμειακές ροές της Εταιρείας για τους δώδεκα μήνες που ακολουθούν την 
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2011, ικανοποιήθηκε ότι η βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα είναι κατάλληλη. 

 
18. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
 
19. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις 
οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
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