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Ειδοποίηζη Σύγκληζηρ Εηήζιαρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ
Με ηελ παξνχζα δίδεηαη εηδνπνίεζε φηη ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο Petrolina (Holdings) Public Ltd ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 17 Ινπλίνπ 2009
θαη ψξα 17:00 ζην μελνδνρείν Sandy Beach, Λάξλαθα, γηα λα αζρνιεζεί κε ηα αθφινπζα
ζέκαηα:
1.
2.
3.
4.
5.

Δμέηαζε έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008.
Δθινγή Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Καζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ.
Δπαλαδηνξηζκφο ησλ ειεγθηψλ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο.
Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ κπνξεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δηαηξείαο λα
παξνπζηαζηεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Βαζίιεο Κπξιηηζηάο
Γξακκαηέαο
Λάξλαθα, 14 Απξηιίνπ 2009

Κάζε κέινο πνπ δηθαηνχηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα δηνξίζεη
πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν (proxy) γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Ο πιεξεμνχζηνο
αληηπξφζσπνο δελ είλαη αλάγθε λα είλαη κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο. Σν έληππν δηνξηζκνχ πιεξεμνχζηνπ
αληηπξνζψπνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο, ζηελ νδφ Κηιθίο 1,
6015, Λάξλαθα, ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ ηελ ψξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
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Χαιπεηιζμόρ Εκηελεζηικού Πποέδπος
Αγαπεηνί κέηνρνη,
Mε ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ θαη θέηνο ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Petrolina
(Holdings) Public Ltd.
Η ρξνληά πνπ καο πέξαζε ραξαθηεξίζηεθε απφ έληνλα αληαγσληζηηθέο πηέζεηο. Παξά ηνπο
απμεκέλνπο φγθνπο πσιήζεσλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ ηεο Δηαηξείαο, ηα θέξδε είλαη
κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.
Καηά θχξην ιφγν, ηα κεησκέλα θέξδε πξνθχπηνπλ απφ ην κεησκέλν πεξηζψξην κεηθηνχ
θέξδνπο. Οη ζπλζήθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο δελ επέηξεςαλ ηελ κεηαθχιεζε ησλ
απμνκεηψζεσλ ηνπ θφζηνπο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζηηο αληίζηνηρεο
ηηκέο πψιεζεο ηεο Δηαηξείαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πσιήζεσλ ζε
άιιεο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ, αλήιζε ζηα 371,3εθ. επξψ έλαληη 292,7εθ. επξψ ην
πξνεγνχκελν έηνο. Σν θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία αλήιζε ζηα 9,0εθ. επξψ έλαληη 13,4εθ.
επξψ, ην δε θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία αλήιζε ζηα 7,6εθ. επξψ έλαληη 11,8εθ. επξψ ην 2007.
Με βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα, ην θέξδνο αλά κεηνρή ππνινγίδεηαη ζηα 8,72 ζελη
έλαληη 13,51 ζελη ην 2007.
Χζηφζν, ε Δηαηξεία καο, σο Κππξηαθή εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ, δηαηεξεί ζηαζεξή ηε
κεξηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή φπσο άιισζηε έρεη ζπλεζήζεη ηνπο κεηφρνπο ηεο ηα ηειεπηαία
ρξφληα.
Έρνληαο ζπλεθηηκήζεη ηελ επηθεξδφηεηα, ηελ ηακεηαθή θαηάζηαζε, ηηο πξννπηηθέο θαζψο θαη
ηε γεληθφηεξε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνρψξεζε ζε
θαηαβνιή πξψηνπ πξνκεξίζκαηνο χςνπο 1,7 ζελη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη δεχηεξνπ
πξνκεξίζκαηνο χςνπο 1,7 ζελη ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. ήκεξα δε, πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή
ηειηθνχ κεξίζκαηνο επίζεο χςνπο 1,7 ζελη αλά κεηνρή. Έηζη ην ζπλνιηθφ κέξηζκα γηα ην
2008 ζα αλέιζεη ζηα 5,1 ζελη αλά κεηνρή ή 15,0% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο.
Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζή κνπ πξνο ηα
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηε Γηεχζπλζε, ηνπο πξαηεξηνχρνπο καο, ην πξνζσπηθφ
καο, ηνπο ειεγθηέο καο, ηνπο λνκηθνχο καο ζπκβνχινπο θαζψο θαη φινπο ηνπο κεηφρνπο καο
γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο πεξηβάιινπλ. Η εκπηζηνζχλε απηή απνηειεί γηα καο άληιεζε
δχλακεο ζηελ πξνζπάζεηά καο γηα ηε ζηαζεξή αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο πξνο φθεινο φισλ ησλ
κεηφρσλ αιιά θαη ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα.
Κίθεο Λεπθαξίηεο
Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο
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Έκθεζη Διοικηηικού Σςμβοςλίος
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ζηα κέιε ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο Petrolina (Holdings) Public Ltd
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008.
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο
Σν πγθξφηεκα ζπλέρηζε θαηά ην έηνο 2008 λα δηεμάγεη ηηο αθφινπζεο θχξηεο
δξαζηεξηφηεηεο:

Δηζαγσγή θαη εκπνξία ειαθξψλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ

Δηζαγσγή θαη εκπνξία βαξέσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ

Δηζαγσγή θαη εκπνξία πγξαεξίνπ

Δηζαγσγή θαη εκπνξία κεραλέιαησλ θαη ιηπαληηθψλ

Αλεθνδηαζκφο αεξνζθαθψλ
ύζηαζε πγθξνηήκαηνο
Η ηζχλνπζα Δηαηξεία ηδξχζεθε ζηε Λεπθσζία ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1961 κε ηελ επσλπκία
FINA (Cyprus) Ltd σο ηδησηηθή εηαηξεία, κε θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία
πεηξειαηνεηδψλ θαη πγξαεξίνπ. ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1983 εμαγνξάζηεθε απφ ηνλ Όκηιν
Δηαηξεηψλ Λεπθαξίηε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Lina Ltd. Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1999
κεηνλνκάζηεθε ζε Petrolina (Holdings) Ltd θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1999, βάζεη ζρεηηθψλ
ζπκθσληψλ, εμαγφξαζε απφ ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
ηνκέα ησλ πεηξειαηνεηδψλ, πγξαεξίνπ θαη ιηπαληηθψλ, ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ, ην θηλεηφ πάγην ελεξγεηηθφ ηνπο πνπ
αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαζψο θαη ηα απνζέκαηά ηνπο ζε πεηξειαηνεηδή, πγξαέξην
θαη ιηπαληηθά. ηηο 7 Μαξηίνπ 2000 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Petrolina (Holdings) Ltd
απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ηεο Δηαηξείαο ζε δεκφζηα ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν,
Κεθ. 113. Με Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 14 Ινπιίνπ 2000 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα
εηαηξεία γηα ζθνπνχο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113. ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2000 νη
ηίηινη ηεο Petrolina (Holdings) Ltd εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ.
Με ηζρχ απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2003, ε Petrolina (Holdings) Ltd εμαγφξαζε ην 100% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Total Aviation (Cyprus) Ltd κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα
ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ ζε αεξνζθάθε ζην αεξνδξφκην Λάξλαθαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ελνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Petrolina Aviation Ltd (πξψελ Total Aviation (Cyprus) Ltd).
ηηο 12 Οθησβξίνπ 2004, ε Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε Petrolina (Holdings) Public Ltd.
Σνλ Ινχλην ηνπ 2005, ε Petrolina (Holdings) Public Ltd εμαγφξαζε ην 35% ηεο εηαηξείαο
Superlube Ltd ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ιηπαληηθψλ γηα ηελ ηνπηθή
αγνξά.
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Έκθεζη Διοικηηικού Σςμβοςλίος
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
Δμέηαζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ζέζεο θαη ησλ επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Ο ηνκέαο πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Κχπξν έρεη δηέιζεη απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία
ρξφληα, φπσο ην θιείζηκν ηνπ δηπιηζηεξίνπ θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε ηεξκαηηθφ, αλαθαηαηάμεηο
ζηνλ αληαγσληζκφ, θαηάξγεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπζηήκαηνο PNBS κε ηαπηφρξνλε πιήξε
ειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο, θαζψο θαη απζηεξφηεξν λνκηθφ πιαίζην σο απνηέιεζκα ηεο
έληαμεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν πγθξφηεκα, ζηεξηδφκελν ζηελ
ηερλνγλσζία πνπ θαηέρεη, ζηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, θαζψο θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ
πνπ δηαζέηεη, έρεη αληηκεησπίζεη ηηο αιιαγέο απηέο κε επηηπρία, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη
ζηα νηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα θαη ζηε κεξηζκαηηθή ηνπ πνιηηηθή.
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο αλαιχνληαη ζηε ζεκείσζε 4 θαη επηθεληξψλνληαη
ζηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν, ζηνλ θίλδπλν εμάξηεζεο απφ πξνκεζεπηή, ζηνλ θίλδπλν επηηνθίσλ,
ζηνλ θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο. Σν πγθξφηεκα, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ ειέγρσλ θαη
δηαδηθαζηψλ, ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνπ νη θίλδπλνη απηνί λα ειαρηζηνπνηνχληαη ρσξίο λα
επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ.
Πξνβιεπόκελε εμέιημε
Σν πγθξφηεκα δηαζέηεη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ
ηεο αγνξάο, νη νπνίεο αλακέλνληαη λα είλαη ζπλερείο θαη έληνλεο. Παξάιιεια, ην
πγθξφηεκα πξνζβιέπεη ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ επελδχζεσλ κε ζηφρν
ηε δηαηήξεζε ηεο επηθεξδφηεηάο ηνπ.
Πξαηήξηα
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην πγθξφηεκα ιεηηνπξγνχζε 95 πξαηήξηα βελδίλεο ζε
παγθχπξηα βάζε, ηα 20 απφ ηα νπνία είλαη θηηζκέλα ζε ηδηφθηεηε γε.
Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ ζηε ζειίδα 11. Σα θέξδε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πξηλ ηελ αθαίξεζε
ηεο θνξνινγίαο αλέξρνληαη ζε €9.003.143 (2007: €13.371.838). Σα θέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε
ηεο θνξνινγίαο αλέξρνληαη ζε €7.634.025 (2007: €11.824.691). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
εηζεγείηαη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ θαη ην θαζαξφ θέξδνο γηα
ην έηνο κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ.
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Έκθεζη Διοικηηικού Σςμβοςλίος
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
Μέξηζκα
Η Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ θαηαβνιή πξψηνπ πξνκεξίζκαηνο πξνο 5,0% (€0,017 αλά
κεηνρή) ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη δεχηεξνπ πξνκεξίζκαηνο πξνο 5,0% (€0,017 αλά κεηνρή)
ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Petrolina (Holdings) Public Ltd
πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή ηειηθνχ κεξίζκαηνο πξνο 5,0% (€0,017 αλά κεηνρή), έηζη ψζηε ην
ζπλνιηθφ κέξηζκα γηα ην έηνο 2008 λα αλέιζεη ζην 15,0% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο
κεηνρήο (€0,051 αλά κεηνρή) (ζεκείσζε 12).
Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε
ην παξφλ ζηάδην, ην πγθξφηεκα δελ έρεη αθνινπζήζεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο.
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, ην Δπξψ (“€”) είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
κεηαηξάπεθε απφ Κππξηαθέο Λίξεο ζε Δπξψ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο
Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Νφκνπ ηνπ 2007, Νφκνο 33(Ι)/2007. Γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ Λίξεο Κχπξνπ ζε Δπξψ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε επίζεκε
ηζνηηκία, €1=ΛΚ0,585274, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο γηα
ζηξνγγπινπνίεζε.
ηηο 11 Ινπλίνπ 2008, ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ςεθίζηεθε
ε κεηαηξνπή θαη κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο απφ ΛΚ0,20 ζε
€0,34 κεηά ηελ ζηξνγγπινπνίεζε.
Δπηπξφζζεηα, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε, φπσο ην
εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεηαηξαπεί απφ ΛΚ40.000.000 δηαηξεκέλν ζε
200.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΛΚ0,20 θάζε κηα ζε €68.000.000
δηαηξεκέλν ζε 200.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα.
Παξάιιεια, απνθαζίζηεθε φπσο ην εθδνκέλν θεθάιαην κεηαηξαπεί απφ ΛΚ17.500.000
δηαηξεκέλν ζε 87.500.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΛΚ0,20 ε θάζε κηα ζε
€29.750.000 δηαηξεκέλν ζε 87.500.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα.
Η κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνέθπςε, δειαδή €150.525,22 (ΛΚ88.098,50) έρεη
θαηαρσξεζεί ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ πνπ θαιείηαη «Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ζε Eπξψ».
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δελ ππήξμε θακία δηαθνξνπνίεζε ζηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή ηεο
ηζχλνπζαο Δηαηξείαο.
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Έκθεζη Διοικηηικού Σςμβοςλίος
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε
ζειίδα 1. χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, νη θ.θ. Κσζηάθεο Λεπθαξίηεο, Νηίλνο
Λεπθαξίηεο, Άθεο Λεπθαξίηεο θαη Αληψλεο Υαηδεπαχινπ απνρσξνχλ εθ πεξηηξνπήο, είλαη
φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.
Γελ ππήξραλ άιιεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε, ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ, ή
ζηελ απνδεκίσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ
Σα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξαλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 39.
Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο
Οη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο θ.θ. KPMG, εθδήισζαλ επηζπκία λα
εμαθνινπζήζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Φήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή
πλέιεπζε.

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Κίθεο Λεπθαξίηεο
Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο
Λάξλαθα, 14 Απξηιίνπ 2009
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Δήλωζη ηων μελών ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος και ηος ςπεύθςνος ηηρ
Εηαιπείαρ για ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
χκθσλα κε ην άξζξν 9, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο
(Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ («Νφκνο») ηνπ 2007,
εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν ππεχζπλνο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Petrolina (Holdings) Public Limited γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008
επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) νη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο
11 κέρξη 62:
(i) θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, θαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9, εδάθην (4) ηνπ Νφκνπ, θαη
(ii) παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ,
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο Petrolina (Holdings)
Public Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν θαη
(β) ε έθζεζε ζπκβνχισλ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηεο
επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Petrolina (Holdings) Public
Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο
σο ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ.
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Δθηειεζηηθνί
Κίθεο Λεπθαξίηεο
Κσζηάθεο Λεπθαξίηεο
Νηίλνο Λεπθαξίηεο
Άθεο Λεπθαξίηεο
Με εθηειεζηηθνί
Μάξηνο Λεπθαξίηεο
Γεκήηξεο Λεπθαξίηεο
Υξίζηνο Λεπθαξίηεο
Αληψλεο Υαηδεπαχινπ
Φψηνο Φσηηάδεο
Γηάλλνο Λνχηζηνο
Κψζηαο Ιαθψβνπ
Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
Νηίλνο αββίδεο
Λάξλαθα, 14 Απξηιίνπ 2009
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Έκθεζη Ανεξάπηηηων Ελεγκηών
Ππορ ηα μέλη ηηρ Petrolina (Holdings) Public Ltd
Έθζεζε επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Petrolina (Holdings) Public Ltd (ε «Δηαηξεία»)
θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ην «πγθξφηεκα») ζηηο ζειίδεο 11 κέρξη 62, πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ελνπνηεκέλν
ηζνινγηζκφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ηελ
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε αλαγλσξηζκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη άιιεο
επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.
Δπζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εηνηκαζία θαη δίθαηε παξνπζίαζε απηψλ ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
(ΓΛΠ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113. Η επζχλε απηή πεξηιακβάλεη:
ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη ηήξεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εηνηκαζία θαη ηε δίθαηε παξνπζίαζε
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε ιάζε θαη παξαιείςεηο, είηε νθεηινκέλσλ ζε απάηε είηε
ζε ιάζνο, επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαη ππνινγηζκφ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ
είλαη ινγηθέο ππφ ηηο πεξηζηάζεηο.
Δπζύλε ησλ Διεγθηώλ
Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε πάλσ ζ‟ απηέο ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα Πξφηππα
απηά απαηηνχλ φπσο ζπκκνξθσλφκαζηε κε δενληνινγηθέο απαηηήζεηο θαη φπσο πξνγξακκαηίδνπκε θαη
δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν γηα λα πάξνπκε ινγηθέο δηαβεβαηψζεηο θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε θαη παξαιείςεηο.
Έλαο έιεγρνο ζπλεπάγεηαη ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηε ιήςε ειεγθηηθήο καξηπξίαο γηα πνζά θαη άιιεο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ επηιέγνληαη εμαξηψληαη απφ ηελ θξίζε ηνπ
ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζησδψλ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, είηε νθεηινκέλσλ ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Κάλνληαο απηέο ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκαζία θαη ηε δίθαηε παξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα λα ζρεδηάζεη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη
θαηάιιειεο ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Έλαο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο ινγηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο παξνπζίαζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ε ειεγθηηθή καξηπξία πνπ έρνπκε ιάβεη είλαη επαξθήο θαη θαηάιιειε γηα λα παξάζρεη κηα βάζε
γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο
θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο απηά εθδφζεθαλ απφ ην ΓΛΠ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.
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Έκθεζη Ανεξάπηηηων Ελεγκηών
Ππορ ηα μέλη ηηρ Petrolina (Holdings) Public Ltd
Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ Απαηηήζεσλ
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:

Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ
ειέγρνπ καο.

Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία.

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία.

Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο
πνπ καο δφζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν,
Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.

Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο
ζειίδεο 4 κέρξη 7 ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Άιιν Θέκα
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζψκα θαη κφλν
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 156 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ. Γίλνληαο απηή ηε
γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν
πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη.

KPMG
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο

Λάξλαθα, 14 Απξηιίνπ 2009
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Ενοποιημένη καηάζηαζη λογαπιαζμού αποηελεζμάηων
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008

2008
€

2007
€

322.586.832
48.755.549
371.342.381

266.537.608
26.189.023
292.726.631

(339.028.463)
32.313.918

(258.696.662)
34.029.969

6

1.713.858

1.409.530

7
8

(19.040.387)
(3.572.690)
(564.664)
10.850.035

(16.553.577)
(3.144.628)
(61.428)
15.679.866

εκ.

Πσιήζεηο κέζσ πξαηεξίσλ θαη ζε εκπνξηθνχο πειάηεο
Πσιήζεηο ζε άιιεο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ
Κύθινο εξγαζηώλ

5

Κφζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηό θέξδνο
Άιια ιεηηνπξγηθά εηζνδήκαηα
Έμνδα δηαλνκήο
Έμνδα δηνίθεζεο
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο
Κέξδνο από εξγαζίεο
Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο
Κέξδνο πξηλ από ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

10

(2.771.349)
8.078.686

(2.134.666)
13.545.200

Μεξίδην θέξδνπο / (δεκηάο) ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ
Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία

16

924.457
9.003.143

(173.362)
13.371.838

Φνξνινγία
Κέξδνο έηνπο

11

(1.369.118)
7.634.025

(1.547.147)
11.824.691

Μέξηζκα

12

4.462.500

6.727.618

Κέξδνο αλά κεηνρή (ζελη)

13

8,72

13,51

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 62 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Ενοποιημένη καηάζηαζη αναγνωπιζμένων εζόδων και εξόδων
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008

εκ.

2008
€

2007
€

Κέξδνο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ επαλεθηίκεζε
αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ

23

-

37.428.278

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
επαλεθηίκεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο

23

-

(7.218.228)

-

30.210.050

Κέξδνο έηνπο σο ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ

7.634.025

11.824.691

ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ θεξδώλ

7.634.025

42.034.741

Καζαξφ θέξδνο πνπ δελ αλαγλσξίζηεθε ζην
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 62 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Ενοποιημένορ ιζολογιζμόρ ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
2008
€

2007
€

93.493.404
638.061
5.125.804
1.844.979
141.339
101.243.587

92.638.299
658.000
5.125.804
1.134.228
332.050
99.888.381

18
19
20

7.131.543
36.161.675
96.126
5.198.341
48.587.685
149.831.272

12.342.546
37.242.866
304.613
8.291.937
58.181.962
158.070.343

Ίδηα θεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε επξψ
Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην

21
22
23
24

29.750.000
150.525
63.286.480
9.611.704
102.798.709

29.900.525
61.602.455
9.611.704
101.114.684

Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα
Δγγπήζεηο θπιίλδξσλ θαη πξαηεξίσλ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία

25
26
27

1.254.512
2.221.108
8.916.176
12.391.796

2.811.417
2.271.545
8.593.459
13.676.421

Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
Πνζφ νθεηιφκελν ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Πνζφ νθεηιφκελν ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο
Οθεηιφκελε θνξνινγία

25
25
25
28
20
29
30

22.608.723
2.440.000
788.447
7.384.377
165.695
596.325
657.200
34.640.767
47.032.563
149.831.272

3.919.542
30.445.907
1.412.371
6.578.960
33.094
580.091
309.273
43.279.238
56.955.659
158.070.343

εκ.

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο
Αθίλεηα γηα επέλδπζε
Φήκε θαη πειαηεία
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο
Πνζφ νθεηιφκελν απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν

14
15
16
17

ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 14 Απξηιίνπ 2009.

Κίθεο Λεπθαξίηεο

Νηίλνο Λεπθαξίηεο

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο

Δθηειεζηηθφο χκβνπινο Οηθνλνκηθψλ

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 62 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Ενοποιημένη καηάζηαζη ηαμειακών ποών
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
2008
€

2007
€

9.003.143

13.371.838

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε

5.415.428
19.939
(1.130)
3.173.472
190.711
(118.078)
564.664
213.706
(924.457)
(7.343)
17.530.055
5.211.003
516.527
208.487
(50.437)
805.417
132.601
16.234
24.369.887
(698.474)

5.112.706
6.646
(5.927)
2.528.144
(222.210)
(123.059)
61.428
173.362
(372.084)
20.530.844
(4.054.829)
(9.850.567)
187.100
(212.536)
4.549.924
84.284
(80.886)
11.153.334
(1.141.209)

Καζαξή εηζξνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο

23.671.413

10.012.125

ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Αγνξά αθηλήησλ γηα επέλδπζε
Δηζπξάμεηο απφ εθπνίεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα
Σφθνη εηζπξαθηένη

(6.330.558)
67.368
1.130
118.078

(5.018.581)
(664.646)
2.236.259
5.927
123.059

Καζαξή εθξνή κεηξεηώλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(6.143.982)

(3.317.982)

ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
(Μείσζε) / αχμεζε ζηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Μείσζε ζηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ

(28.005.907)
(2.180.829)
(5.950.000)
(3.173.472)

8.025.561
(3.345.729)
(5.232.592)
(2.528.144)

Καζαξή εθξνή κεηξεηώλ ζε ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(39.310.208)

(3.080.904)

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ

(21.782.777)

3.613.239

4.372.395

759.156

(17.410.382)

4.372.395

5.198.341
(22.608.723)
(17.410.382)

8.291.937
(3.919.542)
4.372.395

εκ.
ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΔ
Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο γηα αθίλεηα γηα επέλδπζε
Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα
Σφθνπο πιεξσηένπο
Μφληκε κείσζε αμίαο επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
Αλάθηεζε αμίαο επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
Σφθνπο εηζπξαθηένπο
Δηδηθή πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο
Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Μεξίδην (θέξδνπο) / δεκηάο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Κέξδνο απφ εθπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Αιιαγή ζηα απνζέκαηα
Αιιαγή ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο
Αιιαγή ζην πνζφ πνπ νθείιεηαη απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Αιιαγή ζηηο εγγπήζεηο θπιίλδξσλ θαη πξαηεξίσλ
Αιιαγή ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο
Αιιαγή ζην πνζφ πνπ νθείιεηαη ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Αιιαγή ζην πνζφ πνπ νθείιεηαη ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο
Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ απνηεινύληαη από:
Μεηξεηά ζην ηακείν θαη ζηελ ηξάπεδα
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα

25

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 62 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Σημειώζειρ ζηιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Η ηζχλνπζα Δηαηξεία («Δηαηξεία») ηδξχζεθε ζηε Λεπθσζία ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1961 κε
ηελ επσλπκία FINA (Cyprus) Ltd σο ηδησηηθή εηαηξεία κε θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηελ
εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ θαη πγξαεξίνπ. ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1983 εμαγνξάζηεθε απφ
ηνλ Όκηιν Δηαηξεηψλ Λεπθαξίηε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Lina Ltd. Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ
1999 κεηνλνκάζηεθε ζε Petrolina (Holdings) Ltd θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1999, βάζεη
ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ, εμαγφξαζε απφ ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ πεηξειαηνεηδψλ, πγξαεξίνπ θαη ιηπαληηθψλ, ηηο
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ, ην
θηλεηφ πάγην ελεξγεηηθφ ηνπο πνπ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, θαζψο θαη ηα
απνζέκαηά ηνπο ζε πεηξειαηνεηδή, πγξαέξην θαη ιηπαληηθά. ηηο 7 Μαξηίνπ 2000 ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Petrolina (Holdings) Ltd απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ηεο
Δηαηξείαο ζε δεκφζηα ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ. 113. Με Έθηαθηε
Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 14 Ινπιίνπ 2000 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία γηα ζθνπνχο
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113. ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2000 νη ηίηινη ηεο Petrolina
(Holdings) Ltd εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο
ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. ηηο
12 Οθησβξίνπ 2004 ε Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε Petrolina (Holdings) Public Ltd.
Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Κηιθίο 1, 6015 Λάξλαθα.
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη:






Δηζαγσγή θαη εκπνξία ειαθξψλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ
Δηζαγσγή θαη εκπνξία βαξέσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ
Δηζαγσγή θαη εκπνξία πγξαεξίνπ
Δηζαγσγή θαη εκπνξία κεραλέιαησλ θαη ιηπαληηθψλ
Αλεθνδηαζκφο αεξνζθαθψλ

Petrolina (Holdings) Public Ltd
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Σημειώζειρ ζηιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
2. ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ
Γήισζε ζπκκόξθσζεο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2008 έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
(ΓΠΥΠ) φπσο απηά εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
(ΓΛΠ). Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλάδνπλ θαη κε ηα δχν απηά
πιαίζηα πιεξνθφξεζεο επεηδή θαηά ην ρξφλν ηεο εηνηκαζίαο ηνπο φια ηα εθαξκφζηκα
ΓΠΥΠ πνπ εθδφζεθαλ απφ ην ΓΛΠ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο
πηνζέηεζεο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Δπηπξφζζεηα, νη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 ηεο Κχπξνπ θαη ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ
Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ.
Βάζε επηκέηξεζεο
Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ επξψ σο λέν επίζεκν λφκηζκα ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο άιιαμε απφ ιίξεο
Κχπξνπ ζε επξψ.
ηελ πεξίπησζε ηεο Δηαηξείαο, ην επξψ είλαη ην θπξίσο
ρξεζηκνπνηνχκελν λφκηζκα πνπ παξνπζηάδεη θαιχηεξα ηελ νπζία ησλ νηθνλνκηθψλ
πξάμεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Χο απνηέιεζκα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
ππνρξεψζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ κε βάζε ηελ ηζνηηκία
θιεηδψκαηνο €1 = ΛΚ0,585274. Σα ζπγθξηηηθά πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ κε βάζε απηή ηελ ηζνηηκία.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ επαλεθηίκεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
θαη εθθξάδνληαη ζε επξψ.
Άζθεζε θξίζεο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο
Η εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο
θαη άζθεζε θξίζεο απφ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Κξίζεηο
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο νη νπνίεο
πεξηγξάθνληαη πην θάησ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνέβε ζηηο αθφινπζεο θξίζεηο νη
νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:
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2.

ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ (ζπλέρεηα)
Άζθεζε θξίζεο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα)
Ννκηθέο αγσγέο θαη απαηηήζεηο
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο απηήο ππήξραλ λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηεο
Δηαηξείαο φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 32 θαη 39. Η Δηαηξεία, αλαιφγσο ηεο
πεξηπηψζεσο, έρεη θαηαρσξήζεη ππεξαζπίζεηο θαη ακθηζβεηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ελ
ιφγσ αγσγψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα
δεδνκέλα θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο λνκηθήο ζπκβνπιήο, είλαη ηεο γλψκεο φηη ζην παξφλ
ζηάδην δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε
πξφβιεςε.
Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ
Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 18 γηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ. Σα εηζνδήκαηα απηά αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ κφλν φηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
ηδηνθηεζία έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ αγνξαζηή, δειαδή φηαλ ηα πξντφληα παξαδνζνχλ.
Ταμηλόκεζε επελδύζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απνηηκνύληαη
ζηε δίθαηε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ
Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα ηελ ηαμηλφκεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηελ θαηεγνξία δίθαηε αμία κέζσ ηεο
θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
Δθηηκήζεηο
Οη θπξηφηεξεο παξαδνρέο θαη άιιεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζε ζρέζε κε εθηηκήζεηο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, φπνπ ππάξρεη ην ελδερφκελν λα πξνθιεζνχλ
αλαπξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ
εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο αλαθέξνληαη πην θάησ:
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Σν πγθξφηεκα εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα είζπξαμεο
ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ ηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο. Οη ελδείμεηο ζηηο
νπνίεο βαζίδεηαη ε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο είλαη ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο
θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξεψζηε. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη
ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη δεκηνπξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο. Σν
πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Η
αλαζεψξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζπλερήο θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο
γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα.
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ΒΑΖ ΔΣΟΗΜΑΗΑ (ζπλέρεηα)
Άζθεζε θξίζεο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα)
Δθηίκεζε θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο
Ο ππνινγηζκφο ηεο θνξνινγίαο πνπ έγηλε κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία απαηηεί
δηάθνξεο εθηηκήζεηο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ ν ηειηθφο
πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγίαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζπκθσλείηαη κε ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Πηζαλή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηειηθήο
θνξνινγίαο θαη ηηο πξφλνηαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα επεξεάζεη ην έμνδν
θνξνινγίαο κειινληηθψλ πεξηφδσλ.
Αμία επελδύζεσλ ζε εηαηξείεο κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην
Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κε εηζεγκέλσλ επελδχζεσλ ην πγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί
δηάθνξεο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη απηνί ζηεξίδνληαη πάλσ ζε ππνζέζεηο πνπ
γίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Απνκείσζε εκπνξηθήο εύλνηαο
Καηά ηελ εμέηαζε ηεο απνκείσζεο ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο αμίαο
ρξήζεσο ησλ ζρεηηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο
νπνίεο ε εκπνξηθή εχλνηα έρεη θαηαλεκεζεί. Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεσο βαζίδεηαη
πάλσ ζε ππνζέζεηο εθηίκεζεο ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ απφ ηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα
θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ππνινγίδεηαη ε παξνχζα αμία ηνπο.

3.

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ κε ζπλέπεηα αλαθνξηθά κε ζηνηρεία
πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθά ή νπζηψδε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο ή γηα ηελ
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαθέξνληαη πην θάησ
θαη είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζηελ επαλαηαμηλφκεζε ή / θαη
αλαπξνζαξκνγή κέξνο ησλ ζπγθξηηηθψλ πνζψλ φπνπ απαηηείηαη.
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Βάζε ελνπνίεζεο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ελνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο, απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηεο, κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηζχλνπζαο Δηαηξείαο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ ελνπνηνχληαη είλαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
ιήγνπλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Η ελνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνθηνχληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο απφθηεζεο (acquisition) απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο πάλσ ζηα ζηνηρεία θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ θαη εξγαζηψλ, ησλ
εηαηξεηψλ απηψλ κεηαθέξεηαη ζην πγθξφηεκα κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία εθπνίεζήο ηνπο
νπφηαλ θαη δελ πθίζηαηαη πιένλ έιεγρνο. Οη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ηεο
Δηαηξείαο θαη ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο απαιείθνληαη εμ‟ νινθιήξνπ θαηά ηελ
ελνπνίεζε.
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο βάζεη ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο (equity method).
Σν ζπκθέξνλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ. Σν ζπκθέξνλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην
θέξδνο ή ζηε δεκηά ηνπ έηνπο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.
Γίλεηαη πξφλνηα, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα αλαγλσξηζζεί ηπρφλ κφληκε κείσζε ηεο αμίαο
ηεο επέλδπζεο. Οπνηαδήπνηε κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία, ρξεψλεηαη
ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ πγθξνηήκαηνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πγθξφηεκα
θαζίζηαηαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απνηηκώληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ηεο
θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ην πγθξφηεκα εμεηάδεη θαηά πφζν ππήξραλ
νπνηεζδήπνηε ελδείμεηο πνπ ππνδεινχλ κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, κε
εμαίξεζε ηα ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ γηα ηα νπνία ε ινγηζηηθή αξρή πνπ εθαξκφδεηαη
ζε ζρέζε κε κείσζε αμίαο αλαθέξεηαη πην θάησ. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνησλ
ελδείμεσλ, ην πγθξφηεκα πξνρσξεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο
(recoverable amount) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα)
Αλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη ρακειφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζηνηρείνπ ηφηε ε ινγηζηηθή αμία κεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία. Η κείσζε απηή
αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο.
Η κείσζε αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηζηξέθεηαη εάλ ε επφκελε αχμεζε ζην
εηζπξαθηέν πνζφ κπνξεί λα ζρεηηζηεί αληηθεηκεληθά ζε έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβεθε
αθ‟φηνπ ε κείσζε αλαγλσξίζηεθε. Αλαθνξηθά κε φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ε κείσζε
ζηελ αμία αληηζηξέθεηαη εάλ έγηλε αιιαγή ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα λα εμαθξηβσζεί ην αλαθηήζηκν πνζφ.
Η κείσζε αληηζηξέθεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ηξέρνπζα αμία ηνπ ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ δελ μεπεξλά ηελ ηξέρνπζα αμία πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί, κείνλ
απνζβέζεηο ή ρξενιχζεηο, εάλ ε κείσζε δελ έρεη αλαγλσξηζηεί.
Η αθχξσζε κείσζεο αμίαο αλαγλσξίδεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ή / θαη ζηνλ
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ κε αληίζεηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο απφ απηέο πνπ έγηλαλ γηα
ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο αμίαο.
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Όιεο νη επελδχζεηο ζε εηζεγκέλεο ή κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο, έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο
επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηηο
καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο. Σν θέξδνο ή δεκηά απφ ηελ επαλεθηίκεζε ζηηο επελδχζεηο
απηέο κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο θαη αλαγλσξίδεηαη ζηνλ
ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ κφλν θαηά ηελ εθπνίεζε ησλ επελδχζεσλ
απηψλ ή φηαλ ππνζηνχλ κφληκε κείσζε ζηελ αμίαο ηνπο. Η κείσζε αλαγλσξίδεηαη σο
κφληκε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη επελδχζεηο απηέο είλαη βέβαην φηη δελ πξφθεηηαη λα
αλαθηήζνπλ ηελ αμία ηνπο, βάζεη ηεο ζπλερνχο πηψζεο ζηελ αμίαο ηνπο.
Οη πην πάλσ επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη / δηαγξάθνληαη απφ ην πγθξφηεκα απφ ηελ
εκεξνκελία δέζκεπζεο αγνξάο / πψιεζεο ηεο επέλδπζεο.
Τίηινη ζε δεκόζηεο εηαηξείεο εγγεγξακκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ
Δπελδχζεηο ζε κεηνρέο θαη άιιεο αμίεο δεκνζίσλ εηαηξεηψλ ινγίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν
ηζνινγηζκφ κε βάζε ηελ ηηκή πιεηνδφηεζεο (bid price) ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, εθηφο ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ηηκή πιεηνδφηεζεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. ηελ πεξίπησζε
απηή, ρξεζηκνπνηείηαη κηα άιιε εκεξνκελία πιεζίνλ ηνπ ηέινπο ηνπ έηνπο. Οη ηηκέο
απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο επίζεκεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
Αμηψλ Κχπξνπ, φπσο απηέο δεκνζηεχνληαη θαηά ην θιείζηκν ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ
ζπλαληήζεσλ.
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα)
Τίηινη ζε εηαηξείεο κε εγγεγξακκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ
Δπελδχζεηο ζε κεηνρέο θαη άιιεο αμίεο κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο κε βάζε ηελ ηηκή θηήζεο
ηνπο, εθηφο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη άιιε ελδεηθηηθή ηηκή βάζεη αλαγλσξηζκέλσλ
κεζφδσλ απνηίκεζεο. Η δηαθνξά ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ελδεηθηηθήο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαη
άιισλ αμηψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ
απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο θαη αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ κφλν θαηά ηελ εθπνίεζε ησλ επελδχζεσλ απηψλ ή φηαλ ππνζηνχλ
κφληκε κείσζε ζηελ αμία ηνπο.
Απαηηήζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Οη ρξεψζηεο θαη άιινη ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνληαη αθνχ αθαηξεζνχλ νη πξνβιέςεηο γηα
επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηψλ. Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο γίλεηαη κφλν γηα ρξεψζηεο πνπ ηα ρξέε
ηνπο ζεσξνχληαη ακθίβνιεο είζπξαμεο. Γε γίλεηαη νπνηαδήπνηε γεληθή πξφβιεςε γηα
επηζθαιείο ρξεψζηεο. Οη εκπνξηθνί ρξεψζηεο αλαθέξνληαη κεηά απφ ην ζπκςεθηζκφ ηεο
εηδηθήο πξφλνηαο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο.
Υπνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο.
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη
ππφινηπα ηξαπεδψλ. Σν πγθξφηεκα ζεσξεί σο αληίζηνηρα κεηξεηψλ φια ηα
βξαρππξφζεζκα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία κε ιήμε κέρξη θαη ηξεηο κήλεο.
Τνθνθόξα δάλεηα
Σα ηνθνθφξα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηα πνζά πνπ εηζπξάρηεθαλ. Σν νιηθφ
θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ρξεψλεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ζην
έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηέηνην θφζηνο αθνξά έξγα ππφ
αλέγεξζε νπφηε θεθαιαηνπνηείηαη ζην ζρεηηθφ ζηνηρείν πάγηνπ ελεξγεηηθνχ.
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δάλεηα απνπιεξψλνληαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ηνπο, νη
δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψζεθε θαη ηνπ πιεξσηένπ πνζνχ, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Αλαγλώξηζε εηζνδήκαηνο θαη θύθινο εξγαζηώλ
Δηζνδήκαηα απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ κφλν φηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
ηδηνθηεζία έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ αγνξαζηή, δειαδή φηαλ ηα πξντφληα παξαδνζνχλ. Ο
θχθινο
εξγαζηψλ
αληηπξνζσπεχεη
ηηκνινγεζέληα
πνζά
γηα
πσιήζεηο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, αιιά εμαηξνπκέλνπ ηνπ θφξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη αλαθέξνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε εκπνξηθψλ εθπηψζεσλ θαη
επηζηξνθψλ.
Αλαγλώξηζε άιισλ εηζνδεκάησλ
Όια ηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ησλ
δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ.
Πξνβιέςεηο
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ρξεψλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ, φηαλ:
i.
ii.
iii.

Σν πγθξφηεκα έρεη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ
παξειζφληνο
Δίλαη πηζαλφ φηη ζα απαηηεζνχλ ρξεκαηηθέο εθξνέο γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο
ππνρξέσζεο
Μπνξεί λα γίλεη βάζηκνο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο.

Χθειήκαηα πξνζσπηθνύ
Σν πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί δηάθνξα ηακεία πξνλνίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. Σα ηακεία
πξνλνίαο είλαη ζρέδηα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο θαη ην πνζφ πνπ ρξεψλεηαη ζηνλ
ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ απνηειεί ην πξαγκαηηθφ θφζηνο πνπ αλαινγεί
ζην ρξφλν.
Δθκηζζώζεηο εθκεηάιιεπζεο
Σα ελνίθηα γηα εθκηζζψζεηο εθκεηάιιεπζεο ρξεψλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ κε βάζε ηα δεδνπιεπκέλα έμνδα.
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Δθκηζζσκέλα ζηνηρεία
Σν πγθξφηεκα δελ παξέρεη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ν ελνηθηαζηήο λα αλαιακβάλεη
νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε. Οη κφλεο κηζζψζεηο πνπ παξέρεη ην
πγθξφηεκα είλαη γηα ελνηθίαζε κεραλεκάησλ θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Σα ελνίθηα
απηά πηζηψλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ζην έηνο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη.
πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα
πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Πνζά εηζπξαθηέα θαη
ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Κππξηαθέο ιίξεο κε βάζε ηνπο
ζπλαιιαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα
θέξδε ή δεκηέο απφ κεηαηξνπή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.
Με ρξεκαηηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, πνπ
παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηνπο
ζπλαιιαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.
Φνξνινγία
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα θνξνινγία κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη ηνπο ζπληειεζηέο πνπ
ηζρχνπλ ζηελ Κχπξν.
Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο
Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, «Φφξνη Δηζνδήκαηνο», ην νπνίν πηνζεηήζεθε ην 1999 θαη
εθαξκφζηεθε αλαδξνκηθά γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο
βάζεο.
Η
αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ελεξγνχο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ ζην
ηέινο ηνπ έηνπο.
Υξεσζηηθά ππφινηπα αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αθαηξεηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξείηαη φηη ζα
ππάξμνπλ ζην κέιινλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε.
Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηνπ έηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ
πάγηνπ ελεξγεηηθνχ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. Η αλαπξνζαξκνγή
ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ιφγσ αιιαγψλ ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκόο θαη απνζβέζεηο
Σα αθίλεηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο παξνπζηάδνληαη ζε εθηηκεκέλε αμία
κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Σα ππφινηπα ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Πνιηηηθή ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη φπσο πξνβαίλεη ζε επαλεθηηκήζεηο
αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θάζε 3-5 ρξφληα, ή φπνηε νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη έηζη πνπ λα δηαγξάθεηαη ην θφζηνο ή ε εθηηκεκέλε αμία
κείνλ ε ππνινγηδφκελε ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα
κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο
νηθνλνκηθήο δσήο ηνπο. Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη ηα εμήο:
Κηίξηα εγθαηαζηάζεσλ
Κηίξηα πξαηεξίσλ
Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείνπ
Μεραλήκαηα
Ηιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο
Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο
Ορήκαηα

%
3
5-10
10
7-15
10
20
20

Σα θηίξηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο απνζβέλνληαη απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο
ηνπο ή ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ αλεγέξζεθαλ, απφ ηελ
εκεξνκελία ζηελ νπνία έρεη νινθιεξσζεί ε αλέγεξζή ηνπο θαη άξρηζαλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη. ε πεξίπησζε δηάζεζεο θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ δελ
ινγίδνληαη απνζβέζεηο θαηά ην έηνο δηάζεζεο. Γελ ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζηε γε.
ε πεξίπησζε δηάζεζεο ζηνηρείνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, ε δηαθνξά κεηαμχ ηηκήο πψιεζεο
θαη θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο. Δάλ ε δηάζεζε αθνξά ζηνηρείν πνπ ινγίδεηαη ζε εθηηκεκέλε
αμία, ηπρφλ ππφινηπν απφ πιεφλαζκα επαλεθηίκεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην απνζεκαηηθφ
επαλεθηίκεζεο θαη αληηζηνηρεί ζην ζηνηρείν απηφ, κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
εκαληηθέο δαπάλεο πνπ γίλνληαη πάλσ ζηα θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θαη νη νπνίεο
απνθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πέξαλ απφ απηά πνπ αξρηθά είραλ ππνινγηζηεί,
θεθαιαηνπνηνχληαη. Γαπάλεο επηδηφξζσζεο θαη αλαθαίληζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ
θαη εμνπιηζκνχ πνπ γίλνληαη γηα λα επαλαθέξνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηα κειινληηθά
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλνληαη απφ ηα ζηνηρεία απηά, ινγίδνληαη σο έμνδα ζην έηνο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο
Πιενλάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
πηζηψλνληαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ην νπνίν δελ είλαη δηαζέζηκν γηα δηαλνκή.
Διιείκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
ρξεψλνληαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο. Δάλ πξνθχςεη έιιεηκκα ην νπνίν δελ
θαιχπηεηαη απφ ηα ζπζζσξεπκέλα πιενλάζκαηα ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, απηφ δηαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ.
Η επηπξφζζεηε επηβάξπλζε γηα απφζβεζε πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο επαλεθηίκεζεο ησλ
θηηξίσλ δελ κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ζην απνζεκαηηθφ
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
Δγγπήζεηο θπιίλδξσλ θαη πξαηεξίσλ
Με ηελ παξαρψξεζε θελψλ θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ ζε θαηαλαισηέο, ην πγθξφηεκα
εηζπξάηηεη ρξεκαηηθή εγγχεζε ηελ νπνία επηζηξέθεη ζηνλ θαηαλαισηή κε ηελ επηζηξνθή
ηνπ θελνχ θπιίλδξνπ. Με ηελ παξαρψξεζε πξαηεξίσλ ζε πξαηεξηνχρνπο θαη κε βάζε
ηε ζπκθσλία δηαρεηξίζεσο ηνπ πξαηεξίνπ, ην πγθξφηεκα εηζπξάηηεη ρξεκαηηθή
εγγχεζε, ε νπνία είλαη επηζηξεπηέα ζηνλ πξαηεξηνχρν κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ.
Σα πνζά απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζαλ εγγπήζεηο θπιίλδξσλ
θαη πξαηεξίσλ.
Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Η ηηκή θφζηνπο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν «First In
First Out» πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε
αμία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θαζνξηζκέλε επίζεκε ηηκή πψιεζεο ηεο Δηαηξείαο
αθαηξνπκέλσλ ηπρφλ επηπξφζζεησλ θφζησλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κέρξη θαη
ηελ πψιεζε. Όπνπ είλαη απαξαίηεην, γίλεηαη πξφλνηα γηα ειαηησκαηηθά θαη άρξεζηα
απνζέκαηα ή απνζέκαηα κε αξγή θίλεζε (slow moving stock).
Φήκε θαη πειαηεία
Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2005 ην πγθξφηεκα πηνζέηεζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ. 3 «πλέλσζε εηαηξεηψλ» ην νπνίν πξνλνεί ηελ
εμέηαζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ χπαξμεο νπνησλδήπνηε ελδείμεσλ πνπ
ππνδεινχλ κείσζε ηεο αμίαο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο. Σν πξφηππν απηφ θαηαξγεί ηνλ
πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ρξεφιπζεο. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνησλ
ελδείμεσλ, ην πγθξφηεκα πξνρσξεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο
(recoverable amount) ηεο θήκεο θαη πειαηείαο.
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3.

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Φήκε θαη πειαηεία (ζπλέρεηα)
Αλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη ρακειφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ, ηφηε ε ινγηζηηθή αμία
κεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία. Η κείσζε απηή αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζην
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο.
Η κείσζε αμίαο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο δελ αληηζηξέθεηαη νχηε εάλ ε επφκελε αχμεζε
ζην εηζπξαθηέν πνζφ κπνξεί λα ζρεηηζηεί αληηθεηκεληθά ζε έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβεθε
αθ‟ φηνπ ε κείσζε αλαγλσξίζηεθε.
Σκεκαηηθέο πιεξνθνξίεο
Σν πγθξφηεκα πσιεί είδε πεηξειαηνεηδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεραλέιαησλ θαη
ιηπαληηθψλ) θαη πγξαεξίνπ ζε πειάηεο ηνπ ζηελ Κχπξν. Οη πσιήζεηο θαη ην θέξδνο πξηλ
ηε θνξνινγία επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ πσιήζεσλ γηα πεηξειαηνεηδή θαη γηα πγξαέξην
θαη ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξφηππνπ Αξ.
14. Σα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηκεξηζηνχλ ιφγσ ηνπ φηη
θαηαρσξνχληαη ζπλνιηθά ζηα βηβιία ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Πξνηύπσλ θαη Γηεξκελεηώλ
Καηά ην ηξέρνλ έηνο, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα ΓΠΥΠ ηα
νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008. Η πηνζέηεζε απηή δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Όια ηα ΓΠΥΠ πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
(ΓΛΠ) θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) εθηφο απφ ην ΔΓΓΠΦΠ12: “Γηεπζεηήζεηο
Υπεξεζίαο
Παξαρώξεζεο“
θαη
νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο
ηνπ
ΓΛΠ39:
“Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε“ αλαθνξηθά κε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζε ραξηνθπιαθίσλ.
Σα αθφινπζα Πξφηππα, Αλαζεσξήζεηο ζε Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά
δελ ηέζεθαλ ζε ηζρχ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008:
Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ πος ςιοθεηήθηκαν από ηην ΔΔ





Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΦΠ – 2008 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ιαλνπαξίνπ 2009).
ΓΠΦΠ1: “Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΦΠ” θαη ΓΛΠ 27: “Δλνπνηεκέλεο θαη Ξερσξηζηέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο” (Σξνπνπνίεζε) ζην “Κόζηνο επέλδπζεο ζε Δμαξηεκέλε εηαηξεία, ζε Κνηλνπξαμία ή ζε
Σπλδεδεκέλε εηαηξεία” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ινπιίνπ 2009).
ΓΠΦΠ2 (Τξνπνπνίεζε): “Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ – Πξνϋπνζέζεηο
Καηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ιαλνπαξίνπ 2009).

Petrolina (Holdings) Public Ltd

26

Σημειώζειρ ζηιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
3.

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (ζπλέρεηα)
Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Πξνηύπσλ θαη Γηεξκελεηώλ (ζπλέρεηα)
Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ πος ςιοθεηήθηκαν από ηην ΔΔ (ζςνέσεια)







ΓΠΦΠ8: “Λεηηνπξγηθνί Τνκείο” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ιαλνπαξίνπ 2009).
ΓΛΠ1 (Αλαζεσξεκέλν): “Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009).
ΓΛΠ23 (Αλαζεώξεζε): “Κόζηνο Γαλεηζκνύ” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009).
Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32: “Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: “Παξνπζίαζε” θαη ζην ΓΛΠ1:
“Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ”: “Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Υπνθείκελα ζε Γηθαίσκα
Πξναίξεζεο Πώιεζεο θαη Υπνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ Δθθαζάξηζε” (εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2009).
ΔΓΓΠΦΠ13: “Πξνγξάκκαηα Πηζηώλ Πειαηώλ” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008).

Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ πος δεν ςιοθεηήθηκαν από ηην ΔΔ










ΓΠΦΠ1 (Αλαζεώξεζε): “Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΦΠ” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009).
ΓΠΦΠ3 (Αλαζεώξεζε): “Σπλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009).
ΓΛΠ27 (Αλαζεώξεζε): “Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο” (εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ινπιίνπ 2009).
ΓΛΠ39 “Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε” (Τξνπνπνίεζε): “Γηαζέζηκα
Αληηζηαζκηζκέλα Σηνηρεία” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ινπιίνπ 2009).
ΓΛΠ39
“Φξεκαηννηθνλνκηθά
Μέζα:
Αλαγλώξηζε
θαη
Δπηκέηξεζε”
(Τξνπνπνίεζε):
“Δπαλαθαηεγνξηνπνίεζε Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ” (εθαξκφδεηαη απφ
1ε Ινπιίνπ 2008).
ΔΓΓΠΦΠ 15: “Σπκθσλίεο γηα Καηαζθεπή Αθηλήησλ” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009).
ΔΓΓΠΦΠ 16: “Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Θέζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθό” (εθαξκφδεηαη
γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Οθησβξίνπ 2008).
ΔΓΓΠΦΠ 17: “Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο Ιδηνθηήηεο” (εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ινπιίνπ 2009).
ΔΓΓΠΥΠ 18: “Μεηαθνξά Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ από Πειάηεο” (εθαξκφδεηαη απφ 1ε Ινπιίνπ
2009).

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη πσο ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ Πξνηχπσλ ή
Γηεξκελεηψλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ1:
“Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ” πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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4.

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Σα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ηα κεηξεηά
ζηηο ηξάπεδεο θαη νη εκπνξηθνί ρξεψζηεο. Οη θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη νη ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο, δάλεηα θαη νη πηζησηέο εκπνξίνπ.
Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ
ζηνηρεία:
α.

Οηθνλνκηθόο θίλδπλνο
Με ηελ ειεπζεξνπνίεζε ηεο Κππξηαθήο αγνξάο πνπ εθαξκφζηεθε ην Μάην ηνπ
2004 θαη ηελ απηφκαηε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Price Negotiation Balance
Sheet (PNBS), ην πγθξφηεκα δχλαηαη λα θαζνξίδεη ε ίδηα ηελ ηηκνινγηαθή ηεο
πνιηηηθή, κε βάζε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ, ηελ αλακελφκελε
απφδνζε θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αλνηθηήο αγνξάο.

β.

Κίλδπλνο εμάξηεζεο από πξνκεζεπηή
Ο θίλδπλνο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ελδερφκελν κε εμαζθάιηζεο αγνξψλ
πξντφλησλ απφ πξνκεζεπηέο. Σν πγθξφηεκα πξνκεζεχεηαη κε έηνηκα πξντφληα
ηφζν απφ Δπξσπατθέο ρψξεο, φζν θαη απφ ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε ζηφρν
ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εμάξηεζεο πξνκεζεπηή. Γηα ηα θχξηα πξντφληα, ην
πγθξφηεκα εμαζθαιίδεη κε εηήζηα ζπκβφιαηα ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο
πξντφλησλ γηα νιφθιεξν ην έηνο.

γ.

Κίλδπλνο επηηνθίσλ
Ο θίλδπλνο απηφο πεγάδεη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη
ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ην δαλεηζκφ ηνπ. Ο δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα
επηηφθηα εθζέηεη ην πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο
ξνέο. Ο δαλεηζκφο ζε ζηαζεξά επηηφθηα εθζέηεη ην πγθξφηεκα ζε θίλδπλν
επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία. Οη φξνη απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ θαη ησλ
ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 25. Σα επηηφθηα είλαη ηα
ηξέρνληα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ. Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο
εμειίμεηο ηεο ρξεκαηαγνξάο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πηζαλφλ λα
πξνέιζεη απφ αιιαγή ησλ επηηνθίσλ.

δ.

Κίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ
Ο θίλδπλνο απηφο πεγάδεη απφ αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο μέλνπ
ζπλαιιάγκαηνο, θπξίσο ζε δνιάξηα Ακεξηθήο. Σν πγθξφηεκα ππφθεηηαη ζε
θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πάλσ ζε αγνξέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα
λνκίζκαηα θαη ζε πηζησηέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν πγθξφηεκα παξαθνινπζεί κε
πξνζνρή ηε δηεζλή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θαη πξνβαίλεη, φπνηε ζεσξεζεί
αλαγθαίν θαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ζηε ρξήζε ζπκβνιαίσλ πξνζεζκηαθψλ
πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο.
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ζπλέρεηα)

4.
ε.

Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ ηε κε ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ απφ ηα αληίζηνηρα κέξε ζηηο ζπλαιιαγέο θαη πξνθχπηεη θπξίσο απφ
ηνπο εκπνξηθνχο ρξεψζηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη
πεξηνξηζκέλνο γηαηί εμαζθείηαη απζηεξή πηζησηηθή πνιηηηθή θαη ε
παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε ρξεσζηψλ γίλεηαη ζε ζπλερή βάζε. Δπίζεο, ν
πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο γηαηί νη εκπνξηθνί ρξεψζηεο
παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο θαη
ππάξρεη κεγάιν θάζκα δηαζπνξάο ρξεσζηψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθψλ θηλδχλσλ.

ζη. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε
ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα
απμεζεί θαη ν θίλδπλνο δεκηψλ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ, φπσο ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ
κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ςειή ξεπζηφηεηα θαη κε ηε
δηαηήξεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνχ ζε εμαζθαιηζκέλεο πηζησηηθέο
δηεπθνιχλζεηο κε ζθνπφ λα θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο πξνθχπηνπλ.

Petrolina (Holdings) Public Ltd

29

Σημειώζειρ ζηιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
5.

ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Έηνο

Πεηξειαηνεηδή

Τγξαέξην

ύλνιν

2008

€

€

€

Πσιήζεηο κέζσ πξαηεξίσλ θαη ζε
εκπνξηθνχο πειάηεο
Πσιήζεηο ζε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηφ θέξδνο
Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία
Πξνζζήθεο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Απνζβέζεηο
χλνιν ελεξγεηηθνχ

307.317.762

15.269.070

322.586.832

45.359.834
352.677.596
(324.140.700)
28.536.896
9.460.391
4.518.085
3.704.171
80,76%

3.395.715
18.664.785
(14.887.763)
3.777.022
(457.248)
1.812.473
1.711.257
19,24%

48.755.549
371.342.381
(339.028.463)
32.313.918
9.003.143
6.330.558
5.415.428
100,00%

Έηνο

Πεηξειαηνεηδή

Τγξαέξην

χλνιν

2007

€

€

€

252.718.820

13.818.788

266.537.608

22.741.033
275.459.853
(245.683.523)
29.776.330
12.968.715
3.269.110
3.532.190
81,30%

3.447.990
17.266.778
(13.013.139)
4.253.639
403.123
1.749.471
1.580.516
18,70%

26.189.023
292.726.631
(258.696.662)
34.029.969
13.371.838
5.018.581
5.112.706
100,00%

Πσιήζεηο κέζσ πξαηεξίσλ θαη ζε
εκπνξηθνχο πειάηεο
Πσιήζεηο ζε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μεηθηφ θέξδνο
Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία
Πξνζζήθεο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ
Απνζβέζεηο
χλνιν ελεξγεηηθνχ

Σν πγθξφηεκα πσιεί είδε πεηξειαηνεηδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεραλέιαησλ
θαη ιηπαληηθψλ) ζηελ θππξηαθή αγνξά κέζσ ησλ πξαηεξίσλ ηνπ, ζε εκπνξηθνχο πειάηεο
θαζψο θαη ζε άιιεο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Κχπξν. Οη πσιήζεηο θαη ην θέξδνο
πξηλ ηε θνξνινγία επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ πσιήζεσλ πεηξειαηνεηδψλ θαη πγξαεξίνπ
θαη ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξφηππνπ
Αξ. 14 «Σκεκαηηθέο Πιεξνθνξίεο». Σα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ δελ είλαη δπλαηφ λα
επηκεξηζηνχλ ιφγσ ηνπ φηη θαηαρσξνχληαη ζπλνιηθά ζηα βηβιία ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη
νπνηνζδήπνηε δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ ζα ήηαλ ππνθεηκεληθφο.
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6.

ΑΛΛΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ

Δλνηθίαζε κεραλεκάησλ θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ
Κέξδνο απφ εθπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
Δηζνδήκαηα απφ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζε
ζπγγεληθέο εηαηξείεο
Δηζνδήκαηα απφ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζε
ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Άιια εηζνδήκαηα

7.

2007
€

748.545
7.343

614.562
372.084

76.887

76.887

222.118
658.965
1.713.858

222.118
123.879
1.409.530

2008
€

2007
€

877.899
(313.235)
564.664

552.039
(490.611)
61.428

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

Δηδηθή πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο
Αλάθηεζε επηζθαιψλ ρξεσζηψλ

8.

2008
€

ΚΔΡΓΟ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΔ
2008
€

2007
€

19.939
5.415.428
3.306.180
28.000
42.000
4.202.236
2.400.146

6.646
5.112.706
2.789.128
28.705
35.172
4.057.445
2.204.759

Σν θέξδνο απφ εξγαζίεο αλαθέξεηαη κεηά ηε ρξέσζε γηα:
Απνζβέζεηο ζε επελδπηηθά αθίλεηα
Απνζβέζεηο
Δπηδηνξζψζεηο θαη αλαλεψζεηο
Ακνηβή κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ
Ακνηβή ειεγθηψλ
Γαπάλεο πξνζσπηθνχ (ζεκ. 9)
Δλνίθηα
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9.

ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

Μηζζνί πξνζσπηθνχ
Ακνηβή εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ
Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο
Δηζθνξέο ζην ηακείν πξνλνίαο
Άιιεο εηζθνξέο

2008
€

2007
€

3.482.942
187.946
202.686
151.063
177.599
4.202.236

3.323.032
247.747
188.064
166.578
132.024
4.057.445

Ο κέζνο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ 117 (2007: 115).
10. ΚΑΘΑΡΑ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

Έζνδα ρξεκαηνδόηεζεο
Μέξηζκα πνπ εηζπξάρζεθε
Σφθνη εηζπξαθηένη
Καζαξφ θέξδνο απφ ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά
Αλάθηεζε αμίαο επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε
Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο
Σφθνη πιεξσηένη θαη άιια έμνδα
Μφληκε κείσζε αμίαο επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε
Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο

2008
€

2007
€

1.130
118.078
473.626

5.927
123.059
42.282

592.834

222.210
393.478

(3.173.472)

(2.528.144)

(190.711)
(3.364.183)
(2.771.349)

(2.528.144)
(2.134.666)

2008
€

2007
€

920.238
10.565
115.598
322.717
1.369.118

7.373
1.356.860
8.280
174.634
1.547.147

11. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Κεθαιαηνπρηθφο θφξνο
Δηαηξηθφο θφξνο γηα ην έηνο
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα
Φνξνινγία πξνεγνχκελσλ εηψλ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ζεκ. 27)
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11. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ (ζπλέρεηα)
πκθηιίσζε θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο κε ην ινγηζηηθό θέξδνο

Λνγηζηηθφ θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία θαη πξηλ απφ ηε ζπλδεδεκέλε
εηαηξεία
Φνξνινγία γηα ην έηνο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο
Φνξνινγηθή επίδξαζε γηα:
-Έζνδα πνπ δελ θνξνινγνχληαη
-Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ
-Κεθαιαηνπρηθέο εθπηψζεηο
-Ακπληηθή εηζθνξά ζηα ελνίθηα εηζπξαθηέα (3%)
-Φνξνινγία πξνεγνχκελσλ εηψλ
- Κεθαιαηνπρηθφο θφξνο
-Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πξνεγνχκελσλ εηψλ
-Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο κεηαμχ απνζβέζεσλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εθπηψζεσλ

2008
€

2007
€

8.078.686

13.545.200

807.869

1.354.519

(66.382)
824.013
(645.262)
10.565
100.138
15.460
-

(65.400)
516.864
(449.123)
8.280
7.373
-

322.717
1.369.118

174.634
1.547.147

χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2003 νη
εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν πξνο 10%. Δπίζεο, νη
εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πξνο 3% ζε
εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα θαη πξνο 10% ζε εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηφθνπο
εηζπξαθηένπο.
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θνξνινγεηέσλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ, φπσο
παξνπζηάδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, είλαη ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ έηνπο θαη ησλ θεθαιαηνπρηθψλ
εθπηψζεσλ πνπ δηεθδηθνχληαη πάλσ ζην πάγην ελεξγεηηθφ ζηνπο πξνζδηνξηζκνχο
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο.
ε πεξίπησζε δεκηάο νη εηαηξείεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ θαη λα ζπκςεθίζνπλ
ηε δεκηά απηή κε ηα θέξδε ησλ επφκελσλ εηψλ ρσξίο πεξηνξηζκφ. Οη δεκηέο δελ
κεηαθέξνληαη γηα ζθνπνχο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα.
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11. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ (ζπλέρεηα)
Με βάζε ηνλ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νφκν ηνπ 2002 πνπ έρεη ηεζεί ζε
ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2003, θαηαξγείηαη ε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζηα
θέξδε ησλ εηαηξεηψλ θαη εηζάγεηαη λέα δηάηαμε κε ηελ νπνία, εηαηξεία ε νπνία είλαη
θάηνηθνο ζηελ Γεκνθξαηία ινγίδεηαη φηη έρεη δηαλέκεη 70% ησλ θεξδψλ ηεο, κεηά ηε
κείσζε ηνπο απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν, ππφ κνξθή κεξηζκάησλ θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη θαη
απνδίδεηαη έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα 15%.
Σν πνζφ ησλ ινγηδφκελσλ κεξηζκάησλ κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα
δηαλέκεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα
θέξδε αλαθέξνληαη.
ε πεξίπησζε πνπ πιεξψλεηαη πξαγκαηηθφ κέξηζκα κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δχν εηψλ,
νπνηνδήπνηε πνζφ ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ κέξηζκα επί
ηνπ νπνίνπ παξαθξαηείηαη έθηαθηε εηζθνξά. Η πην πάλσ ινγηδφκελε δηαλνκή δελ
εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο πνπ δελ είλαη θάηνηθνη
ζηελ Κχπξν.
Σπκςεθηζκόο δεκηώλ ζπγθξνηήκαηνο εηαηξεηώλ
Οη θαλνληζκνί γηα ζπκςεθηζκφ δεκηψλ ζπγθξνηήκαηνο εηαηξεηψλ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη
θαη‟ επέθηαζε ν ζπκςεθηζκφο δεκηψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ ζπγθξνηήκαηνο είλαη
επηηξεπφκελνο. Δηαηξεία ζα ζεσξείηαη σο κέινο ζπγθξνηήκαηνο εηαηξεηψλ ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ:
 Μηα εηαηξεία είλαη εμαξηεκέλε ηεο άιιεο θαηά εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφλ
(75%), ή
 Οη δχν εηαηξείεο ή ε θαζεκηά μερσξηζηά είλαη εμαξηεκέλεο θαηά εβδνκήληα πέληε
ηνηο εθαηφλ (75%) ηξίηεο εηαηξείαο.
Ο ζπκςεθηζκφο δεκηψλ κπνξεί λα γίλεη λννπκέλνπ φηη νη εηαηξείεο είλαη “θάηνηθνη ηεο
Γεκνθξαηίαο” θαη είλαη κέιε ηνπ ηδίνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο.
πκςεθηζκφο δεκηψλ εηαηξεηψλ κε θέξδε ελφο έηνπο κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα δεκηέο πνπ
πξνθχπηνπλ ζην ίδην θνξνινγηθφ έηνο κε ηα ππφ αλαθνξά θέξδε. Γελ κπνξνχλ λα
ιεθζνχλ ππφςε γηα ζπκςεθηζκφ δεκηέο απφ πξνεγνχκελα έηε.
Οπνηεζδήπνηε πιεξσκέο γίλνπλ γηα ζπκςεθηζκφ δεκηψλ ζπγθξνηήκαηνο δελ ζα
ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο νπνηαζδήπνηε απφ
ηηο δχν εηαηξείεο θαη δε ζα ζεσξείηαη επίζεο δηαλνκή κεξίζκαηνο ή δαπάλε πνπ
επηηξέπεηαη.
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12. ΜΔΡΗΜΑ

%
1ν πξνκέξηζκα πνπ πιεξψζεθε
2ν πξνκέξηζκα πνπ πιεξψζεθε
Σειηθφ πξνηεηλφκελν κέξηζκα

5,0
5,0
5,0
15,0

2008
ελη
1,70
1,70
1,70
5,10

€

%

1.487.500
1.487.500
1.487.500
4.462.500

7,5
10,0
5,0
22,5

2007
ελη
2,56
3,42
1,71
7,69

€
2.242.539
2.990.053
1.495.026
6.727.618

Η Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ θαηαβνιή πξψηνπ πξνκεξίζκαηνο πξνο 5,0% ή 1,7 ζελη αλά
κεηνρή ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη δεχηεξνπ πξνκεξίζκαηνο πξνο 5,0% ή 1,7 ζελη αλά
κεηνρή ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Petrolina (Holdings) Public
Ltd πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή ηειηθνχ κεξίζκαηνο πξνο 5,0% ή 1,7 ζελη αλά κεηνρή, έηζη
ψζηε ην ζπλνιηθφ κέξηζκα γηα ην έηνο 2008 λα αλέιζεη ζην 15,0% ή 5,1 ζελη αλά
κεηνρή.
Με βάζε ην αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Αξ.10, ην δεχηεξν πξνκέξηζκα
θαζψο θαη ην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κέξηζκα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2008 δελ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ έηνπο.
Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Γ.Λ.Π. 10, ηα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο
ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ έηνπο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπλ πξνηαζεί
(proposed) ή δεισζεί (declared) πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο.
13. ΚΔΡΓΟ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ

Κέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο (€)
Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ
εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Κέξδνο αλά κεηνρή (ζελη)

Petrolina (Holdings) Public Ltd

2008

2007

7.634.025

11.824.691

87.500.000

87.500.000

8,72

13,51
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14. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο

Ηδηόθηεηα πξαηήξηα

Δλνηθηαδόκελεο εγθαηαζηάζεηο

Γε θαη
θηίξηα
€

Μεραλήκαηα
θαη εμνπιηζκόο
€

Γε

Κηίξηα

Κηίξηα

€

€

1 Ιαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο έηνπο
Μεηαθνξά ζε άιιε θαηεγνξία
Πσιήζεηο

16.920.309
98.739
-

10.417.951
129.143
479.784
-

45.552.013
-

31 Γεθεκβξίνπ

17.019.048

11.026.878

1 Ιαλνπαξίνπ
Δπηβάξπλζε έηνπο
ηηο πσιήζεηο

343.463
55.810
-

31 Γεθεκβξίνπ

Δλνηθηαδόκελα
πξαηήξηα

Μεραλήκαηα,
εμνπιηζκόο θαη
νρήκαηα

Καηαζθεπαζηηθή
εξγαζία ππό
εθηέιεζε

ύλνιν

Κηίξηα

€

Μεραλήκαηα,
θαη εμνπιηζκόο
€

€

€

€

€

2.640.343
53.582
-

985.991
-

1.862.497
286.596
-

12.722.489
62.456
114.436
-

29.773.433
3.239.956
970.570
(578.655)

1.058.963
2.513.668
(1.618.372)
-

121.933.989
6.330.558
(578.655)

45.552.013

2.693.925

985.991

2.149.093

12.899.381

33.405.304

1.954.259

127.685.892

4.376.715
1.078.120
-

-

1.350.744
177.027
-

473.375
117.635
-

324.618
91.458
-

5.138.541
835.958
-

17.288.234
3.059.420
(518.630)

-

29.295.690
5.415.428
(518.630)

399.273

5.454.835

-

1.527.771

591.010

416.076

5.974.499

19.829.024

-

34.192.488

31 Γεθεκβξίνπ 2008

16.619.775

5.572.043

45.552.013

1.166.154

394.981

1.733.017

6.924.882

13.576.280

1.954.259

93.493.404

31 Γεθεκβξίνπ 2007

16.576.846

6.041.236

45.552.013

1.289.599

512.616

1.537.879

7.583.948

12.485.199

1.058.963

92.638.299

2008
Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο

Απνζβέζεηο

Τπόινηπν
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14. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ζπλέρεηα)
Ιδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο

Γε θαη Μεραλήκαηα θαη
θηίξηα
εμνπιηζκφο
€
€

Ιδηφθηεηα πξαηήξηα

Δλνηθηαδφκελεο εγθαηαζηάζεηο

Γε

Κηίξηα

Κηίξηα

€

€

Δλνηθηαδφκελα
πξαηήξηα

Μεραλήκαηα,
εμνπιηζκφο θαη
νρήκαηα

Καηαζθεπαζηηθή
εξγαζία ππφ
εθηέιεζε

χλνιν

Κηίξηα

€

Μεραλήκαηα,
θαη εμνπιηζκφο
€

€

€

€

€

2007
Σηκή θηήζεο ή εθηίκεζεο
1 Ιαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο έηνπο
Δπαλεθηίκεζε έηνπο
Μεηαθνξά ζε άιιε θαηεγνξία
Πσιήζεηο

8.748.140
9.623.855
(1.451.686)
-

11.124.560
36.216
(742.825)
-

16.998.001
27.804.425
1.804.563
(1.054.976)

1.230.309
1.410.034
-

963.489
22.502
-

1.278.307
183.326
400.864
-

6.440.618
456.873
5.824.998
-

34.023.114
3.786.088
(7.268.450)
(767.319)

502.885
4.020.579
(3.464.501)

81.309.423
8.483.082
37.428.280
(5.286.796)

31 Γεθεκβξίνπ

16.920.309

10.417.951

45.552.013

2.640.343

985.991

1.862.497

12.722.489

29.773.433

1.058.963

121.933.989

1 Ιαλνπαξίνπ
Μεηαθνξά ζε άιιε θαηεγνξία
Δπηβάξπλζε έηνπο
ηηο πσιήζεηο

123.467
167.619
52.377
-

3.500.912
(170.703)
1.046.506
-

-

666.165
499.754
184.825
-

360.927
656
111.792
-

222.055
33.823
68.740
-

4.394.455
327.452
416.634
-

15.373.263
(858.601)
3.231.832
(458.260)

-

24.641.244

31 Γεθεκβξίνπ

343.463

4.376.715

-

1.350.744

473.375

324.618

5.138.541

17.288.234

-

29.295.690

31 Γεθεκβξίνπ 2007

16.576.846

6.041.236

45.552.013

1.289.599

512.616

1.537.879

7.583.948

12.485.199

1.058.963

92.638.299

31 Γεθεκβξίνπ 2006

8.624.673

7.623.648

16.998.001

564.144

602.562

1.056.252

2.046.163

18.649.851

502.885

56.668.179

Απνζβέζεηο

5.112.706
(458.260)

Τπφινηπν
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14. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ζπλέρεηα)
Η αμία ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ πνπ ζα παξνπζηαδφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε
βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κείνλ νη απνζβέζεηο είλαη σο αθνινχζσο:

Γε
Κηίξηα

2008
€

2007
€

16.689.981
6.971.335
23.661.316

16.689.981
6.928.406
23.618.387

Η γε θαη ηα θηίξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ γε εθηηκεκέλεο αμίαο
€61.634.380, πάλσ ζηελ νπνία δε ινγίδεηαη απφζβεζε.
Οιφθιεξε ε γε ηνπ πγθξνηήκαηνο επαλεθηηκήζεθε κε βάζε ηελ αγνξαία αμία ηεο
ειεχζεξεο αγνξάο απφ αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν εθηηκεηή ην επηέκβξην ηνπ 2005 θαη
ην Γεθέκβξην ηνπ 2007. Οη επαλεθηηκήζεηο πηνζεηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαη ηα πιενλάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο επαλεθηηκήζεηο απηέο, χςνπο €4.563.200
θαη €37.428.278 αληίζηνηρα, κεηαθέξζεθαλ ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο (ζεκείσζε
23).
Γε θαη θηίξηα ηδηνθηεζίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζπλνιηθήο αμίαο θαηαλαγθαζηηθήο
πψιεζεο €5.607.630 είλαη δεζκεπκέλα σο εμαζθάιηζε γηα ηξαπεδηθέο δηεπθνιχλζεηο.

Petrolina (Holdings) Public Ltd

38

Σημειώζειρ ζηιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
15. ΦΖΜΖ ΚΑΗ ΠΔΛΑΣΔΗΑ

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31 Γεθεκβξίνπ

2008
€

2007
€

5.125.804

5.125.804

Η θήκε θαη πειαηεία αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο θαη
ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθηεζεο.
Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2005 ην πγθξφηεκα πηνζέηεζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ. 3 «πλέλσζε εηαηξεηψλ» ην νπνίν πξνλνεί ηελ
εμέηαζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ χπαξμεο νπνησλδήπνηε ελδείμεσλ πνπ
ππνδεινχλ κείσζε ηεο αμίαο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο. Σν πξφηππν απηφ θαηαξγεί ηνλ
πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ρξεφιπζεο. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνησλ
ελδείμεσλ, ην πγθξφηεκα πξνρσξεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο
(recoverable amount) ηεο θήκεο θαη πειαηείαο.
Αλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη ρακειφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ, ηφηε ε ινγηζηηθή αμία
κεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία. Η κείσζε απηή αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζην
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο.
Η κείσζε αμίαο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο δελ αληηζηξέθεηαη νχηε εάλ ε επφκελε αχμεζε
ζην εηζπξαθηέν πνζφ κπνξεί λα ζρεηηζηεί αληηθεηκεληθά ζε έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβεθε
αθ‟ φηνπ ε κείσζε αλαγλσξίζηεθε.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πγθξνηήκαηνο αθνχ εμέηαζε ηε θήκε θαη πειαηεία έθξηλε
φηη δελ πθίζηαληαη νπνηεζδήπνηε ελδείμεηο πνπ λα ππνδεινχλ ηελ χπαξμε κείσζεο ηεο
αμίαο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ.
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16. ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Η επέλδπζε ζηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο PPT Aviation Services Ltd θαη Superlube Ltd
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο βάζεη ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαζαξνχ
ζπκθέξνληνο (equity method). Η θαζαξή αμία ησλ πην πάλσ επελδχζεσλ βάζεη ηεο πην
πάλσ κεζφδνπ αλεξρφηαλ ζε €1.844.979 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008.
Η ρψξα ζχζηαζεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδεηαη πην θάησ:
Όλνκα εηαηξείαο

Υώξα εγγξαθήο θαη
ιεηηνπξγίαο

Έηνο
ζύζηαζεο

Κόζηνο
επέλδπζεο

€
PPT Aviation Services Ltd
Superlube Ltd

Κχπξνο
Κχπξνο

2000
1989

1.405.509
495.494

PPT Aviation Services Ltd
Η εηαηξεία PPT Aviation Services Ltd δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα αλεθνδηαζκνχ
αεξνζθαθψλ ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ. Η ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηελ
PPT Aviation Services Ltd αλέξρεηαη ζην 50% θαη αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
 100 κεηνρέο „Α‟ Καηεγνξίαο, νλνκαζηηθήο αμίαο €1,71 εθάζηεο, ζε ζχλνιν 300
κεηνρψλ ηδίαο θαηεγνξίαο. Οη κεηνρέο απηέο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
 822.508 κεηνρέο „Β‟ Καηεγνξίαο, νλνκαζηηθήο αμίαο €1,71 εθάζηεο, ζε ζχλνιν
1.645.016 κεηνρψλ ηδίαο θαηεγνξίαο. Οη κεηνρέο απηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Superlube Ltd
Η εηαηξεία Superlube Ltd δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ιηπαληηθψλ. Η
ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηελ Superlube Ltd αλέξρεηαη ζην 35% θαη αλαιχεηαη σο
αθνινχζσο :
 490 ηδξπηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €1,71 εθάζηεο, ζε ζχλνιν 1.000 κεηνρψλ
ηδίαο θαηεγνξίαο. Οη κεηνρέο απηέο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
 192.150 ζπλήζεηο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €1,71 εθάζηεο, ζε ζχλνιν 549.000
κεηνρψλ ηδίαο θαηεγνξίαο. Οη κεηνρέο απηέο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Η Superlube Ltd δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Λάξλαθα ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ιηπαληηθψλ θαη
ζήκεξα παξάγεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ιηπαληηθψλ πνπ πξνσζνχληαη ζηελ θππξηαθή
αγνξά. Η εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1989 σο θνηλνπξαμία ησλ εηαηξεηψλ ΒP Cyprus Ltd
(αθνινχζσο Hellenic Petroleum Cyprus Ltd) θαη Lefkaritis Bros Ltd. Σνλ Ινχλην ηνπ
2005, ε Δηαηξεία εμαγφξαζε ην πνζνζηφ πνπ θαηείρε ε Lefkaritis Bros Ltd. Με ηελ
εμαγνξά, ε Δηαηξεία εμαζθάιηζε άκεζε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ζηε γεληθφηεξε δηεχζπλζε θαη έιεγρν ηεο Superlube Ltd.
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16. ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (ζπλέρεηα)
Μεπίδιο κέπδοςρ / (ζημιάρ) από ζςνδεδεμένερ εηαιπείερ

PPT Aviation Services Ltd
Superlube Ltd

2008
€

2007
€

924.457
-

(173.362)
-

924.457

(173.362)

2008
€

2007
€

1.134.228

1.307.590

924.457
(213.706)
1.844.979

(173.362)
1.134.228

Σςμθιλίωζη επενδύζεων ζε ζςνδεδεμένερ εηαιπείερ

Τπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ
Μεξίδην θέξδνπο / (δεκηάο) απφ ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο
Μέξηζκα πνπ εηζπξάρζεθε
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

17. ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ
Αγνξαία
Σηκή
Αμία
Κηήζεο
2008
€
€
Γεληθά ρξεκαηννηθνλνκηθά
Δκπνξηθέο κεηαθνξέο
Παξαγσγή θαγεηνχ
Καηαζθεπέο θαη πιηθά
Υεκηθά
Άιιεο κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο

Petrolina (Holdings) Public Ltd

38.230
31.875
12.765
40.080
14.630
137.580
3.759
141.339

93.132
128.145
85.430
128.401
85.218
520.326
3.759
524.085

Αγνξαία
Σηκή
Αμία
Κηήζεο
2007
€
€
121.992
74.997
25.532
81.830
23.940
328.291
3.759
332.050

93.132
128.145
85.430
128.401
85.218
520.326
3.759
524.085
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18. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ

Απνζέκαηα πεηξειαηνεηδψλ
Απνζέκαηα πγξαεξίνπ
Άιια απνζέκαηα

2008
€

2007
€

4.933.903
433.084
1.764.556
7.131.543

9.732.472
720.309
1.889.765
12.342.546

Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε ζηαζεξέο ή/θαη θπκαηλφκελεο επηβαξχλζεηο επί ησλ πην
πάλσ εκπνξεπκάησλ. Σα άιια απνζέκαηα απνηεινχληαη απφ κε εκπνξεχζηκα είδε φπσο
αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ, αληιηψλ θαη θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ.
19. ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΥΡΔΧΣΔ

Υξεψζηεο εκπνξίνπ
Άιινη ρξεψζηεο θαη πξνπιεξσκέο
Τπφινηπν απφ ζπλαιιαγέο κε άιιεο εηαηξείεο
πεηξειαηνεηδψλ

2008
€

2007
€

32.675.061
3.120.185

28.844.591
5.789.458

366.429
36.161.675

2.608.817
37.242.866

Σα πην πάλσ πφζα είλαη εηζπξαθηέα εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξνπλ ηφθν.
20. ΠΟΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΑΠΟ / (Δ) ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΠΟΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

PPT Aviation Services Ltd

2008
€

2007
€

96.126

304.613

Σν πην πάλσ πνζφ πξνέθπςε απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηζπξάρζεθε ηνλ
επφκελν κήλα.
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20. ΠΟΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΑΠΟ / (Δ) ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (ζπλέρεηα)
ΠΟΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Superlube Ltd

2008
€

2007
€

165.695

33.094

Σν πην πάλσ πνζφ πξνέθπςε απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνπιεξψζεθε ηνλ
επφκελν κήλα.
21. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
2008

Τπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ιφγσ κεηαηξνπήο ζε Δπξψ
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

Δγθεθξηκέλν
πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,34
Μεηνρέο
€

Δθδνκέλν θαη πιεξσκέλν
εμ’ νινθιήξνπ
πλήζεηο κεηνρέο ησλ €0,34
Μεηνρέο
€

200.000.000

68.344.058

87.500.000

29.900.525

200.000.000

(344.058)
68.000.000

87.500.000

(150.525)
29.750.000

Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008, ην Δπξψ (“€”) είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
Δηαηξείαο κεηαηξάπεθε απφ Κππξηαθέο Λίξεο ζε Δπξψ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
πεξί ηεο Τηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ Νφκνπ ηνπ 2007, Νφκνο 33(Ι)/2007. Γηα ηε κεηαηξνπή
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ Λίξεο Κχπξνπ ζε Δπξψ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
ε επίζεκε ηζνηηκία, €1=ΛΚ0,585274, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο γηα
ζηξνγγπινπνίεζε.
ηηο 11 Ινπλίνπ 2008, ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο,
εγθξίζεθε εηδηθφ ςήθηζκα γηα κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε επξψ σο
αθνινχζσο:
i.

Η νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο κεηαηξάπεθε απφ ΛΚ0,20 ζε €0,34 κεηά ηελ
ζηξνγγπινπνίεζε.

ii.

Σν νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεηαηξάπεθε απφ ΛΚ40.000.000 δηαηξεκέλν
ζε 200.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΛΚ0,20 θάζε κηα ζε
€68.000.000 δηαηξεκέλν ζε 200.000.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34
ε θάζε κηα.
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21. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ (ζπλέρεηα)
iii.

Σν εθδνκέλν θεθάιαην κεηαηξάπεθε απφ ΛΚ17.500.000 δηαηξεκέλν ζε 87.500.000
ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΛΚ0,20 ε θάζε κηα ζε €29.750.000 δηαηξεκέλν
ζε 87.500.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα.
Η κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνέθπςε, δειαδή €150.525,22 (ΛΚ88.098,50)
έρεη θαηαρσξεζεί ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ πνπ θαιείηαη «Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Eπξψ» (ζεκείσζε 22).

22. ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δ ΔΤΡΧ

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

2008
€

2007
€

150.525

-

Η κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ εθδνκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ιίξεο Κχπξνπ ζε επξψ (ζεκείσζε 21)
θαηαρσξήζεθε ζην πην πάλσ απνζεκαηηθφ.
Η κεηαηξνπή έγηλε ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο θάζε κεηνρήο θαη φρη ζην ζχλνιν ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Η κεηαηξνπή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο απφ ιίξεο Κχπξνπ ζε επξψ
έγηλε κε ηελ δηαίξεζε ηνπ πνζνχ (αμία κεηνρήο) ζε ιίξεο Κχπξνπ κε ηελ ακεηάθιεηε
ηηκή κεηαηξνπήο πνπ θαζνξίζηεθε ζηηο 10 Ινπιίνπ 2007 θαη είλαη επξψ €1 =
ΛΚ0,585274 ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα έμη δεθαδηθά ςεθία. Σν πνζφ ζε επξψ πνπ
πξνέθπςε ζηξνγγπινπνηήζεθε ζε δπν δεθαδηθά ςεθία πξνο ηα θάησ πξνο ην
πιεζηέζηεξν ζελη.
Σν εηδηθφ απνζεκαηηθφ δελ είλαη δηαλεκεηέν.
23. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
Απνζεκαηηθό
επαλεθηίκεζεο
€

Λνγαξηαζκόο
απνηειεζκάησλ
€

ύλνιν

Τπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ
Κέξδνο έηνπο
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε

34.593.520
-

27.008.935
7.634.025
(5.950.000)

61.602.455
7.634.025
(5.950.000)

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

34.593.520

28.692.960

63.286.480

€

2008
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23. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ (ζπλέρεηα)
Απνζεκαηηθφ
επαλεθηίκεζεο
€

Λνγαξηαζκφο
απνηειεζκάησλ
€

χλνιν
€

2007
Τπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ
Κέξδνο έηνπο
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε
Δπαλεθηίκεζε έηνπο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ
πξνέθπςε απφ ηελ επαλεθηίκεζε
αθίλεηεο πεξηνπζίαο

4.383.470
37.428.278

20.416.837
11.824.691
(5.232.593)
-

24.800.307
11.824.691
(5.232.593)
37.428.278

(7.218.228)

-

(7.218.228)

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

34.593.520

27.008.935

61.602.455

Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία πάλσ ζηε γε θαη ζηα θηίξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ
πξφθεηηαη λα θαηαζηεί πιεξσηέα ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ θαζψο ην πγθξφηεκα
πξνηίζεηαη λα εμαθνινπζήζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα αθίλεηα απηά γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ.
Σν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο δελ είλαη δηαλεκεηέν, φκσο ζε πεξίπησζε εθπνίεζεο
επαλεθηηκεκέλνπ ζηνηρείνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, ηπρφλ ππφινηπν ηνπ πιενλάζκαηνο
επαλεθηίκεζεο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ εθπνηείηαη κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ
επαλεθηίκεζεο ζην απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ.
24. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ

Τπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ

2008
€

2007
€

9.611.704

9.611.704

Σν απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην δελ είλαη δηαλεκεηέν.
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25. ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΠΑΡΑΣΡΑΒΖΓΜΑΣΑ

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα

Μακποππόθεζμα δάνεια:
Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ
Με ηξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

Τα καθξνπξόζεζκα δάλεηα είλαη πιεξσηέα σο εμήο:
Μέζα ζε έλα έηνο
Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ

Βπασςππόθεζμα δάνεια:
Απφ πηζηψζεηο εηζαγσγήο εκπνξεπκάησλ

2008
€

2007
€

2.042.959
2.440.000
22.608.723

4.223.788
30.445.907
3.919.542

27.091.682

38.589.237

788.447
1.254.512

1.412.371
2.811.417

2.042.959

4.223.788

788.447
1.254.512

1.412.371
2.811.417

2.042.959

4.223.788

2.440.000

30.445.907

Σα επηηφθηα πνπ ρξεψζεθαλ / θαηαβιήζεθαλ είραλ σο αθνινχζσο:
2008
%

2007
%

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
ε Δπξψ
ε Γνιάξηα Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ

Euribor + 1,50
Libor + 1,25

Repo + 1,25
Libor + 1,25

Τξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
ε Δπξψ
ε Γνιάξηα Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ

Euribor + 1,50
Libor + 1,25

Repo + 1,25
Libor + 1,25

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα είλαη πιεξσηέα εληφο έμη κελψλ ζε αληίζεζε κε ηα ηξαπεδηθά
παξαηξαβήγκαηα πνπ είλαη πιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε.
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25. ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΠΑΡΑΣΡΑΒΖΓΜΑΣΑ (ζπλέρεηα)
Όξνη απνπιεξσκήο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ
Νόμιζμα

Δπξώ
Δπξώ
Δπξώ

Δπιηόκιο %

Repo + 2,25
Repo + 1,25
Repo + 1,25

Έηορ
αποπληπωμήρ

2012
2008
2008

Απσικό ποζό

Υπόλοιπο

Αξρηθό πνζό

Υπόινηπν

2008

2008

2007

2007

5.125.804
-

2.042.959
-

5.125.804
1.230.193
3.417.203

2.708.572
144.329
1.370.887

5.125.804

2.042.959

9.773.200

4.223.788

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα καδί κε ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε:
α.
β.
γ.

Τπνζήθεο χςνπο €5.607.630 ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο
Γέζκεπζε ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ηεο Δηαηξείαο χςνπο €1.180.000
Δγγπήζεηο απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηψλ Λεπθαξίηε γηα απεξηφξηζην
πνζφ

Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζηαζεξέο ή/θαη θπκαηλφκελεο επηβαξχλζεηο πάλσ ζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πγθξνηήκαηνο.
26. ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΤΛΗΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΣΖΡΗΧΝ
Σα πνζά αθνξνχλ ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηελ Δηαηξεία γηα ηελ
παξαρψξεζε θελψλ θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ ζε θαηαλαισηέο θαη ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο απφ
πξαηεξηνχρνπο κε βάζε ηε ζπκθσλία δηαρείξηζεο ησλ πξαηεξίσλ.
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27. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
Η πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία έγηλε εθαξκφδνληαο ην αλαζεσξεκέλν
Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 «Φφξνο Δηζνδήκαηνο».
2008
€

2007
€

555.157

232.440

8.364.019
8.916.176

8.361.019
8.593.459

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ:
Πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξέο
κεηαμχ απνζβέζεσλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εθπηψζεσλ
Δπαλεθηίκεζε γεο θαη θηηξίσλ

Ο ππνινγηζκφο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία έγηλε κε ζπληειεζηή 10% ζηηο πξνζσξηλέο
ρξνληθέο δηαθνξέο ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εθπηψζεσλ, σο επίζεο θαη
ζηελ επαλεθηίκεζε ησλ θηηξίσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία.
Όζνλ αθνξά ηελ επαλεθηίκεζε ηεο γεο, έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε
θνξνινγία κε ζπληειεζηή 20% πνπ είλαη ν ζπληειεζηήο θφξνπ θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ.
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηπρφλ ρξεσζηηθά ππφινηπα
αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο φπνπ είλαη πηζαλφ φηη ζην
κέιινλ ζα ππάξρνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε.
28. ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΠΗΣΧΣΔ

Πηζησηέο εκπνξίνπ
Οθεηιφκελα έμνδα
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
Άιινη πηζησηέο

2008
€

2007
€

2.364.668
3.874.144
396.305
749.260
7.384.377

4.092.345
979.881
649.144
857.590
6.578.960

Σα πην πάλσ πφζα είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο θαη δε θέξνπλ ηφθν.
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29. ΠΟΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ Δ ΤΓΓΔΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

Τπφινηπν πνπ πξνέθπςε απφ εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

2008
€

2007
€

596.325

580.091

Σν πην πάλσ πνζφ πξνέθπςε απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζεκείσζε 37) θαη
απνπιεξψζεθε ηνλ επφκελν κήλα.
30. ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Δηαηξηθφο θφξνο
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηνπο πξφζθπγεο
Πξνζσξηλή θνξνινγία επηζηξεπηέα
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2008
€

2007
€

728.614
29.046
64.026
45.704
(210.190)
657.200

406.712
29.046
38.001
45.704
(210.190)
309.273
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31. ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ


Η Δηαηξεία δηαζέηεη 95 πξαηήξηα βελδίλεο παγθππξίσο εθ ησλ νπνίσλ ηα 75 έρνπλ
αλεγεξζεί ζε γε ππφ κίζζσζε. Δπηπξφζζεηα, ηφζν ε ηζχλνπζα φζν θαη ε ζπγαηξηθή
εηαηξεία, κέζσ καθξνρξφλησλ ζπκβνιαίσλ θαηέρνπλ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζεκαληηθνχ
απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαπζίκσλ ζηελ πεξηνρή Βαζηιηθνχ θαζψο επίζεο θαη πξφζβαζε
ζην ιηκάλη Βαζηιηθνχ. Η δηάξθεηα κίζζσζεο, ηα δηθαηψκαηα αλαλέσζεο θαη νη ρξνληθέο
αλαζεσξήζεηο πνηθίινπλ κεηαμχ ηνπο θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
€
Δληφο ελφο έηνπο
Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ
Μεηά απφ πέληε έηε



2.213.649
9.586.160
10.848.862

Η Δηαηξεία ζπκβιήζεθε επίζεο κε ηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο Lefkaritis Bros Ltd θαη
Centragaz Ltd γηα ηελ ελνηθίαζε γξαθεηαθψλ ρψξσλ θαη 2 πξαηεξίσλ πεηξειαηνεηδψλ
θαζψο θαη κίαο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ αληίζηνηρα, κε αξρηθή πεξίνδν κίζζσζεο 10
ρξφληα. Σν εηήζην κίζζσκα ππφθεηηαη ζε αλαλέσζε θάζε ρξφλν κε αχμεζε 7% ή/θαη
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρχ Πεξί Δλνηθηνζηαζίνπ Νφκνπ. Οη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ γηα ην δηθαίσκα εθκίζζσζεο ησλ ρψξσλ απηψλ
αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
€
Δληφο ελφο έηνπο
Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ
Μεηά απφ πέληε έηε



170.993
769.236
915.224

Με βάζε ηε ζπκθσλία δηθαηφρξεζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Lefkaritis Oils Ltd θαη Agip
Petroli S.P.A. εκεξνκελίαο 1εο Ιαλνπαξίνπ 1995 θαη ηελ ηξηκεξή ζπκθσλία
εκεξνκελίαο 15 Φεβξνπαξίνπ 2000 (κεηαμχ Lefkaritis Oils Ltd, Petrolina (Holdings)
Public Ltd θαη Agip Petroli S.P.A.), ε Petrolina (Holdings) Public Ltd αλέιαβε φια ηα
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηεο Lefkaritis Oils Ltd. Η Δηαηξεία είρε ππνγξάςεη
πεληαεηή ζπκθσλία κε ηελ νπνία ηεο δηλφηαλ ην δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο ρξήζεο
εκπνξηθψλ νλνκάησλ θαη ζεκάησλ ηεο Agip Petroli S.P.A. κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2006. ην παξφλ ζηάδην ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ Agip Petroli
S.P.A. γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.

Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο
αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο.
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32. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
α. Πηζηώζεηο

Πηζηψζεηο εηζαγσγήο πξντφλησλ

2008
€

2007
€

-

167.754

Η ελδερφκελε ππνρξέσζε γηα πηζηψζεηο εηζαγσγήο πξντφλησλ αθνξά πηζηψζεηο
εηζαγσγήο πξντφλησλ πνπ έρνπλ αλνηρζεί ζε φθεινο πξνκεζεπηψλ ηεο Δηαηξείαο αιιά
δελ είραλ εθηειεζζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Οη ελδερφκελεο απηέο ππνρξεψζεηο
δηαθαλνλίζηεθαλ ηνλ επφκελν ρξφλν.
β. Δγγπήζεηο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ππήξραλ νη αθφινπζεο εγγπήζεηο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο:


Δηαηξηθή εγγχεζε ρσξίο φξην πξνο φθεινο ηεο Marfin Popular Bank Public Co
Ltd γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο Petrolina Ltd θαη Lefkaritis
Bros Ltd νη νπνίεο θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ
€261.000 ην νπνίν ήηαλ ζε ππέξβαζε. Δπηπξφζζεηα, νη δηεπθνιχλζεηο απηέο
εμαζθαιίδνληαη κε πξνζσπηθέο εγγπήζεηο γηα απεξηφξηζην πνζφ απφ ηνλ Κίθε
Λεπθαξίηε, δηαρείξηζε κ.Σάθε Λεπθαξίηε θαη δηαρείξηζε κ.Νάθε Λεπθαξίηε.
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηε Marfin Popular Bank Public Co Ltd, εθθξεκεί
πίζησζε εθ κέξνπο ηεο Petrolina Ltd πξνο φθεινο νξγαληζκνχ απφ ην Ιξάθ χςνπο
$644.000 πιένλ ηφθνη θαη έμνδα απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1990. ην παξφλ ζηάδην
ε Marfin Popular Bank Public Co Ltd, βξίζθεηαη ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ Petrolina
Ltd γηα ην ελ ιφγσ ζέκα. Η Petrolina Ltd, ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθή λνκηθή
ζπκβνπιή, δελ έρεη απνδεθηεί ηελ εγθπξφηεηα ηεο απαίηεζεο απηήο.



Γέζκεπζε ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο πνζνχ €500.000 θαη εηαηξηθή εγγχεζε χςνπο
€2,05εθ. γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
PPT Aviation Services Ltd απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ,
νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 αλέξρνληαλ ζε
$631.000. ρσξίο νπνηνδήπνηε πνζφ ζε ππέξβαζε. Δπηπξφζζεηα, νη δηεπθνιχλεηο
απηέο εμαζθαιίδνληαη κε ηξαπεδηθή εγγχεζε χςνπο €640.000 απφ ηελ εηαηξεία
Phoenicia Oil Company Sal, εηαηξηθή εγγχεζε χςνπο $1,0εθ. απφ ηελ εηαηξεία
Chevron Ltd θαζψο θαη νκφινγα θπκαηλφκελεο επηβάξπλζεο χςνπο €3,6εθ. απφ
ηελ εηαηξεία PPT Aviation Services Ltd.
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32. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ (ζπλέρεηα)
γ.

Ννκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ππήξραλ νη πην θάησ λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο:













Αξηζκφο αγσγψλ 4210/05 θαη 4211/05 – Απαηηήζεηο πξψελ εξγνδνηνπκέλσλ
ζηελ εηαηξεία Petrolina Aviation Ltd (πξψελ Total Aviation (Cyprus) Ltd) γηα
απνδεκηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο ΛΚ100.000 κέρξη ΛΚ500.000 γηα ηζρπξηδφκελε
παξάλνκε απφιπζε θαηά ηελ εμαγνξά ηεο πην πάλσ εηαηξείαο απφ ην
πγθξφηεκα.
Αξηζκφο αγσγήο 218/07 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο ΛΚ50.000 κέρξη
ΛΚ250.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηζρπξηδφκελε κφιπλζε απφ πξαηήξην.
Αξηζκφο αγσγήο 3500/07 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο ΛΚ250.000 κέρξη
ΛΚ1.000.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο θαη γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ ιήμεο
ηεο πεξηφδνπ ελνηθίαζεο.
Αξηζκφο αγσγήο 398/08 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο πέξαλ ησλ
€2.000.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηζρπξηδφκελε παξάβαζε ζπκθσλίαο
ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ.
Αξηζκφο αγσγήο 519/08 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο €500.000 κέρξη
€2.000.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο θαη γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ ιήμεο ηεο
πεξηφδνπ ελνηθίαζεο. Η αγσγή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ αγσγή αξ. 3500/07.
Αξηζκφο αγσγήο 1163/08 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο €100.000 κέρξη
€500.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο θαη γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ ιήμεο ηεο
πεξηφδνπ ελνηθίαζεο. Η αγσγή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ αγσγή αξ. 398/08.
Αξηζκφο αγσγήο 5222/08 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε πξνο €175 εκεξεζίσο απφ
1.5.2008 σο θαη δηάηαγκα γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ ιήμεο ηεο πεξηφδνπ
ελνηθίαζεο.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα δεδνκέλα θαη
θαηφπηλ ζρεηηθήο λνκηθήο ζπκβνπιήο, είλαη ηεο γλψκεο φηη ζην παξφλ ζηάδην δελ
ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζε
ζρέζε κε ηηο πην πάλσ ππνζέζεηο.
Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
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33. ΓΗΚΑΗΔ ΑΞΗΔ
Γίθαηε αμία αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ζην νπνίν έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ
ή παζεηηθνχ κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κία ππνρξέσζε λα απνπιεξσζεί ζηα πιαίζηα κίαο
ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ αθνινπζνχληαη νη πην θάησ κεζνδνινγίεο:
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απνηηκνύληαη
ζε δίθαηε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ θαη άιιν θπθινθνξνύλ
ελεξγεηηθό.
Η ινγηζηηθή αμία ησλ κεηξεηψλ, αληίζηνηρσλ κεηξεηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ θαη άιινπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνζεγγίδεη ηε δίθαηε αμία επεηδή
είλαη βξαρππξφζεζκα ή παξνπζηάδνληαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο.
Τξέρνπζεο ππνρξεώζεηο.
Η ινγηζηηθή αμία είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηε δίθαηε αμία επεηδή νη ππνρξεψζεηο είλαη
βξαρππξφζεζκεο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ηεο γλψκεο φηη νη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο φπσο θαη ηα
πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
34. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ
α. Κίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ
Η ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη σο αθνινχζσο:
31/12/2008
Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

Petrolina (Holdings) Public Ltd

Σύνολο
€

Γολάπια Ηνωμένων Πολιηειών
€

181.110
(1.326.629)
(1.437.372)

181.110
(1.326.629)
(1.437.372)

(2.582.891)

(2.582.891)
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34. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ (ζπλέρεηα)
α. Κίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ (ζπλέρεηα)
31/12/2007

Σύλνιν
€

Δκπνξηθνί ρξεψζηεο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Δκπνξηθνί πηζησηέο

Γνιάξηα Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ
€

Αγγιηθέο
Σηεξιίλεο
€

46.448
(2.473.660)
(1.555.104)

46.448
(2.473.660)
(1.550.901)

(4.203)

(3.982.316)

(3.978.113)

(4.203)

Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πην πάλσ αλαιχζεηο ν θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ
ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο εκπνξηθνχο πηζησηέο θαζψο επίζεο θαη ζηα βξαρππξφζεζκα
δάλεηα. Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν κε ηελ αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε. Η ηηκή ζπλαιιάγκαηνο πνπ
θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηελ εκέξα θφξησζεο θάζε πινίνπ
εηζαγσγήο πξντφλησλ θαη ε Δηαηξεία αγνξάδεη ηζφπνζν ζπλάιιαγκα ηελ εκέξα απηή κε
απνηέιεζκα ν θίλδπλνο λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην.
β.

Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Η ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε
κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Η κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά
ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ:

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε
Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο
Πνζφ νθεηιφκελν απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν

2008
€

2007
€

141.339
36.161.675
96.126
5.198.341

332.050
37.242.866
304.613
8.291.937

41.597.481

46.171.466

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ην πγθξφηεκα
αλαγλψξηζε εηδηθή πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο €877.899 (2007: €552.039) γηα
ηελ απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ.
Σν πγθξφηεκα δελ θαηέρεη νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά
εηζπξαθηέα.
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34. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ (ζπλέρεηα)
β. Πηζησηηθόο θίλδπλνο (ζπλέρεηα)
Κίλεζε πξφλνηαο γηα επηζθαιείο εκπνξηθνχο ρξεψζηεο.

γ.

2008
€

2007
€

ηελ αξρή ηνπ έηνπο
Δηδηθή πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο
Αλάθηεζε επηζθαιψλ ρξεσζηψλ

1.965.188
877.899
(313.235)

1.903.760
552.039
(490.611)

ην ηέινο ηνπ έηνπο

2.529.852

1.965.188

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Οη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ αλακελφκελε ρξνλνινγηθή ιήμε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Δθξνέο κεηξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο.
31/12/2008
Μαθξνπξφζεζκα
δάλεηα
Βξαρππξφζεζκα
δάλεηα
Σξαπεδηθά
παξαηξαβήγκαηα
Δκπνξηθνί θαη άιινη
πηζησηέο

31/12/2007
Μαθξνπξφζεζκα
δάλεηα
Βξαρππξφζεζκα
δάλεηα
Σξαπεδηθά
παξαηξαβήγκαηα
Δκπνξηθνί θαη άιινη
πηζησηέο

Λογιζηική
Αξία

Δνηόρ
6 μηνών

Μεηαξύ
6 – 12 μήνερ

Μεηαξύ
1 – 2 έηη

Μεηαξύ
2 – 5 έηη

Πέπαν ηων
5 εηών

€

€

€

€

€

€

2.042.959

239.976

239.976

466.152

1.096.855

-

2.440.000

2.440.000

-

-

-

-

22.608.723

22.608.723

-

-

-

-

7.384.377

7.384.377

-

-

-

-

34.476.059

32.673.076

239.976

466.152

1.096.855

-

Λνγηζηηθή
Αμία

Δληόο
6 κελώλ

Μεηαμύ
6 – 12 κήλεο

Μεηαμύ
1 – 2 έηε

Μεηαμύ
2 – 5 έηε

Πέξαλ ησλ
5 εηώλ

€

€

€

€

€

€

4.223.788

754.295

658.076

1.268.042

1.543.375

-

30.445.907

30.445.907

-

-

-

-

3.919.542

3.919.542

-

-

-

-

6.578.960

6.578.960

-

-

-

-

45.168.197

41.698.704

658.076

1.268.042

1.543.375

-
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34. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ (ζπλέρεηα)
Γηαρείξηζε ηδίσλ θεθαιαίσλ
Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ζα
ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηαπηφρξνλα λα έρεη ηε κέγηζηε
δπλαηή απφδνζε γηα ηνπο κεηφρνπο κέζσ απνηειεζκαηηθνχ ζπζρεηηζκνχ ηδίσλ
θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνχ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο.
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Σημειώζειρ ζηιρ ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ
Έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2008
35. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Σα πνζνζηά ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ θαηά θπξηφηεηα άκεζα ή έκκεζα ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε ζχδπγνο θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 60(4) ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκν θαη Καλνληζκψλ ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ζηηο 15 Μαξηίνπ 2009 (30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
εηδνπνίεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο) ήηαλ σο αθνινχζσο:

1

Κίθεο Λεπθαξίηεο
Κσζηάθεο Λεπθαξίηεο2
Γεκήηξεο Λεπθαξίηεο3
Μάξηνο Λεπθαξίηεο4
Νηίλνο Λεπθαξίηεο5
Άθεο Λεπθαξίηεο6
Φψηνο Φσηηάδεο7
Αληψλεο Υαηδεπαχινπ
Γηάλλνο Λνχηζηνο

Άκεζε

Έκκεζε

%
0,0035
3,4133
1,4346
0,1618
8,1307
5,7611
0,0229
0,0343
0,0023

%
42,9482
5,0933
4,0094
5,2897
8,1375
0,2400
0,0343
0,0023

Η πην πάλσ θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ άκεζε φζν θαη ηελ έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπο
φπσο πξνθχπηεη απφ ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα ή/θαη εηαηξείεο πνπ ειέγρνπλ πέξαλ ηνπ 20%
ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

H έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Κίθε Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ, ηεο
ζπδχγνπ ηνπ Μέξζηαο Λεπθαξίηε (0,1200%), ηνπ πηνχ ηνπ Άθε Λεπθαξίηε, ηεο ζπγαηέξαο ηνπ
Γεσξγίαο Λεπθαξίηε (2,5820%), ηεο εηαηξείαο Petrolina Ltd ζηελ νπνία ειέγρεη πνζνζηφ πέξαλ
ηνπ 20% (34,4816%) θαη ηεο εηαηξείαο Lefkaritis Bros Ltd ζηελ νπνία ειέγρεη πνζνζηφ πέξαλ
ηνπ 20% (0,0000%).
H έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Κσζηάθε Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ
θαη ησλ ζπγαηέξσλ ηνπ Μαξίαο Λνχιιαο Λεπθαξίηε (0,8400%) θαη Μαξίλαο Λεπθαξίηε
(0,8400%).
H έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκήηξε Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ,
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ παηέξα ηνπ κ.Νάθε Λεπθαξίηε (0,0035%) θαη ησλ ζπγαηέξσλ ηνπ Αλησλίαο
Λεπθαξίηε (0,8571%), Έιελαο Λεπθαξίηε (0,8571%) θαη Φάλεο Λεπθαξίηε (0,8571%).
H έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Μάξηνπ Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ
θαη ησλ ζπγαηέξσλ ηνπ Νίθνιαο Λεπθαξίηε (1,7093%), Μηθαέιιαο Λεπθαξίηε (1,7093%) θαη
Ιζαβέιιαο Λεπθαξίηε (1,7093%).
H άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Νηίλνπ Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ, ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ παηέξα ηνπ κ.Σάθε Λεπθαξίηε (0,0035%) θαη ηεο κεηέξαο ηνπ Δπζπκνχιιαο
Λεπθαξίηε (0,0033%).
H άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Άθε Λεπθαξίηε ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα ηνπ Κίθε
Λεπθαξίηε.
H έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Φψηνπ Φσηηάδε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ θαη
ηεο εηαηξείαο Fotos Fotiades Distributors Ltd (0,2171%).
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36. ΜΔΣΟΥΟΗ ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΤΝ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ 5% ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ζηηο 15 Μαξηίνπ 2009 (30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
εηδνπνίεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο), ηα πνζνζηά ησλ κεηφρσλ πνπ
θαηείραλ θαηά θπξηφηεηα 5% ηνπιάρηζηνλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο άκεζα ή/θαη έκκεζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 60(4) ησλ Πεξί Αμηψλ
θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκν θαη Καλνληζκψλ ήηαλ σο αθνινχζσο:

1

Κίθεο Λεπθαξίηεο
Κσζηάθεο Λεπθαξίηεο2
Μάξηνο Λεπθαξίηεο3
Νηίλνο Λεπθαξίηεο4
Άθεο Λεπθαξίηεο5
Petrolina Ltd6

Άκεζε

Έκκεζε

%
8,1307
5,7611
34,4816

%
42,9482
5,0933
5,2897
8,1375
-

Η πην πάλσ θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ άκεζε φζν θαη ηελ έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπο
φπσο πξνθχπηεη απφ ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα ή / θαη εηαηξείεο πνπ ειέγρνπλ πέξαλ ηνπ 20%
ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

H έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Κίθε Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ, ηεο
ζπδχγνπ ηνπ Μέξζηαο Λεπθαξίηε (0,1200%), ηνπ πηνχ ηνπ Άθε Λεπθαξίηε, ηεο ζπγαηέξαο ηνπ
Γεσξγίαο Λεπθαξίηε (2,5820%) θαη ησλ εηαηξεηψλ Petrolina Ltd θαη Lefkaritis Bros Ltd ζηηο
νπνίεο ειέγρεη πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 20%.
H έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Κσζηάθε Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ
θαη ησλ ζπγαηέξσλ ηνπ Μαξίαο Λνχιιαο Λεπθαξίηε (0,8400%) θαη Μαξίλαο Λεπθαξίηε
(0,8400%).
H έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Μάξηνπ Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ
θαη ησλ ζπγαηέξσλ ηνπ Νίθνιαο Λεπθαξίηε (1,7093%), Μηθαέιιαο Λεπθαξίηε (1,7093%) θαη
Ιζαβέιιαο Λεπθαξίηε (1,7093%).
H άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Νηίλνπ Λεπθαξίηε πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ, ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ παηέξα ηνπ κ.Σάθε Λεπθαξίηε (0,0035%) θαη ηεο κεηέξαο ηνπ Δπζπκνχιιαο
Λεπθαξίηε (0,0033%).
H άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Άθε Λεπθαξίηε ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα ηνπ Κίθε
Λεπθαξίηε.
Η ζπκκεηνρή ηεο Petrolina Ltd ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Κίθε Λεπθαξίηε.
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37. ΤΜΒΑΔΗ ΜΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΗΚΑ / ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΠΡΟΧΠΑ
Γελ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ πκβνχισλ ή κεηαμχ
ηεο Δηαηξείαο θαη άιισλ ζπγγεληθψλ / ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, εθηφο απφ:
α.

Γχν ζπκθσλίεο ελνηθίαζεο αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο Lefkaritis Βros Ltd ζηα νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλα πξαηήξηα ηεο Δηαηξείαο, κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 1999. Οη
ζπκθσλίεο απηέο έρνπλ δεθαεηή δηάξθεηα, κε απηφκαην δηθαίσκα αλαλέσζεο απφ ηελ
Δηαηξεία γηα αθφκε 10 ρξφληα. Σα ζπλνιηθά ελνίθηα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ην έηνο
2009 αλέξρνληαη ζε €45.346. Σα ελνίθηα ππφθεηληαη ζε αχμεζε αλά δηεηία, ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρχ Πεξί Δλνηθηνζηαζίνπ Νφκνπ.

β.

πκθσλία εκεξνκελίαο 31 Γεθεκβξίνπ 1999 γηα ελνηθίαζε γξαθεηαθψλ ρψξσλ ζηε
Λάξλαθα απφ ηελ εηαηξεία Lefkaritis Βros Ltd. Η ζπκθσλία απηή έρεη δεθαεηή
δηάξθεηα, κε απηφκαην δηθαίσκα αλαλέσζεο απφ ηελ Δηαηξεία γηα αθφκε 10 ρξφληα.
Σα ζπλνιηθά ελνίθηα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ην έηνο 2009 αλέξρνληαη ζε €71.337.
Σα ελνίθηα ππφθεηληαη ζε αχμεζε χςνπο 7% εηεζίσο.

γ.

πκθσλία ελνηθίαζεο εγθαηαζηάζεσλ πγξαεξίνπ απφ ηελ εηαηξεία Centragaz Ltd κε
εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 1999. Η ζπκθσλία πξνβιέπεη επίζεο ηελ ελνηθίαζε ησλ
αθηλήησλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα πην πάλσ. Η ζπκθσλία απηή έρεη δεθαεηή
δηάξθεηα, κε απηφκαην δηθαίσκα αλαλέσζεο απφ ηελ Δηαηξεία γηα αθφκε 10 ρξφληα.
Σα ζπλνιηθά ελνίθηα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ην έηνο 2009 αλέξρνληαη ζε €54.310.
Σα ελνίθηα ππφθεηληαη ζε αχμεζε χςνπο 7% εηεζίσο.

δ.

ηελ 1 Μαξηίνπ 2005, θαηφπηλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αλνηθηή αγνξά, ε Δηαηξεία
ζπκβιήζεθε κε δχν ζπκθσλίεο κε ηελ Lefkaritis Industries Ltd γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξαηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πεηξειαηνεηδψλ θαη πγξαεξίνπ
θαζψο θαη ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ αληίζηνηρα.
Οη ζπκθσλίεο είλαη δηάξθεηαο δχν εηψλ θαη ππφθεηληαη ζε απηφκαηε αλαλέσζε θαη
παξάηαζε αλά δηεηία εθηφο εάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ην άιιν κέξνο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο
αξρηθήο δηεηνχο πεξηφδνπ ή νπνηαζδήπνηε δηεηνχο αλαλέσζεο κεηά ηελ αξρηθή
πεξίνδν φηη δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε θαη παξάηαζε ησλ ζπκθσληψλ. Οη ζπκθσλίεο
απηέο αλαλεψζεθαλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηζρχ απφ 1 Μαξηίνπ 2007. Η Lefkaritis
Industries Ltd αλήθεη θαηά 100% ζηελ νηθνγέλεηα Λεπθαξίηε ε νπνία θαηέρεη άκεζα
ην 30,9965% ηεο Δηαηξείαο θαη έκκεζα επηπξφζζεην 34,4816% κέζσ ηεο Petrolina Ltd
(ζχλνιν άκεζεο θαη έκκεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία: 65,4781%).
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37. ΤΜΒΑΔΗ ΜΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΗΚΑ / ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΠΡΟΧΠΑ (ζπλέρεηα)
ε.

ηελ 1 Μαξηίνπ 2005, θαηφπηλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αλνηθηή αγνξά, ε Δηαηξεία
ζπκβιήζεθε κε ζπκθσλία κε ηελ Lefkaritis Bros Ltd γηα ηε κεηαθνξά κέξνπο ησλ
πνζνηήησλ πνπ πσιεί ε Δηαηξεία ζηελ Κππξηαθή αγνξά φπσο θαζαξά πξντφληα
πεηξειαίνπ, πγξαέξην θαη ιηπαληηθά. Η ζπκθσλία είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη
ππφθεηηαη ζε απηφκαηε αλαλέσζε θαη παξάηαζε γηα έλα έηνο εθηφο εάλ ε Δηαηξεία
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηνλ κεηαθνξέα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ
κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο αξρηθήο κνλνεηνχο πεξηφδνπ φηη δελ επηζπκεί
ηελ αλαλέσζε ηεο. Αθνινχζσο, κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ αλαλέσζεο θαη παξάηαζεο
ε ζπκθσλία ππφθεηηαη ζε απηφκαηε αλαλέσζε θαη παξάηαζε γηα αθφκε έλα έηνο
εθηφο εάλ ε Δηαηξεία εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηνλ κεηαθνξέα
ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δεχηεξεο κνλνεηνχο
πεξηφδνπ φηη δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζή ηεο. Η Δηαηξεία άζθεζε ην δηθαίσκα απηφ
εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ δίλνληαο ην δηθαίσκα ζηνλ κεηαθνξέα ππνβνιήο
λέσλ πξνζθνξψλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηε δηεηή πεξίνδν απφ 1 Μαξηίνπ 2008. Με ηζρχ
απφ ηελ 1 Μαΐνπ 2008 έρνπλ ππνγξαθζεί λέα ζπκβφιαηα κε κνλνεηή δηάξθεηα θαη κε
αληαγσληζηηθνχο εκπνξηθνχο φξνπο. Η Lefkaritis Bros Ltd αλήθεη θαηά 100% ζηελ
νηθνγέλεηα Λεπθαξίηε ε νπνία θαηέρεη άκεζα ην 30,9965% ηεο Δηαηξείαο θαη έκκεζα
επηπξφζζεην 34,4816% κέζσ ηεο Petrolina Ltd (ζχλνιν άκεζεο θαη έκκεζεο
ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία: 65,4781%). Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ππφινηπσλ πνζνηήησλ,
ε Δηαηξεία ζπκβιήζεθε ζηελ 1 Μαξηίνπ 2005 κε εηαηξείεο κεηαθνξψλ νη νπνίεο δελ
είλαη ζπγγεληθέο / ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Petrolina (Holdings) Public Ltd θαη
αθνινχζεζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία αλαλέσζεο φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ.

ζη.

πκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Lefkaritis Βros (Marine) Ltd εκεξνκελίαο 11
Απξηιίνπ 2005 γηα ηε ρξνλνλαχισζε ζε ηηκέο αλνηθηήο αγνξάο ηνπ πεηξειαηνθφξνπ
«Μ/Σ Petrolina» κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Κχπξν γηα ηηο αλάγθεο
ηεο Δηαηξείαο.

Καλέλαο απφ ηνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, δηεπζπληήο ή φξγαλν επνπηείαο δελ έρεη ή είρε
θαηά ην ηειεπηαίν θαη ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ζε κε ζπλήζεηο
ζπλαιιαγέο κε ην πγθξφηεκα.
38. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΗΚΑ / ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΠΡΟΧΠΑ
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ή πθίζηαλην θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο παξνχζαο Δηήζηαο Έθζεζεο, ζηηο νπνίεο κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο,
δηεχζπλζεο θαη επνπηείαο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εμαξηεκέλσλ ηεο είραλ άκεζα ή έκκεζα,
νπζηψδεο ζπκθέξνλ, εθηφο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 37.
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39. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
Απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ ιάβεη ρψξαλ ηα αθφινπζα γεγνλφηα:
α.

Τπάξρεη ζε εθθξεκφηεηα απηεπάγγειηε έξεπλα ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο φπσο θαη
ησλ άιισλ εηαηξεηψλ πεηξειαηνεηδψλ γηα ην ελδερφκελν παξάβαζεο ηνπ Νφκνπ
πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ ζηε βάζε ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθήο κεηαμχ
ησλ εηαηξεηψλ γηα θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ιηαληθήο εκπνξίαο νξηζκέλσλ
πεηξειαηνεηδψλ θαη ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ πξαηεξηνχρσλ ηεο
γηα θαζνξηζκφ ηέηνησλ ηηκψλ ιηαληθήο εκπνξίαο. Η έξεπλα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν
απφ ηνλ Οθηψβξην 2004 κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 2006. Μέρξη ηελ εκεξνκελία
έγθξηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηαδηθαζία δελ είρε
αθφκε νινθιεξσζεί. Η Δηαηξεία ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη βάζηκε ππφζεζε
ελαληίνλ ηεο γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ θαη ρεηξίδεηαη ην ζέκα ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο λνκηθνχο ηεο ζπκβνχινπο.

β. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ππνγξάθηεθε ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία Synergas Ltd γηα
ηε δεκηνπξγία ηεο ζπλδεκέλεο εηαηξείαο P&S LPG Gas Ltd ε νπνία θαηέρεη
ζπκβφιαην ελνηθίαζεο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ πγξαεξίνπ ζηελ Πάθν. Η Petrolina
(Holdings) Public Ltd ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 50% θαη κέζσ ηεο P&S LPG Gas
Ltd πξνζβιέπεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο δηαλνκήο πγξαεξίνπ
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Πάθνπ. Η ζπκθσλία ηειεί ππφ αίξεζε έγθξηζεο ηνπ
Δθφξνπ Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαζψο θαη
ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ.
γ.

Έρνπλ θαηαρσξεζεί νη πην θάησ λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο
νπνίεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα
δεδνκέλα θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο λνκηθήο ζπκβνπιήο, είλαη ηεο γλψκεο φηη ζην
παξφλ ζηάδην δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα πξνβεί ζε
νπνηαδήπνηε πξφβιεςε:
 Αξηζκφο αγσγήο 2437/06 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο ΛΚ50.000
κέρξη ΛΚ250.000 ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα παξάβαζε ζπκθσλίαο ή/θαη
πξνζπκθσλίαο γηα πψιεζε αθηλήηνπ ηεο Δηαηξείαο. H αγσγή απηή
εθδηθάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 απφ ην πξσηφδηθν δηθαζηήξην κε
θφζηνο γηα ηελ Δηαηξεία χςνπο €10.000, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
λνκηθψλ εμφδσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 θαηαρσξήζεθε έθεζε απφ ηνπο
ελάγνληεο.
 Αξηζκφο αγσγήο 131/09 – Απαίηεζε γηα απνδεκίσζε χςνπο €1.250
κεληαίσο απφ 1.1.2009 σο θαη δηάηαγκα γηα έμσζε απφ πξαηήξην ιφγσ
ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ελνηθίαζεο.
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39. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ (ζπλέρεηα)
δ.

Σνλ Ινχιην ηνπ 2008, ην πκβνχιην Πξνζθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ
θαη Έξγσλ αλαθήξπμε σο πξνηηκεηέν πξνζθνξνδφηε ηελ θνηλνπξαμία Zenon
Consortium γηα ην έξγν ηεο αλάπηπμεο ηνπ ιηκαληνχ θαη ηεο καξίλαο ηεο
Λάξλαθαο κε ηε κέζνδν «Design-Build-Finance-Operate». ηελ απφθαζε απηή
ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζθνξψλ, έρνπλ ππνβιεζεί ελζηάζεηο απφ άιινπο
πξνζθνξνδφηεο νη νπνίεο εμεηάδνληαη απφ ad hoc επηηξνπή ε νπνία ζπζηάζεθε
γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Κπβέξλεζε. H Petrolina (Holdings) Public Ltd
ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία Zenon Consortium κε πνζνζηφ 17,5%.

ε.

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, ε Δηαηξεία κέζσ θνηλνπξαμίαο ππέβαιε πξνζθνξά πξνο
ηελ Hermes Airports Ltd γηα ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκνπ αεξνπιάλσλ «aviation fuelling system» ζην αεξνδξφκην
Λάξλαθαο κε ηε κέζνδν «Design-Build-Finance-Operate». Η πξνζθνξά
ππνβιήζεθε ππφ ηελ αίξεζε αξηζκνχ φξσλ απφ ηελ θνηλνπξαμία πξνο ηελ Hermes
Airports Ltd. ηελ θνηλνπξαμία, ε Δηαηξεία ζπκκεηείρε κε πνζνζηφ 50% θαη ζε
πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο, πνζνζηφ πεξίπνπ 25% ζα παξαρσξφηαλ ζε
άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Hermes Airports Ltd θαη
θνηλνπξαμίαο δελ είραλ επηηπρή θαηάιεμε. Η Δηαηξεία κειεηά ην ελδερφκελν
ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ επέλδπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.

Γελ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ.
40. ΔΓΚΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο
14 Απξηιίνπ 2009.
41. ΤΜΦΗΛΗΧΖ ΣΧΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Σν ηειηθφ θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, αλήιζε ζε €7,634εθ. ζε ζχγθξηζε κε €7,661εθ. πνπ
αλαθνηλψζεθε ζηελ έλδεημε απνηειέζκαηνο. Η δηαθνξά ησλ €27ρηι. πξνθχπηεη απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη αθνξά κείσζε ζην θέξδνο
απφ εξγαζίεο θαηά €30ρηι. θαη κείσζε ηεο θνξνινγίαο θαηά €3ρηι.
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