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Vallone Co Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Σύσταση
Η Εταιρεία Vallone Co Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 22 Απριλίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. 

Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η επένδυση σε
μετοχές.

Υποκαταστήματα
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν διεξάγονται μέσω οποιουδήποτε υποκαταστήματος

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το Διοικητικό Συμβούλιο
καταβάλλει προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για αντιμετώπιση τους,
αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 8 και 9.  Η καθαρή ζημιά για το έτος
μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. . Ο Κύριος Λάμπρος Γεωργίου ο οποίος διορίστηκε διευθυντής κατά την
ημερομηνία ίδρυσης παραιτήθηκε στις 4 Ιουνίου 2009 και την ίδια ημερομηνία ο Κύριος Πολύκαρπος Βότσης
διορίστηκε στη θέση του Ο Κύριος Θεμιστοκλής Χαραμής ο οποίος διορίστηκε διευθυντής κατά την
ημερομηνία ίδρυσης παραιτήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2009 και ο Κύριος Κομνηνός - Αλέξιος Κομνινός
διορίστηκε στη θέση του στις 29 Οκτωβρίου 2009.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σημερινά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διατηρoύν τo
αξίωμα τoυς

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους περιγράφονται στη σημείωση 15 των
οικονομικών καταστάσεων.
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Vallone Co Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Grant Thornton, έχoυν εκδηλώσει επιθυμία vα εξακολουθήσουν vα παρέχουν τις
υπηρεσίες τoυς και ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την αμoιβή τoυς, θα
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,

Πολύκαρπος Βότσης
Σύμβουλος

Λευκωσία, Κύπρος, 17 Φεβρουαρίου 2010
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ VALLONE CO
LIMITED

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Vallone Co Limited (η ''Εταιρεία'') στις
σελίδες 7 μέχρι 18, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31
Δεκεμβρίου 2009, και την κατάσταση αποτελεσμάτων, την κατάσταση συνολικών εσόδων,
την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος
που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες
επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη
παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την
ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές
υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των  Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές
απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές
διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη
και παραλείψεις.

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας  για
ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε
οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής
λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ VALLONE CO LIMITED (συνέχεια)

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να
παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

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

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

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

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για

σκοπούς του ελέγχου μας.

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

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις

εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από

τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ VALLONE CO LIMITED (συνέχεια)

Άλλο Θέμα

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

Grant Thornton
Εγκεκριμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 17 Φεβρουαρίου 2010
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Vallone Co Limited

Κατάσταση οικονομικής θέσης

31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 6 5.409.763 5.409.763

5.409.763 5.409.763

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 7 25.515 25.515

25.515 25.515

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 5.435.278 5.435.278

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 8 1.710 1.710
Άλλα αποθεματικά 3.265.602 3.265.602
Συσσωρευμένα κέρδη 229.453 237.042

3.496.765 3.504.354

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 9 1.938.513 1.930.924

1.938.513 1.930.924

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 5.435.278 5.435.278

Στις 17 Φεβρουαρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Vallone Co Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

.................................... ....................................
Πολύκαρπος Βότσης Αλέξιος Κομνηνός
Σύμβουλος Σύμβουλος
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Vallone Co Limited

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Εισοδήματα - -

Έξοδα διοίκησης (7.589) (2.000)
Ζημιά πριν από τη φορολογία (7.589) (2.000)

Φορολογία 11 - -
Ζημιά για το έτος (7.589) (2.000)
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Vallone Co Limited

Κατάσταση συνολικών εσόδων

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Ζημιά για το έτος (7.589) (2.000)

Άλλα συνολικά έσοδα - -

Συνολικές ζημιές για το έτος (7.589) (2.000)

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία συνολικών εσόδων εκτός από αυτά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
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Vallone Co Limited

Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
κεφαλαίου

Συσσωρευμένα
κέρδη Ολικό

€ € € €
Την 1 Ιανουαρίου 2008 1.710 2.654.680 239.042 2.895.432

Άλλα συνολικά έσοδα
Ζημιά για το έτος - - (2.000) (2.000)

Άλλες αλλαγές στα ίδια κεφάλαια
Κεφάλαιο από μέτοχο - 610.922 - 610.922

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου
2009 1.710 3.265.602 237.042 3.504.354

Άλλα συνολικά έσοδα
Ζημιά για το έτος - - (7.589) (7.589)
Συνολικές ζημιές για το 2009 - - (7.589) (7.589)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 1.710 3.265.602 229.453 3.496.765

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

Κατάσταση ταμειακών ροών

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009 2008
Σημ. € €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιά πριν από τη φορολογία (7.589) (2.000)

(7.589) (2.000)
Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 7.589 1.315.632
Καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες - 1.313.632

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμή για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 6 - (1.924.552)
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες - (1.924.552)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Κεφάλαιο από μέτοχο - 610.920
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - 610.920

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών - -
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους - -
Στο τέλος του έτους - -
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Vallone Co Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία Vallone Co Limited (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 22 Απριλίου 1999 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της
είναι στην Αντώνη Λουκαΐδη 114, Oasis Complex Center, Block E, 4ος όροφος, 3031 Λεμεσός.

Κύρια δραστηριότητα

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η επένδυση σε
μετοχές.

2. Λογιστικές αρχές

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται
σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

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

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧA απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και
εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2009 και τα οποία έχουν επίσης υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή αυτή έχει επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ως ακολούθως:
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Vallone Co Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

 Η εφαρμογή του ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση 2007): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων” έχει

επηρεάσει σημαντικά την παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις.  Η υιοθέτηση του Προτύπου δεν

επηρεάζει την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά απαιτεί επιπρόσθετες

γνωστοποιήσεις, όπως επίσης την ετοιμασία μιας νέας κατάστασης 'Κατάσταση συνολικών εσόδων'. Η

αποτίμηση και αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εσόδων και εξόδων της Εταιρείας δεν

αλλάζει, όμως κάποια έσοδα και έξοδα τα οποία αναγνωρίζονταν άμεσα στα ίδια κεφάλαια τώρα

αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά έσοδα, όπως για παράδειγμα κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτων,

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Όλα τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τα οποία είναι
εφαρμόσιμα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας
υιοθέτησης που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση συγκεκριμένων διατάξεων του ΔΛΠ 39:
“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης
χαρτοφυλακίου.

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν είναι ακόμη
εφαρμόσιμα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009:

Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

 ΔΠΧΑ 1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 ΔΠΧΑ 3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την

ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις” (εφαρμόζεται για

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 ΕΔΔΠΧΑ 17: “Διανομές Μη-Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” (εφαρμόζεται για

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 27: “Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη

Οικονομική Οντότητα ή Συνδεδεμένη” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιουλίου 2009).

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39: “Κατάλληλα Μέσα Αντιστάθμισης” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
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Vallone Co Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - 2009 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου

2009).

 ΔΠΧΑ 9: “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Ταξινόμηση και Αποτίμηση” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

 ΔΛΠ 24 (Αναθεώρηση): “Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

 ΕΔΔΠΧΑ 19: “Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους” (εφαρμόζεται

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1: “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρμογή” (εφαρμόζεται για ετήσιες

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: “Παροχές Ομίλου που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών που θα εξοφληθούν

σε μετρητά” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32: “Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010).

 Τροποποίηση στην ΕΔΔΠΧΑ 14: “Προπληρωμές Υποχρέωσης Ελάχιστης Χρηματοδότησης”

(εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως όταν αυτά τα λογιστικά πρότυπα ή οι διερμηνείες καταστούν
εφαρμόσιμα σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Η Εταιρεία στο τέλος του οικονομικού της έτους έχει θυγατρικές εταιρείες και με βάση το άρθρου 142(1)(β) του
περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, πρέπει να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες να
υποβάλει ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. 

Εντούτοις, δεν έχουν ετοιμαστεί ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εφ' όσον η Εταιρεία βάσει του ΔΛΠ 27
εξαιρείται από την υποχρέωση αυτή καθώς είναι και η ίδια θυγατρική εταιρεία μητρικής εταιρείας και είτε η
μητρική είτε η τελική ιθύνουσα ετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συνάδουν με τα ΔΠΧΑ, και
οι άλλοι μέτοχοι της Εταιρείας εκτός της μητρικής δε φέρουν ένσταση στη μη ενοποίηση.

Εξαρτημένες εταιρείες

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον απομειώσεις της αξίας τους, οι
οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία προκύπτει η απομείωση.
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Vallone Co Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(1) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτει από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η
πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

(1.1) Κίνδυνος ρευστότητας

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

4. Δίκαιες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων

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

Η ονομαστική αξία μείον υπολογισμένες πιστωτικές προσαρμογές για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον αγοραίο επιτόκιο διαθέσιμο στην
Εταιρεία για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.

5. Διαχείριση κεφαλαίου

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως δρώσα
oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους. Η γενική
στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιουχική της δομή και λαμβάνει λογικά μέτρα υπό το φως αλλαγών στις
οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που αφορούν την επιχείρηση και τα περιουσιακά της
στοιχεία. Για να διατηρήσει ή να βελτιώσει την κεφαλαιουχική της δομή η Εταιρεία μπορεί να εκδόσει μετοχές,
να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία για να εξασφαλίσει μετρητά, να πάρει δάνεια, και να αναπροσαρμόσει το ποσό
της οποιασδήποτε διανομής μερισμάτων.
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Vallone Co Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

6. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

2009 2008
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 5.409.763 3.845.211
Προσθήκες - 1.564.552
Στις 31 Δεκεμβρίου 5.409.763 5.409.763

Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:
Όνομα Χώρα συστάσεως Κύριες δραστηριότητες Άμεση

συμμετοχή
%

Χρυσαφιλιώτισσα Επενδυτική
Λίμιτεδ

Κύπρος Επενδύσεις σε εταιρείες 79,07

Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια
Λίμιτεδ

Κύπρος Ιδιοκτήτρια Ιδιωτικού
Νοσοκομείου 30,79

Η Εταιρεία ελέγχει την εταιρεία Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λίμιτεδ μέσω έμμεσης συμμετοχής.

7. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

2009 2008
€ €

Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες (Σημ.12) 25.515 25.515
25.515 25.515

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη
λογιστική τους αξία.

8. Μετοχικό κεφάλαιο

2009 2009 2008 2008
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1,71 η καθεμιά 5.000 8.550 5.000 8.550

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου 1.000 1.710 1.000 1.710
Στις 31 Δεκεμβρίου 1.000 1.710 1.000 1.710
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

9. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2009 2008
€ €

Ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία (Σημ.12) 1.924.549 1.924.549
Οφειλόμενα έξοδα 999 6.375
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ.12) 12.965 -

1.938.513 1.930.924

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

10. Ζημιά από εργασίες

2009 2008
€ €

Η (ζημιά) από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αμοιβή ελεγκτών 1.000 2.000

11. Φορολογία

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρική φορολογία στα φορολογητέα κέρδη με συντελεστή 10%.  Οποιαδήποτε
κεφαλαιουχικά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 20%.

Η Εταιρεία δεν έχει φoρoλoγική υπoχρέωση λόγω φoρoλoγικής ζημιάς πoυ πραγματoπoίησε κατά το τρέχον
έτος.  Σύμφωνα με την ισχύoυσα voμoθεσία oι ζημιές επιτρέπεται vα συμψηφιστoύν με μελλovτικά κέρδη.

12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών "Υγεία", εγγεγραμμένο στην
Ελλάδα, η οποία κατέχει το 99,99 % των μετοχών της Εταιρείας. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:

12.1 Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ.7)
2009 2008

Όνομα Φύση συναλλαγών € €
Χρυσαφιλιώτισσα Επενδυτική Λίμιτεδ Χρηματοδοτικές 25.515 25.515

25.515 25.515

12.2 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ.9)
2009 2008

Όνομα Φύση συναλλαγών € €
Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού "Αχίλλειον" Λτδ Χρηματοδοτικές 12.965 -

12.965 -
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

12.3 Πιστωτικά υπόλοιπα με μητρική εταιρεία
2009 2008

€ €
Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών "Υγεία" Α.Ε. 1.924.549 1.924.549

1.924.549 1.924.549

Το πιο πάνω ποσό δε φέρει τόκο και δεν έχει όρους αποπληρωμής

13. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

14. Δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

15. Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους

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

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 4 μέχρι 6

Σελίδα 18



Vallone Co Limited

Oικονομικές καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Πληροφορίες Εταιρείας 1

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 - 3

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 - 6

Κατάσταση οικονομικής θέσης 7

Κατάσταση αποτελεσμάτων 8

Κατάσταση συνολικών εσόδων 9

Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 10

Κατάσταση ταμειακών ροών 11

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 12 - 18

Πιστοποιούμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις επί των σελίδων 8 μέχρι 18, είναι πιστό αντίγραφο των
υπό της Ετήσιας Συνελεύσεως εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων.

Πολύκαρπος Βότσης
Διευθυντής

Χρήστος Δ. Νεοκλέους
Γραμματέας
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