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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης -  Δήμαρχος Λευκωσίας  

ΜΕΛΗ Χρύσανθος Φάκας -  Εκπρόσωπος Δήμου Λευκωσίας     

 Κάτια Αγρότου -  Εκπρόσωπος Δήμου Λευκωσίας 

 Νεόφυτος Νεοφύτου -  Εκπρόσωπος Δήμου Λευκωσίας 

 Γιώργος Μεσαρίτης -  Εκπρόσωπος Δήμου Λευκωσίας 

 Κώστας Μαυρίδης -  Εκπρόσωπος Δήμου Λευκωσίας 

 Αντώνης Αντώνη -  Εκπρόσωπος Δήμου Λευκωσίας 

 Ιωάννης Κληρίδης -  Εκπρόσωπος Δήμου Στροβόλου 

 Κώστας Κούκος -  Εκπρόσωπος Δήμου Στροβόλου 

 Κωνσταντίνος Παρμακλής -  Εκπρόσωπος Δήμου Στροβόλου  

   (αποχώρησε την 4
η
 Ιουνίου 2019) 

 Μιχαλάκης Ιερείδης -  Εκπρόσωπος Δήμου Στροβόλου 

   (διορίστηκε την 4
η
 Ιουνίου 2019) 

 Κώστας Σωφρονίου -  Εκπρόσωπος Δήμου Στροβόλου 

 Μάριος Χειρίδης -  Εκπρόσωπος Δήμου Αγλαντζιάς 

 Ανδρέας Ταλιαδώρος            -  Εκπρόσωπος Δήμου Αγλαντζιάς 

 Κώστας Βασιλείου  -  Εκπρόσωπος Δήμου Λακατάμιας 

 Δημήτρης Δημητρίου (Μελεούνης) -  Εκπρόσωπος Δήμου Λακατάμιας 

 Χρίστος Πιτταράς -  Εκπρόσωπος Δήμου  Λατσιών 

 Δημήτρης Δημητρίου -  Εκπρόσωπος Δήμου Αγ. Δομετίου 

 Χρίστος Σαββίδης -  Εκπρόσωπος Δήμου Έγκωμης 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
-Γιάννος Κουκουλαρίδης  

(Διορίστηκε την 1
η
 Ιουλίου 2019) 

ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
- Σάββας Χ” Νεοκλέους  

(Μέχρι την 30η Ιουνίου 2019) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
- Αντώνης Αντωνίου  

ΕΛΕΓΚΤEΣ - Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - HMI & Partners Ltd 

  CHARTERED ACCOUNTANTS 

  12 Menandrou Street,  

  ELIONA TOWER, 1st Floor, 

  1066, Nicosia, Cyprus 

 

Ως ανάδοχος της σύμβασης ΕΥ 2/2020, όπου 

Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ελεγκτική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
- Αχιλλεύς & Αιμίλιος Κ.  Αιμιλιανίδης  

  Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι 
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 
1.  Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου 

 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύθηκε με 

βάση τον Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο του 1971 (Νόμος 1/1971) και λειτουργεί σύμφωνα με 

Κανονισμούς όπως αυτοί εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

Το παρόν Συμβούλιο αποτελείται από έξι δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Λευκωσίας, πέντε δημοτικούς 

συμβούλους του Δήμου Στροβόλου, από δύο δημοτικούς σύμβουλους των Δήμων Αγλαντζιάς και 

Λακατάμιας και από ένα δημοτικό σύμβουλο των Δήμων Αγίου Δομετίου, Έγκωμης και Λατσιών και 

επιπρόσθετα από τον εκάστοτε Δήμαρχο Λευκωσίας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας υποδεικνύονται από τα 

Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Δήμων.   

 

 

2.  Αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας 

 
Η βασική αποστολή του ΣΑΛ είναι η εγκατάσταση και λειτουργία κεντρικών συστημάτων συλλογής και 

επεξεργασίας οικιακών λυμάτων των περιοχών που είναι εντεταγμένες στα όρια του Συμβουλίου.  

 

 

3.  Περιοχή Συμβουλίου 

 
Εκτός από τους επτά Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας, μέσα στα όρια του Συμβουλίου έχουν ενταχθεί και 

οι Δήμοι Τσερίου και Γερίου και οι κοινότητες Ανάγυιας, Κοκκινοτριμιθιάς, Αγίων Τριμιθιάς, 

Παλιομετόχου, Πάνω και Κάτω Δευτεράς, Εργατών, Ψημολόφου, Λύμπια, Ποταμιάς, Αλάμπρας και Αγίας 

Βαρβάρας. Επίσης στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης των κοινοτήτων Πέρα 

Χωρίου και Νήσου και του Δήμου Ιδαλίου. 

 

 

4.  Κατασκευαστικά Έργα 

 
Από την ίδρυση του Συμβουλίου το 1971 μέχρι και το έτος 2001 έχουν κατασκευαστεί κυρίως αγωγοί 

συνολικού μήκους 330 χιλιομέτρων και αγωγοί οικιακών συνδέσεων μήκους 110 χιλιομέτρων στις 

δημαρχούμενες περιοχές των Δήμων Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, μέρος των Δήμων Στροβόλου και 

Αγλαντζιάς όπως και στους Κυβερνητικούς Οικισμούς «Πάνω Λακατάμια», «Χρυσοσπηλιώτισσα» καθώς 

και στον συνοικισμό Αυτοστέγασης Ανάγυιας.   

 
Οι περιοχές των Δήμων Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου καθώς και μέρος των Δήμων Στροβόλου και 

Αγλαντζιάς εξυπηρετούνται από τον Ιούλιο του 2013, από το νέο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων που 

βρίσκεται στην κατεχόμενη Μια Μηλιά, πολύ πλησίον του παλιού σταθμού και ο οποίος είναι 

δυναμικότητας 30.000κ.μ. λυμάτων ημερησίως (σημ. 5.3).  

 

 Οι Κυβερνητικοί Οικισμοί «Ανθούπολης», «Χρυσοσπηλιώτισσα» καθώς και ο συνοικισμός Αυτοστέγασης 

Ανάγυιας, εξυπηρετούνται από το νέο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Ανθούπολης (Πάνω Δευτερά) 

δυναμικότητας 13.000κ.μ. λυμάτων ημερησίως (σημ. 5.1). 

 
Οι περιοχές Γερίου, Λατσιών και μέρος των Δημαρχούμενων περιοχών Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Έγκωμης, 

εξυπηρετούνται από το νέο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθειάς Γωνιάς δυναμικότητας 22.000κ.μ. 

λυμάτων ημερησίως (σημ. 5.2).  
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

5.  Αποχετευτικό Έργο Μείζονος Λευκωσίας  

 
Η κατασκευή του Αποχετευτικού Έργου Μείζονος Λευκωσίας άρχισε το 2002 και έχει  συμπληρωθεί κατά 

φάσεις μέχρι το 2015 περιλαμβανομένων και των περιαστικών περιοχών. Το όλο Έργο περιελάμβανε 

σχεδίαση και εγκατάσταση 1120 χιλιομέτρων περίπου κυρίως αγωγών και 500 χιλιομέτρων οικιακών 

συνδέσεων, 7 κύριων αντλιοστασίων, 34 χιλιομέτρων αγωγών πιέσεως και κυρίως αγωγών βαρύτητας καθώς 

επίσης και 2 εργοστασίων επεξεργασίας λυμάτων.   Το συνολικό κόστος του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει 

και τις περιαστικές περιοχές, υπολογίζεται να είναι της τάξης των €270εκ., εκ των οποίων, ποσό ύψους 

€70εκ. περίπου αφορά χορηγία που καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση για την κάλυψη 100% του κόστους 

της τριτοβάθμιας επεξεργασίας και των κατασκευαστικών έργων στους Κυβερνητικούς Οικισμούς καθώς 

και 80% του κατασκευαστικού κόστους των περιαστικών περιοχών.  

 

5.1  Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων Ανθούπολης (Πάνω Δευτερά) 

 
Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων Ανθούπολης που λειτούργησε στις αρχές του 2008, έχει 

δυναμικότητα 13.000μ.κ. λυμάτων ημερησίως και περιλαμβάνει σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με τη 

χρήση της τεχνολογίας των μεμβρανών.  Εξυπηρετεί τις δημαρχούμενες περιοχές Λακατάμιας, Τσερίου και 

μέρος της δημαρχούμενης περιοχής Στροβόλου ενώ θα δέχεται λύματα και από τις κοινότητες 

Κοκκινοτριμιθιάς, Παλαιομετόχου, Αγίων Τριμιθίας, Πάνω και Κάτω Δευτεράς, Εργατών, Ανάγυιας και 

Ψημολόφου. 

 

Το έργο περιελάμβανε την σχεδίαση, κατασκευή και τη λειτουργία του εργοστασίου για δέκα χρόνια από 

τον κατασκευαστή. 

 

Το κόστος κατασκευής ανήλθε στο ποσό των €22.144.338 ενώ τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης, για το 

έτος 2019, ανήλθαν στο ποσό των €1.639.668 (2018: €1.472.470) για την επεξεργασία 1.723.992 κ.μ.  

(2018: 1.653.768 κ.μ.) κυβικών μέτρων λυμάτων. 

 

Το επεξεργασμένο νερό, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατάλληλο για άρδευση όλων των 

φυτειών, διατίθεται κυρίως για γεωργικούς σκοπούς. Η διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού γίνεται από 

την Κυβέρνηση (ΤΑΥ). 

 

5.2  Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθειάς Γωνιάς 

 
Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθειάς Γωνιάς το οποίο βρίσκεται στον Αγ. Σωζόμενο, μεταξύ των 

Δήμων Ιδαλίου και Γερίου, λειτούργησε στις αρχές του 2010, έχει δυναμικότητα 22.000κ.μ λυμάτων 

ημερησίως και περιλαμβάνει σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας των 

μεμβρανών. Εξυπηρετεί τις δημαρχούμενες περιοχές Γερίου, Λατσιών και μέρος των Δημαρχούμενων 

περιοχών Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Έγκωμης, ενώ μελλοντικά αναμένεται να δέχεται λύματα από τις 

Κοινότητες, Λυμπιών Ποταμιάς, Αγ. Βαρβάρας και Αλάμπρας. 

 

Το όλο έργο περιελάμβανε την σχεδίαση, κατασκευή και τη λειτουργία του εργοστασίου για δέκα χρόνια, 

από τον κατασκευαστή. Το κόστος κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου των δεξαμενών αποθήκευσης, 

ανήλθε στο ποσό των €30.150.342 ενώ  το κόστος λειτουργίας και συντήρησης για το 2019, ανήλθε στο 

ποσό  των €1.785.631 (2018: €1.509.386) για επεξεργασία 3.819.156 κ.μ. (2018: 3.235.240 κ.μ.) κυβικών 

μέτρων λυμάτων.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

5.3  Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων στην κατεχόμενη Μια Μηλιά 

 
Το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά είναι ένα νέο σύγχρονο εργοστάσιο τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας, του οποίου η δυναμικότητα σε πρώτη φάση, θα είναι της τάξης των 30.000 κυβικών μέτρων 

λυμάτων ημερησίως και εξυπηρετεί ικανοποιητικά και τις δύο κοινότητες της Λευκωσίας.  Το 30% περίπου 

των λυμάτων προέρχεται από την κατεχόμενη περιοχή Λευκωσίας.  Το εργοστάσιο  εξυπηρετεί στο παρόν 

στάδιο πληθυσμό 225.000 κατοίκων περίπου. Το κόστος του εργοστασίου αναμένεται να ανέλθει στα 

€30εκ.για το λόγο ότι εκκρεμεί το τελευταίο διατακτικό.  Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο κοινοτήτων 

όπως 70% του πιο πάνω ποσού καταβληθεί από την Ελληνοκυπριακή κοινότητα και  30% από την 

Τουρκοκυπριακή κοινότητα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το UNDP ανέλαβε ως Αναθέτουσα Αρχή.  Το 

έργο συμπληρώθηκε και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Ιούλιο του 2013.  

 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για το έτος 2019, ανήλθαν στο ποσό των €3.753.648 (2018: 

€4.374.068) για την επεξεργασία 13.428.925  (2018: 11.658.553 κ.μ.) κυβικών μέτρων λυμάτων. 

 

5.4  Αντλιοστάσια Αποχετευτικού Συστήματος Μείζονος Λευκωσίας 

 
Το έργο περιλαμβάνει επτά (7) κυρίως αντλιοστάσια, περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και 34 χιλιομέτρων αγωγών πίεσης, κυρίως αγωγών βαρύτητας και αγωγών επιστροφής 

νερού. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε  στο ποσό των €29.745.579.   

 

 

5.5  Εργασίες Ασφαλτικής Επίστρωσης 

 
Το Συμβούλιο, με σχετική του απόφαση, προβαίνει στην πλήρη ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων στις 

Δημαρχούμενες περιοχές στους οποίους γίνεται εγκατάσταση συλλεκτικού συστήματος.  Η επιπρόσθετη 

αυτή δαπάνη, η οποία είναι περίπου 40% της δαπάνης για το συλλεκτικό σύστημα, έχει καλυφθεί, μερικώς 

με ανάλογη αύξηση των τελών αποχετεύσεων επί της ακίνητης ιδιοκτησίας (σημ.18). 

 

 

6.  Οικονομική κατάσταση – Αποτελέσματα έτους 
 
Τα έσοδα ανήλθαν σε €32.191.705 ενώ τα έξοδα, ανήλθαν σε €26.066.696 σε σύγκριση με €31.028.319 και 

€26.044.444 αντίστοιχα κατά το έτος 2018. 

 
Οι λογαριασμοί παρουσίασαν πλεόνασμα ύψους €5.982.524 μετά την αφαίρεση της φορολογίας ύψους 

€13.967 που αφορά έκτακτη εισφορά για την άμυνα.  Το 2018 οι λογαριασμοί παρουσίασαν πλεόνασμα  

ύψους €4.907.043 μετά την αφαίρεση της φορολογίας ύψους €40.446 που αφορά έκτακτη εισφορά για την 

άμυνα. 

 

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του συντελεστή επιβολής των  αποχετευτικών τελών, 

από 0.52‰ που ήταν για το έτος 2018 σε 0.63‰ για το έτος 2019. Τα έξοδα έχουν παραμείνει στα ίδια 

επίπεδα με το 2018. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

7.  Προσωπικό – Μισθοί και Εργατικές Εισφορές 

 
Το Συμβούλιο κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 2019,  εργοδοτούσε 42 (2018: 42) υπαλλήλους, εκ των οποίων 5 (2018: 5)  

με σύμβαση αορίστου χρόνου καθώς και 27 (2018: 27) εργάτες. Οι αποδοχές του προσωπικού και οι εργοδοτικές 

εισφορές ανήλθαν στο ποσό των €2.833.975 σε σύγκριση με €2.807.627 το 2018.  

 

8.  Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν στο ποσό των €510.065 (2018: €971.593) εκ των οποίων ποσό 

ύψους €482.226 (2018: €911.772)  αφορούσε τα κατασκευαστικά έργα του αποχετευτικού συστήματος Μείζονος 

Λευκωσίας και ποσό ύψους €27.839 (2018: €59.821) την απόκτηση άλλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 

9.  Συνεδρίες Ολομέλειας Συμβουλίου και Επιτροπών Συμβουλίου 

 
Κατά το έτος 2019  έγιναν 7 (2018: 8) συνεδρίες της Ολομέλειας και 42 (2018: 51) συνεδρίες των διαφόρων 

Επιτροπών. 

 

Στο Συμβούλιο λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές: 

 

 Επιτροπή Προσφορών 

 Συμβουλευτική Επιτροπή 

 Τεχνική Επιτροπή και Παρακολούθησης Έργου 

 Επιτροπή Απασχόλησης Εργατών 

 Επιτροπή Προϋπολογισμού 

 Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 

 

10.  Μέλη Συμβουλίου 

 
Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται κάθε πέντε χρόνια. Η θητεία του παρόντος Συμβουλίου λήγει τον Δεκέμβριο 

του 2021. 

 

11.  Γεγονότα Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς. 

 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31

ης
 Δεκεμβρίου 2019 που να επηρεάζουν τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

 

Με εντολή του Συμβουλίου, 

 

 

 

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης 

Πρόεδρος 

 

Λευκωσία, 26 Απριλίου 2021  
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 
Προς τα Μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας  

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Γνώμη με Επιφύλαξη  
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (το 'Συμβούλιο'), όπως παρουσιάζονται 
στις σελίδες 15 μέχρι 50 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019,  την 
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με 
Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του 
Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 με 2020, καθώς επίσης και 
τους σχετικούς κανονισμούς.  

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

1. Το Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει το νέο μοντέλο αναγνώρισης ζημιών από απομείωση εμπορικών χρεωστών.   

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», το οποίο 
τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018, το νέο μοντέλο αναγνώρισης ζημιών από απομείωση εμπορικών 
χρεωστών βασίζεται στην αρχή της αναμενόμενης ζημιάς (Expected credit loss model).  

Τα οφειλόμενα τέλη που επιβάλλονται από το Συμβούλιο, θεωρούνται και εισπράττονται ως αστικά χρέη των 
ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας και των χρηστών του αποχετευτικού δικτύου. 

2. Η καθαρή λογιστική αξία της γης και των κτηρίων που περιλαμβάνονται στα «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και 
Εξοπλισμός» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται στα €30.636.601 (2018: 
€31.844.254).  

Δεν έχει πραγματοποιηθεί από το Συμβούλιο οποιαδήποτε εκτίμηση των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, με 
αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο τυχόν απομείωσης στις αξίες των ακινήτων αυτών.   

Σημειώνεται παράλληλα, ότι σημαντικό μέρος των ακινήτων του Συμβουλίου βρίσκεται σε περιοχές εκτός του 
αποτελεσματικού ελέγχου του Συμβουλίου λόγο της παράνομης Τουρκικής εισβολής και κατοχής.  

3. Οι απαιτήσεις του Συμβουλίου από το Τμήμα Δημόσιων Έργων (ΤΔΕ) που παρουσιάζονται στη σημείωση 5, 
συνολικού ύψους €3.359.795, είναι υπό διαπραγμάτευση και ως εκ τούτου δεν μπορέσαμε να εξακριβώσουμε με 
ακρίβεια το ύψος των τελικών απαιτήσεων που θα καταβληθούν προς το Συμβούλιο.   

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, υπάρχει συμφωνία με το ΤΔΕ ως προς το ποσοστό χρέωσης των τμηματικών εξόδων 
ωστόσο, οι υπολογισμοί των εν λόγω χρεώσεων του Συμβουλίου δεν έχουν γίνει αποδεκτοί στο σύνολο τους από το 
ΤΔΕ.  

4. Κατά τη διάρκεια του έτους 2015, η Αστυνομία είχε παραλάβει φακέλους συμβολαίων έργων και άλλα έγγραφα 
από το αρχείο του Συμβουλίου για σκοπούς διερεύνησης.  Σύμφωνα με τη Διεύθυνση του Συμβουλίου, δεν έχει 
γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα οποιοδήποτε πόρισμα της Αστυνομίας αναφορικά με το θέμα αυτό.  

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις και οι σημειώσεις επί αυτών δεν γνωστοποιούν αυτό το γεγονός.  Δεν είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε την εξέλιξη ή και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και κατά πόσον θα μπορούσε να 
επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.    
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Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα 
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 'Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών 
Καταστάσεων' της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Συμβούλιο σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα 
Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας), που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις 
άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική 
μας γνώμη με επιφύλαξη. 

Άλλες πληροφορίες 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 
και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε 
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι 
ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση 
που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις 
διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 με 2020, καθώς επίσης 
και τους σχετικούς κανονισμούς, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την 
ικανότητα του Συμβουλίου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Συμβουλίου, και την υιοθέτηση της 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει το Συμβούλιο 
σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να 

προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του 
Συμβουλίου. 

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων    

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο 
σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση 
έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού 
διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει 
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
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Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που 

οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή 
την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να 
σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συμβουλίου. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου 
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του 
Συμβουλίου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να 
τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συμβούλιο να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν 

τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων  
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω:    
 

 Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Συμβουλίου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Αποχετευτικών Νόμων 
του 1971 μέχρι 2020 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.   

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του Συμβουλίου που 
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Συμβουλίου. 

Άλλο Θέμα   
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Συμβουλίου ως σώμα και τον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας και μόνο  και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε 
ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να 
περιέλθει. 
 
Συγκριτικοί Αριθμοί 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ελέγχθηκαν από άλλον ελεγκτή ο 
οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη επί εκείνων των οικονομικών καταστάσεων την 23η Δεκεμβρίου 2019. 
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Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
 
Οι λόγοι για τους οποίους ο προηγούμενος ελεγκτής εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη αναφέρονται πιο κάτω: 
 
1. Το Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει το νέο μοντέλο αναγνώρισης ζημιών από απομείωση εμπορικών χρεωστών.   
 
Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», το οποίο τέθηκε σε 
εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018, το νέο μοντέλο αναγνώρισης ζημιών από απομείωση εμπορικών χρεωστών βασίζεται 
στην αρχή της αναμενόμενης ζημιάς (Expected credit loss model).  
 
Σύμφωνα με την σημείωση 4 των οικονομικών καταστάσεων, το Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει πρόνοια για απομείωση των 
εμπορικών χρεωστών ύψους €4.423.865 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018, η οποία αποτελεί το 35% των συνολικών απαιτήσεων 
για τέλη αποχέτευσης τα οποία ανέρχονται σε €12.713.897, κατά την ημερομηνία αυτή.  Ο υπολογισμός της απομείωσης των 
εμπορικών χρεωστών βασίζεται στην αρχή της υφιστάμενης ζημιάς (Incurred loss model) η οποία ίσχυε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 

2017, με βάση το ΔΠΛ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  
 
Τα οφειλόμενα τέλη που επιβάλλονται από το Συμβούλιο, θεωρούνται και εισπράττονται ως αστικά χρέη των ιδιοκτητών 
ακίνητης περιουσίας και των χρηστών του αποχετευτικού δικτύου. 
 
Αν εφαρμόζονταν οι πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των ζημιών απομείωσης των εμπορικών χρεωστών, το υπόλοιπο 
των εισπρακτέων απαιτήσεων από τέλη αποχετεύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (€8.290.032) θα ήταν αυξημένο.  
 
2. όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3 των Οικονομικών Καταστάσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, δίκτυο συλλογής λυμάτων 
μήκους 92.81χλμ. και εκτιμώμενου κόστους €12,5εκ (2017: €10.4εκ) το οποίο έχει κατασκευαστεί από τρίτους κατά τον 
διαχωρισμό οικοπέδων γης, δεν έχει αναγνωριστεί ολόκληρο ως πάγιο ενεργητικό του Συμβουλίου στα «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις 
και Εξοπλισμός» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018.  
 
Για το εν λόγω δίκτυο έχει αναγνωριστεί μόνο το κόστος των υλικών που έχουν παραχωρηθεί από το Συμβούλιο για το σκοπό 

αυτό, αξίας €1,3εκ.  
 
Η πρακτική αυτή κατά την γνώμη μας δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) 16 «Ενσώματα 
πάγια», ΔΛΠ18 «Έσοδα» και ΔΠΧΑ15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες».  
 
Σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, το δίκτυο συλλογής λυμάτων αξίας €12,5εκ., θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί ολόκληρο, ως 
περιουσιακό στοιχείο του Συμβουλίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018, στην κατηγορία «Έργα υπό εκτέλεση» από την οποία θα 
έπρεπε να κεφαλαιοποιείται ως «Σύστημα Αποχετεύσεων» το μέρος του εν λόγω δικτύου που τίθεται σε λειτουργία, με ποσοστό 
3% ετησίως.  
 
Παράλληλα, θα έπρεπε να αναγνωριστούν από το Συμβούλιο αντίστοιχα αναβαλλόμενα εισοδήματα ύψους €11.2εκ, (€12.5εκ 
μείον €1.3εκ.), ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.  Τα αναβαλλόμενα εισοδήματα θα έπρεπε να 
αποσβένονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος ανάλογα με το μέρος του δικτύου που τίθεται σε λειτουργία, με ποσοστό 
3% ετησίως.  
 
Συνεπώς, τα υπόλοιπα των στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού και των Αναβαλλόμενων Εσόδων που παρουσιάζονται στη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018 με τα ποσά €213.001.062 και €88.006.675 αντίστοιχα, είναι υποτιμημένα.      
 
3. Η καθαρή λογιστική αξία της γης και των κτηρίων που περιλαμβάνονται στα «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός» της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται στα €31.844.254 (2017: €32.999.005). 
  
Δεν έχει πραγματοποιηθεί από το Συμβούλιο οποιαδήποτε εκτίμηση των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να μην 
μπορέσουμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο τυχόν απομείωσης στις αξίες των ακινήτων αυτών.   
Σημειώνεται παράλληλα, ότι σημαντικό μέρος των ακινήτων του Συμβουλίου βρίσκεται σε περιοχές εκτός του αποτελεσματικού 
ελέγχου του Συμβουλίου λόγο της παράνομης Τουρκικής εισβολής και κατοχής. 
  
4. Οι απαιτήσεις του Συμβουλίου από το Τμήμα Δημόσιων Έργων (ΤΔΕ) που παρουσιάζονται στη σημείωση 5, συνολικού ύψους 
€3.359.795, είναι υπό διαπραγμάτευση και ως εκ τούτου δεν μπορέσαμε να εξακριβώσουμε με ακρίβεια το ύψος των τελικών 

απαιτήσεων που θα καταβληθούν προς το Συμβούλιο.   
 
Σύμφωνα με το Συμβούλιο, υπάρχει συμφωνία με το ΤΔΕ ως προς το ποσοστό χρέωσης των τμηματικών εξόδων ωστόσο, οι 
υπολογισμοί των εν λόγω χρεώσεων του Συμβουλίου δεν έχουν γίνει αποδεκτοί στο σύνολο τους από το ΤΔΕ.  
 
5. Κατά τη διάρκεια του έτους 2015, η Αστυνομία είχε παραλάβει φακέλους συμβολαίων έργων και άλλα έγγραφα από το αρχείο 
του Συμβουλίου για σκοπούς διερεύνησης.  Σύμφωνα με τη Διεύθυνση του Συμβουλίου, δεν έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα 
οποιοδήποτε πόρισμα της Αστυνομίας αναφορικά με το θέμα αυτό.  
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Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
 
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις και οι σημειώσεις επί αυτών δεν γνωστοποιούν αυτό το γεγονός.  Δεν είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε την εξέλιξη ή και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και κατά πόσον θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές 
καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.    
 
 
Μιχάλης Χατζηπαντέλα  
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 

 

HMI & Partners Ltd  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
 
Λευκωσία, ................... 2021 
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Στις 26 Απριλίου  2021 το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.                                                     

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 2019  2018 
    € 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 3 200.091.985  213.001.061 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 4 1.465.510  - 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη 

αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων  
6 

 

333.640  430.951 

  201.891.135  213.432.012 

     

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Αποθέματα  97.177  103.562 

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 5 29.857.879  34.092.921 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  7 11.485.718  13.981.151 

  41.440.774  48.177.634 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  243.331.909  261.609.646 

     

ΑΠΟΘΕΜΑΤIKΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

     

ΑΠΟΘΕΜΑΤIKΑ     
Γενικό Αποθεματικό  (17.820.774)  (23.340.373) 

Αποθεματικό Χρηματοοικ. Στοιχείων σε εύλογη αξία 

μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων  
 

(778.489)  (681,178) 

  (18.599.263)  (24.021.551) 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Αναβαλλόμενα Έσοδα  8 76.448.222  84.332.640 

Δάνεια 9 147.420.092  164.750.241 

Αναλογιστική υποχρέωση Ταμείου Συντάξεων και 

Φιλοδωρημάτων 
12 6.792.674 

 
6.350.186 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 11 1.458.262  - 

  232.119.250  255.433.067 

  

 

   

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Αναβαλλόμενα έσοδα - Τρέχον μέρος 8 3.539.661  3.674.035 

Δάνεια – τρέχον έτος 9 17.330.632  17.329.712 

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 10 8.923.200  9.194.383 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 11 18.429   

  29.811.922  30.198.130 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  261.931.172  285.631.197 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

243.331.909 

  

261.609.646 

     

…………………………………… 

Γιάννος Κουκουλαρίδης 

Γενικός Διευθυντής 

 …………………………………… 

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης 

Πρόεδρος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

    

 

 

 Σημ. 2019 
€ 

 2018 
€ 

ΕΣΟΔΑ     

Τέλη αποχετεύσεων 13 18.815.830  18.193.559 

Τέλη χρήσης 14 8.355.051  7.876.543 

Άλλα έσοδα 16 1.481.163  1.284.182 

Αναβαλλόμενα έσοδα - χορηγίες 8 3.539.661  3.674.035 

  32.191.705  31.028.319 

     

ΕΞΟΔΑ     

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 17 (10.979.889)  (11.001.345) 

Έξοδα διοίκησης 18 (1.667.666)  (1.580.359) 

Αποσβέσεις 3 (13.419.141)  (13.462.740) 

  (26.066.696)  (26.044.444) 

Πλεόνασμα έτους από συνήθεις εργασίες του 

Συμβουλίου  
 

6.125.009  4.983.875 

     

Τόκοι εισπρακτέοι 15(1) 46.557  135.059 

Τόκοι πληρωτέοι 15(2) (175.075)  (171.445) 

Καθαρά Έσοδα (Έξοδα Χρηματοδότησης)  (128.518)  (36.386) 

     
     

Πλεόνασμα έτους από συνήθεις εργασίες του 

Συμβουλίου πριν τη φορολογία  5.996.491  4.947.489 
     

Φορολογία Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα 15(3) (13.967)  (40.446) 

Πλεόνασμα έτους   5.982.524  4.907.043 

     

Κέρδος/(Ζημιά) του Ταμείου Συντάξεων και 

Φιλοδωρημάτων 
 

12 
(462.925) 

 
(543.796) 

Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών  

στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών 

εισοδημάτων  6 (97.311)  (253.010) 

Συνολικά έσοδα έτους   5.422.288  4.110.237 

     

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ. 

 

 

Γενικό 

Αποθεματικό 

 

Αποθεματικό 

χρημ. περιουσ. 

στοιχείων διαθ. 

Προς πώληση 

  

 

 

Σύνολο 

   

   

   

    

  €  €  € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018  (27.703.620)  (428.168)  (28.131.788) 

Πλεόνασμα έτους  4.907.043  -  4.907.043 

Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας 

χρηματοοικ.  περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 

6 

 

 

 

 

 

- 

  

(253.010) 

 

 

 

(253.010) 

Κέρδος Ταμείου Συντάξεων και 

Φιλοδωρημάτων  

 

12 (543.796)  -  (543.796) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018  (23.340.373)  (681.178)  (24.021.551) 

 

Υπόλοιπο 1
η
 Ιανουαρίου 2019 

  

(23.340.373) 

  

(681.178) 

  

(24.021.551) 

       Πλεόνασμα έτους  5.982.524  -  5.982.524 
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας 

χρηματοοικ.  περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 

6 

 

 

 

-  (97.311)  (97.311) 

Ζημιά Ταμείου Συντάξεων και 

Φιλοδωρημάτων 

 

12 (462.925)  -  (462.925) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019  
        

  (17.820.774)  (778.489)             (18.599.263) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 

 

 

  2019 
€ 

 2018 
€ 

Πλεόνασμα/(Έλλειμα) έτους πριν τη φορολογία  5.996.491  4.947.489 

Αναπροσαρμογές για:     

   Χορηγίες  (3.539.661)  (3.674.035) 

   Αποσβέσεις  13.419.141  13.462.740 

   Μείωση συσσωρευμένης απόσβεσης  -  (714) 

   Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης  29.247  - 

   Τόκους εισπρακτέους  (46.557)  (135.059) 

   Τόκους πληρωτέους  145.272  171.445 

   Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεων  295.063  286.205 

   Τόκοι σε υποχρεώσεις από μισθώσεις   29.803  - 

Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  16.328.799  15.058.071 

     

Μείωση/(Αύξηση) στα αποθέματα υλικών  6.385  (26.191) 

(Άυξηση)/Μείωση στους χρεώστες  4.235.042  724.831 

Αύξηση/(Μείωση) στους πιστωτές  (271.183)  (2.464.756) 

Ροή μετρητών από εργασίες  20.299.043  13.291.955 

Φορολογία που πληρώθηκε  (13.967)  (40.446) 

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  20.285.076  13.251.509 

     

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες     

Τόκοι που εισπράχθηκαν   46.557  135.059 

Πληρωμές για απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 
 

(510.065) 
 

(971.593) 

Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκαν για επενδυτικές 

δραστηριότητες 
 (463.508) 

 
(836.534) 

     

Ροή μετρητών (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Χορηγίες έτους  (4.479.130)  258.955 

Κεφαλαιοποίηση Τόκων Δανείων  482  112 

Αποπληρωμή δανείων  (17.329.711)  (17.328.952) 

Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων  (315.500)  (328.319) 

Τόκοι που πληρώθηκαν  (145.272)  (171.445) 

Αποπληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις  (18.066)  - 

Τόκοι σε υποχρεώσεις από μισθώσεις  (29.803)  - 

Καθαρή ροή μετρητών /(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (22.317.000)  (17.569.649) 

     

Καθαρή (Μείωση)  Αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (2.495.432)  (5.154.674) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 1
η
 Ιανουαρίου  13.981.151  19.135.825 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 31
η
 Δεκεμβρίου  11.485.718  13.981.151 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας ιδρύθηκε το 1971 σύμφωνα με τις Πρόνοιες των περί Αποχετευτικών 

Συστημάτων Νόμων του 1971 μέχρι 2018. 

 

Οι κύριες λειτουργίες του Συμβουλίου είναι η εγκατάσταση και λειτουργία κεντρικών συστημάτων συλλογής και 

επεξεργασίας οικιακών λυμάτων στις περιοχές που είναι εντεταγμένες στα όρια του. 
 

 

2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

εκτίθενται πιο κάτω. Εκτός από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές που απορρέουν από την υιοθέτηση του 

ΔΠΧΑ 9, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για 

όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός όπου δηλώνεται διαφορετικά.  Οι 

βασικές λογιστικές πολιτικές σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εφαρμόστηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2019 παρουσιάζονται στη σημείωση 24. 

 

Βάση ετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις πρόνοιες των περί Αποχετευτικών 

Συστημάτων Νόμων του 1971 μέχρι 2018 με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός όπου δηλώνεται 

διαφορετικά.  

 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

πολιτικών του Συμβουλίου.  Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

αναφερθέντα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων 

κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της Διεύθυνσης του Συμβουλίου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά 

αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.    
 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Κατά το  τρέχον έτος το Συμβούλιο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για 

λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2019. 

 

Η υιοθέτηση αυτή είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις Οικονομικές Καταστάσεις του Συμβουλίου. 

 

Όσον αφορά το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες ως προς την 

αναγνώριση και ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στις διάφορες κατηγορίες, ωστόσο δεν έχει 

υιοθετήσει το νέο μοντέλο για την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης των εμπορικών χρεωστών το οποίο 

βασίζεται στην αρχή της αναμενόμενης ζημιάς (expected loss model). 

 

Η αναγνώριση απομείωσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων του Συμβουλίου αναφορικά με εμπορικούς 

χρεώστες συνεχίζει να βασίζεται στην αρχή της υφιστάμενης ζημιάς (Incurred loss model) η οποία ίσχυε μέχρι την 

31
η
 Δεκεμβρίου 2017, με βάση το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

Το Συμβούλιον δεν έχει υιοθετήσει σε κανένα βαθμό το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες».  Η μη 

υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 επηρεάζει την πολιτική αναγνώρισης εσόδων από πελάτες ως προς το δίκτυο συλλογής 

λυμάτων το οποίο παραλαμβάνεται από το Συμβούλιο και έχει κατασκευαστεί από τρίτους κατά τον διαχωρισμό 

οικοπέδων γης (Σημείωση 3).  
 

Όπως δίνεται εξήγηση παρακάτω, σύμφωνα με τις διατάξεις της μετάβασης του ΔΠΧΑ 9, το Συμβούλιον έχει 

εφαρμόσει την απλοποιημένη προσέγγιση για την υιοθέτηση του προτύπου.  Ανάλογα, το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόστηκε 

χωρίς να έχουν αναπροσαρμοστεί τα συγκριτικά στοιχεία.  
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
 

Το καινούργιο πρότυπο απαιτεί τα χρεόγραφα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού να ταξινομούνται σε 

δύο κατηγορίες επιμέτρησης: αυτά που θα επιμερούνται μετέπειτα σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών 

εισοδημάτων ή μέσω των αποτελεσμάτων και αυτά που θα επιμετρούνται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος.  Ο 

προσδιορισμός γίνεται κατά το στάδιο της αρχικής αναγνώρισης.  Για τα χρεόγραφα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας διαχείρισης των 

χρηματοοικονομικών μέσων της και των χαρακτηριστικών συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού.  Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους η 

ταξινόμηση αυτών εξαρτάται από τις προθέσεις της οικονομικής οντότητας και τον προσδιορισμό. 

 

Συγκεκριμένα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με σκοπό την 

είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, και βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό 

στοιχείο ενεργητικού, δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται 

αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου επιμετρούνται στο 

αποσβεσμένο κόστος.  Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται στο πλαίσιο ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών 

όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν 

το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού, δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που  

συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητού υπολοίπου κεφαλαίου 

επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων.  Τέλος, τα στοιχεία ενεργητικού που δεν 

πληρούν τα κριτήρια για αποσβεσμένο κόστος ή εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων ή εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, το πρότυπο διατηρεί τις περισσότερες από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ39.  

Η κύρια αλλαγή είναι ότι στην περίπτωση που εφαρμόζεται η επιλογή της εύλογης αξίας για τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, το μέρος της μεταβολής της εύλογης αξίας το οποίο προκύπτει λόγω του 

πιστωτικού κινδύνου της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αντί μέσω των 

αποτελεσμάτων, εκτός αν αυτό δημιουργεί λογιστική αντιστοιχία. 

 

Για τις επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους οι οποίες δεν κατέχονται για εμπορία, η ταξινόμηση εξαρτάται από το αν 

η οικονομική οντότητα επέλεξε αμετάκλητα κατά την αρχική αναγνώριση να επιμετρά τις συγκεκριμένες 

επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων.  Εάν δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί τέτοιες επιλογές ή εάν οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους κατέχονται προς εμπορία, απαιτείται 

να επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Με την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», το Διεθνές Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΣΔΛΠ) επιβεβαίωσε ότι τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την τροποποίηση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη διαγραφή τους, αναγνωρίζονται μέσω των 

αποτελεσμάτων.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

Το ΔΠΧΑ 9 χαλαρώνει τις απαιτήσεις για την αποτελεσματικότητα της λογιστικής αντιστάθμισης 

αντικαθιστώντας τη δοκιμή αποτελεσματικότητας αντιστάθμισης της φωτεινής γραμμής.  Απαιτεί μια οικονομική 

σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης και την «αναλογία αντιστάθμισης» 

να είναι η ίδια με την οποία η Διεύθυνση χρησιμοποιεί για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου.  Επαρκής τεκμηρίωση 

εξακολουθεί να απαιτείται αλλά διαφέρει από αυτή που ετοιμάζεται κάτω από το ΔΛΠ 39. 

 

Το Συμβούλιον υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 9 με μεταβατική ημερομηνία την 1
η
 Ιανουαρίου 2018, που οδήγησε σε 

αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές για την αναγνώριση και ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων. 

Επιπτώσεις της εφαρμογής  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες μετάβασης του ΔΠΧΑ 9, το Συμβούλιον επέλεξε την απλοποιημένη προσέγγιση 

μετάβασης για την εφαρμογή του νέου προτύπου. 

 

Όσον αφορά τα χρεόγραφα που κατείχε το Συμβούλιον την 1
η
 Ιανουαρίου 2019, η Διεύθυνση αξιολόγησε τα 

επιχειρηματικά μοντέλα που ισχύουν για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και κατά πόσο οι 

συμβατικές ταμειακές ροές συνίστανται προϋπόθεση αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων 

(ΑΠΚΤ).  Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή αξιολόγηση των μετοχικών τίτλων που κατείχε το Συμβούλιον,  

για να διαπιστωθεί εάν διακρατούνται για εμπορία ή όχι.  Ως αποτέλεσμα των δύο αξιολογήσεων, η Διεύθυνση 

ταξινόμησε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα και σε μετοχικούς τίτλους στις κατάλληλες κατηγορίες με βάση το 

ΔΠΧΑ 9. 

 Επενδύσεις σε μετοχές που προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση: 

Το Συμβούλιον επέλεξε να παρουσιάσει στα άλλα συνολικά εισοδήματα τις αλλαγές στη εύλογη αξία όλων των 

μετοχικών επενδύσεων που προηγουμένως ήταν στη κατηγορία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση, γιατί 

αυτές οι επενδύσεις διακρατούνται ως μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδύσεις που δεν  αναμένεται να πωληθούν 

στο κοντινό ή μεσοπρόθεσμο μέλλον.  

 Άλλα χρηματοοικονομικά μέσα: 

Για όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού η Διεύθυνση αξιολόγησε ότι το επιχειρηματικό 

μοντέλο του Συμβουλίου για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων είναι «διακράτηση για είσπραξη» και 

αυτά τα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τις προϋποθέσεις ΑΠΚΤ.  Ως αποτέλεσμα, όλα τα άλλα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομήθηκαν ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε 

αποσβεσμένο κόστος και αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία «Δάνεια και Εισπρακτέα» με βάση το ΔΛΠ39, το 

οποίο «αποσύρθηκε».  Προηγουμένως με βάση το ΔΛΠ39 αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

επιμετρούνταν σε αποσβεσμένο κόστος.  Επομένως δεν υπήρχε αντίκτυπος από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 την 1
η
 

Ιανουαρίου 2018. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Συμβουλίου αναγνωρίζονταν σε 

αποσβεσμένο κόστος.  Αρχίζοντας από την 1
η
 Ιανουαρίου 2019, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του 

Συμβουλίου συνέχισαν να ταξινομούνται σε αποσβεσμένο κόστος. 

 

Η αξιολόγηση του αντίκτυπου της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 στις λογιστικές πολιτικές του Συμβουλίου απαιτεί από 

τη Διεύθυνση να κάνει ορισμένες σημαντικές εκτιμήσεις κατά τη διαδικασία εφαρμογής του νέου προτύπου. 

 

Επαναταξινόμηση από αποσυρθέντες κατηγορίες χωρίς αλλαγή στις μετρήσεις.  Τα ακόλουθα χροόγραφα έχουν 

αναταξινομηθεί σε νέες κατηγορίες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 ,καθώς οι προηγούμενες κατηγορίες τους, σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 39 , έχουν αποσυρθεί χωρίς μεταβολές στην βάση αποτίμησης τους: 

 

 Εκείνα που έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως ως διαθέσιμα προς πώληση και έχουν ταξινομηθεί ως 

έχουν σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις μεταβολές στις λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων, από 

τις προηγούμενες κατηγορίες μέτρησης τους σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, στις νέες κατηγορίες μετρήσεων κατά τη 

μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9 την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. 

 
ΔΠΧΑ 16 ''Μισθώσεις'' 

Το Συμβούλιο εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 με την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο με βάση την οποία η 

συσσωρευμένη επίπτωση (εάν υπήρξε) κατά την αρχική εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2019 αναγνωρίζεται στα 

συσσωρευμένα κέρδη. Οπότε οι συγκριτικές πληροφορίες για το 2018 δεν έχουν αναπροσαρμοστεί και 

παρουσιάζονται όπως προηγουμένως, με βάση το ΔΛΠ 17 και τις σχετικές διερμηνείες, ενώ υπολείπονται και 

των απαιτήσεων για γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 16. 

 

Ορισμός της μίσθωσης 

Προηγουμένως το Συμβούλιο καθόριζε κατά την σύναψη μιας σύμβασης το κατά πόσο αυτή είναι ή περιέχει 

μια συμφωνία μίσθωσης με βάση τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4 '' Προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία 

εμπεριέχει μίσθωση''. Με βάση το ΔΠΧΑ 16 το Συμβούλιο καθορίζει εάν μια σύμβαση περιέχει μίσθωση με 

βάση τον ορισμό της μίσθωσης. 

 

Όσον αφορά τις υφιστάμενες συμβάσεις, το Συμβούλιο επέλεξε κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, να 

συνεχίσει να αναγνωρίζει ως μισθώσεις, μόνο τις συμβάσεις που είχαν καθοριστεί ως μισθώσεις 

προηγουμένως με βάση το ΔΛΠ 17 και τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4 ενώ για τις υπόλοιπες υφιστάμενες 

συμβάσεις, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε επανεξέταση κατά πόσο αυτές αποτελούν ή περιέχουν μισθώσεις. Ο 

ορισμός της μίσθωσης με βάση το ΔΠΧΑ 16 έχει εφαρμοστεί μόνο σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή 

τροποποιηθεί κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κατηγορία Επιμέτρησης  Επίδραση ΔΠΧΑ 9  

 ΔΛΠ 39 ΔΠΧΑ 9 

Λογιστική 
αξία σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 39 

(τελικό 

υπόλοιπο στις 

31 

Δεκεμβρίου 
2017) 

Επαναμέτρηση 

ΑΠΖ 

Επαναμέτρηση 

Άλλα 

Αναταξινόμηση 

Υποχρεωτικά 

Αναταξινόμηση 

Εθελοντικά 

Λογστική αξία 

σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 39 (αρχικό 

υπόλοιπο στις 1 

Ιανουαρίου 

2018) 

   € € € € € € 

Χρηματοοικονο
μικά  

περιουσιακά 

στοιχεία  

Διαθέσιμα προς 
πώληση 

 

683.961 - - (683.961) - - 

Χρηματοοικονο
μικά  

περιουσιακά 

στοιχεία 

 Σε δίκαιη αξία 
μέσω των άλλων 

συνολικών 

εισοδημάτων  - - 683.961 - 683.961 

Χρεώστες και 

προπληρωμές 
Δάνεια και 

εισπρακτέα 

Επιμετρούμμενα 

στο αποσβεσμένο 

κόστος.  34.817.7522   -   -   -   -   34.817.752  

Μετρητά και 

αντίστοιχα 

μετρητών 

Δάνεια και 

εισπρακτέα 

Επιμετρούμμενα 

στο αποσβεσμένο 

κόστος. 19.135.825  -   -   -   -   19.135.825  

    54.637.5388   -   -   -   -   54.637.538  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 

Το Συμβούλιο ως μισθωτής 

 

Προηγουμένως το Συμβούλιο ταξινομούσε τις μισθώσεις σε λειτουργικές ή χρηματοδοτικές με βάση εκτίμηση 

του αν μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του μισθωμένου στοιχείου 

ενεργητικού στον μισθωτή. Με βάση το ΔΠΧΑ 16, το Συμβούλιο αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου 

ενεργητικού και μια υποχρέωση μίσθωσης για τις περισσότερες από τις συμβάσεις μίσθωσης. 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση ή επαναξιολόγηση μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει μίσθωση, το Συμβούλιο 

διαχωρίζει τις πληρωμές και τα λοιπά ανταλλάγματα που απαιτούνται από τη συμφωνία σε εκείνα που 

αφορούν τη μίσθωση και σε εκείνα που αφορούν άλλα στοιχεία με βάση τις σχετικές αυτοτελείς τιμές τους.  

 

Αν το Συμβούλιο καταλήξει ότι για μια χρηματοδοτική μίσθωση δεν είναι πρακτικά δυνατόν να διαχωρίσει 

αξιόπιστα τις πληρωμές, τότε το στοιχείο ενεργητικού και η υποχρέωση αναγνωρίζονται σε ποσό ίσο με την 

εύλογη αξία του συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού. 

 

Μισθώσεις που ταξινομήθηκαν σαν λειτουργικές μισθώσεις με βάση το ΔΛΠ 17 

 

Κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 οι υποχρεώσεις από αυτές τις μισθώσεις έχουν επιμετρηθεί στην παρούσα 

αξία των υπολειπόμενων μισθωμάτων, που προεξοφλούνται με το διαφορικό επιτόκιο του Συμβουλίου την 1 

Ιανουαρίου 2019. Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού επιμετράτε είτε: 

• στην λογιστική αξία που θα είχε το στοιχείο αυτό εάν το ΔΠΧΑ 16 είχε εφαρμοστεί από την ημερομηνία 

έναρξης της μίσθωσης χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο του Συμβουλίου την ημερομηνία της αρχικής 

εφαρμογής ή 

• σε ποσό ίσο με τις υποχρεώσεις μίσθωσης, προσαρμοσμένο για τυχόν πληρωτέα η προπληρωτέα 

μισθώματα. 

 

Το Συμβούλιο έχει ελέγξει τα δικαιώματα χρήσης στοιχείου ενεργητικού για απομείωση κατά την ημερομηνία 

μετάβασης στο ΔΠΧΑ 16. 

 

Το Συμβούλιο εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 15 ''Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες'' για να κατανέμει το συνολικό ποσό 

μιας σύμβασης στο μέρος που αφορά την μίσθωση και σε άλλα στοιχεία της σύμβασης. 

 

Λογιστική αρχή που ήταν σε εφαρμογή πριν την 1 Ιανουαρίου 2019 

 

Για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν την 1 Ιανουαρίου 2019, το Συμβούλιο καθόριζε το κατά πόσον μια 

σύμβαση αποτελούσε ή περίεχε μίσθωση με βάση εκτίμηση του εάν:  

• η εκπλήρωση της σύμβασης ήταν βασισμένη στην χρήση ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού και  

• η σύμβαση μεταβίβαζε το δικαίωμα χρήσης αυτού του στοιχείου ενεργητικού. Μια σύμβαση μεταβίβαζε 

το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου ενεργητικού εάν πληρούνταν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ο 

αγοραστής είχε τη δυνατότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης του στοιχείου ενεργητικού ενώ αποκτούσε ή 

έλεγχε περισσότερο από ένα ασήμαντο ποσό της απόδοσης του. 

• ο αγοραστής είχε τη δυνατότητα ή το δικαίωμα να ελέγχει τη φυσική πρόσβαση στο στοιχείο ενεργητικού 

ενώ αποκτούσε ή έλεγχε περισσότερο από ένα ασήμαντο ποσό της απόδοσης του ή 

• τα γεγονότα και οι περιστάσεις υποδείκνυαν ότι ήταν απομακρυσμένο ότι άλλα μέρη θα αποκτούσαν 

περισσότερο από ένα ασήμαντο ποσό της απόδοσης του. 
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 

Το Συμβούλιο ως μισθωτής 

 

Όταν το Συμβούλιο δρούσε ως μισθωτής στην συγκριτική περίοδο, ταξινομούσε σαν χρηματοδοτικές, τις 

μισθώσεις που μετέφεραν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των μισθωμένων 

στοιχείων ενεργητικού στον μισθωτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μισθωμένα στοιχεία ενεργητικού 

αναγνωρίζονταν στο χαμηλότερο της εύλογης τους αξίας και της καθαρής τρέχουσας αξίας των ελάχιστων 

πληρωμών της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι ελάχιστες πληρωμές μίσθωσης ήταν οι πληρωμές που έπρεπε να 

πραγματοποιήσει ο μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε 

ενδεχόμενες πληρωμές. Μετά την αρχική αναγνώριση, ο λογιστικός χειρισμός των στοιχείων ενεργητικού 

γινόταν με βάση τις λογιστικές αρχές που ήταν σε εφαρμογή για αυτά τα στοιχεία ενεργητικού.  

 

Τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονταν βάσει άλλων μισθώσεων, ταξινομούνταν ως λειτουργικές μισθώσεις 

και δεν αναγνωρίζονταν στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.  

Οι πληρωμές για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονταν στην κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση τη 

σταθερή μέθοδο, κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Οποιαδήποτε οφέλη είχαν ληφθεί ως κίνητρο για να 

συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση αναγνωρίζονταν ως αναπόσπαστο μέρος των συνολικών εξόδων της 

μίσθωσης και αναγνωρίζονταν στη κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια 

της μίσθωσης.  

 

Το Συμβούλιο ως εκμισθωτής 

 

Όταν το Συμβούλιο δρούσε ως εκμισθωτής, καθόριζε κατά την σύναψη μιας σύμβασης κατά πόσο αυτή ήταν 

χρηματοδοτική ή λειτουργική.  

 

Για να ταξινομήσει την κάθε μίσθωση, το Συμβούλιο προέβαινε σε συνολική εκτίμηση του κατά πόσον η 

μίσθωση μετέφερνε ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των μισθωμένων στοιχείων 

ενεργητικού στον μισθωτή. Σε αυτή την περίπτωση η μίσθωση ήταν χρηματοδοτική μίσθωση, ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση ήταν λειτουργική μίσθωση. Ως μέρος της εκτίμησης αυτής το Συμβούλιο εξέτασε διάφορές 

ενδείξεις, όπως το αν η μίσθωση αφορούσε το κύριο μέρος της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ενεργητικού. 

 
Αναγνώριση εισοδημάτων 

 

Τα έσοδα του Συμβουλίου αναγνωρίζονται ως εξής: 

 

(α) Τέλη αποχετεύσεων 
Τα τέλη αποχετεύσεων υπολογίζονται ως ποσοστό επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου και αναγνωρίζονται 

κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονισμούς του Συμβουλίου. 

 

(β) Τέλη χρήσης συστήματος 

Τα τέλη χρήσης συστήματος επιβάλλονται με βάση την κατανάλωση νερού και αναγνωρίζονται με βάση την 

αρχή των δεδουλευμένων εσόδων. 

 

 (γ) Πιστωτικοί τόκοι 

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

επιτοκίου. 

 

(δ) Άλλα έσοδα 

Άλλα έσοδα του Συμβουλίου αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων. 
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου αποτιμούνται χρησιμοποιώντας 

το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί το Συμβούλιο (“το νόμισμα 

λειτουργίας”). 

 
Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 

 

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις 

και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομειώσης. Η αξία των έργων που εκτελούνται από εργολάβους 

βασίζεται στην αξία της εργασίας που γίνεται και πιστοποιείται από τους Σύμβουλους Μηχανικούς, πλέον τα υλικά 

που δίνονται από το Συμβούλιο καθώς και τους μισθούς των υπαλλήλων για σχεδιασμό και επίβλεψη έργων του 

Συμβουλίου. Η αξία των έργων που εκτελούνται από το προσωπικό του Συμβουλίου αποτελείται από υλικά, 

μισθούς, ημερομίσθια και άμεσα έξοδα. 

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια 

ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 

 

          % 
Σύστημα Αποχετεύσεων – 

     Κατασκευαστικά Έργα      3 

     Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις    10 

Σύστημα Υδατοπρομήθειας στην Τουρκοκυπριακή πλευρά  3 

Κτίρια 

    Κατασκευαστικά Έργα      3 

    Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις    10 

Μηχανήματα        10 

Εργαλεία        33 ⅓ 

Οχήματα        20 

Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείου     10 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές      20 

Λογισμικά Προγράμματα                  33 ⅓ 

Όργανα Χημείου και Εργαστηρίου     10 

Μισθωμένη Γη        περίοδο μίσθωσης 

Η γη δεν αποσβένεται 

 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ακινήτων,  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αναθεωρείται και 

προσαρμόζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτου,  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται αμέσως στο ανακτήσιμο 

ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό. 

 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στην 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων στο έτος που προκύπτουν.  Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες 

μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται ως στοιχείο πάγιου ενεργητικού, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα 

προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συμβούλιο σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του 

μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. 
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένεται 

να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά 

που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού 

και αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 

 

 

Μισθώσεις – ΔΠΧΑ 16 

 

Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, το Συμβούλιο εκτιμά εάν η σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει, μίσθωση. Μία 

σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει, μία μίσθωση όταν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός 

αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για μια χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. Για να εκτιμήσει εάν η 

σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου, το 

Συμβούλιο εκτιμά εάν: 

 Η σύμβαση συγκαταλέγει τη χρήση ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου   συνήθως το 

αναγνωριζόμενο περιουσιακό στοιχείο προσδιορίζεται ρητά ή μέσω έμμεσου προσδιορισμού και 

πρέπει να είναι φυσικά διακριτό ή να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη την ικανότητα ενός φυσικά 

διακριτού περιουσιακού στοιχείου. Εάν ο προμηθευτής διατηρεί το ουσιαστικό δικαίωμα 

υποκατάστασης του περιουσιακού στοιχείου, τότε το περιουσιακό στοιχείο δεν προσδιορίζεται.  

 Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου καθ' όλη την περίοδο χρήσης, και 

 Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να κατευθύνει την χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Το Συμβούλιο 

έχει αυτό το δικαίωμα όταν έχει τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων που είναι πιο σημαντικά για την 

αλλαγή του τρόπου και του σκοπού χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου 

η απόφαση για το πώς και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται το περιουσιακό στοιχείο είναι 

προκαθορισμένη, το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου 

εάν: 

o το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του περιουσιακού στοιχείου, ή 

o το Συμβούλιο σχεδίασε το περιουσιακό στοιχείο με τρόπο που προκαθορίζεται για ποιο σκοπό 

θα χρησιμοποιηθεί. 

 

 Κατά την έναρξη ή την επανεξέταση μιας σύμβασης που περιέχει στοιχείο μίσθωσης, το Συμβούλιο 

κατανέμει το αντάλλαγμα του συμβολαίου σε κάθε μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο με βάση τις 

σχετικές αυτοτελείς τιμές. Ωστόσο, για τις μισθώσεις γης και κτιρίων στις οποίες είναι μισθωτής, το 

Συμβούλιο έχει επιλέξει να μην διαχωρίζει τα μη μισθωμένα στοιχεία και να αντιμετωπίζει λογιστικά 

τα στοιχεία μίσθωσης και μη μίσθωσης ως ενιαίο μισθωτικό στοιχείο. 

 

Το Συμβούλιο ως μισθωτής 

 

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και μια υποχρέωση μίσθωσης κατά την 

ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου αποτιμάται αρχικά στο κόστος, 

το οποίο περιλαμβάνει το αρχικό ποσό της υποχρέωσης μίσθωσης προσαρμοσμένο για τυχόν πληρωμές 

μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά ή πριν από την ημερομηνία έναρξης, καθώς και κάθε αρχικό άμεσο 

κόστος και εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του υποκείμενου περιουσιακού 

στοιχείου ή επαναφοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή του χώρου στον οποίο βρίσκεται, μείον 

οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. 
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

Μισθώσεις ΔΠΧΑ 16 (συνέχεια) 

 

Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου αποσβένεται στη συνέχεια με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης 

από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της ωφέλιμης ζωής του δικαιώματος χρήσης του 

περιουσιακού στοιχείου ή το τέλος της μίσθωσης. Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των περιουσιακών στοιχείων με 

δικαίωμα χρήσης καθορίζονται στην ίδια βάση με αυτή των ακινήτων και εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, το δικαίωμα 

χρήσης του περιουσιακού στοιχείου περιορίζεται περιοδικά από τυχόν ζημιές απομείωσης και προσαρμόζεται για 

ορισμένες επαναμετρήσεις της υποχρέωσης μίσθωσης. 

 

Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά επιμετράτε στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν 

ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης, Τα μισθώματα προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της 

μίσθωσης, εφόσον μπορεί να καθοριστεί εύκολα. Εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, το 

Συμβούλιο χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο του Συμβουλίου. Γενικά, το Συμβούλιο χρησιμοποιεί το διαφορικό 

επιτόκιο του ως προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 

Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης της μίσθωσης περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

 σταθερά μισθώματα, περιλαμβανομένων των ουσιαστικών σταθερών μισθωμάτων, 

 τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά 

επιμετρούνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 

περιόδου. 

 τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν με βάση την εγγύηση υπολειμματικής αξίας, και 

 την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι το Συμβούλιο θα ασκήσει το 

εν λόγω δικαίωμα, μισθώματα για την προαιρετική ανανέωση περιόδου εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι το 

Συμβούλιο θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα παράτασης, και την καταβολή ποινής για πρόωρη λήξη 

μίσθωσης, εκτός εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι το Συμβούλιο δεν θα τερματίσει πρόωρα. 

 

Η υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Αναπροσαρμόζεται όταν υπάρχει μεταβολή στις μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων που 

προκύπτουν από μεταβολή του δείκτη ή του επιτοκίου, εάν υπάρχει μεταβολή στην εκτίμηση το Συμβούλιο για το 

ποσό που αναμένεται να καταβληθεί στο πλαίσιο εγγύησης υπολειμματικής αξίας ή αν το Συμβούλιο αλλάξει 

αξιολόγηση για το εάν θα ασκήσει μια επιλογή αγοράς, παράτασης ή τερματισμού. 

 

Όταν η υποχρέωση μίσθωσης αναπροσαρμόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται αντίστοιχη προσαρμογή 

στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του περιουσιακού στοιχείου ή καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν η 

λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του περιουσιακού στοιχείου έχει μειωθεί στο μηδέν. 

 

Το Συμβούλιο παρουσιάζει περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τον ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα στις 

''Επενδύσεις σε ακίνητα'' και τις υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις ''δανειοδοτικά και δανειοληπτικά'' 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
Μισθώσεις ΔΠΧΑ 16 (συνέχεια) 

 

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας 

Το Συμβούλιο έχει επιλέξει να μην αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεις 

μισθώσεων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις μηχανημάτων που έχουν διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο και 

μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων με χαμηλή αξία, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού πληροφορικής. Το 

Συμβούλιο αναγνωρίζει τα μισθώματα που σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις ως έξοδο με την ευθεία μέθοδο κατά 

τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις χρεώνονται στα 

αποτελέσματα σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της περιόδου μίσθωσης. 

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

 

Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για 

απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν 

γεγονότα ή μεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά 

απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου 

ενεργητικού. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα 

πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού 

ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές 

(μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός της υπεραξίας, τα 

οποία έχουν υποστεί απομείωση ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Ταξινόμηση 

 

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στις πιο κάτω 

κατηγορίες επιμέτρησης: 

 

 Αυτά που επιμετρούνται μετέπειτα σε εύλογη αξία (είτε μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων ή μέσω 

των αποτελεσμάτων και 

 

 Αυτά που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. 

 

Η ταξινόμηση και η μετέπειτα επιμέτρηση των χρεωστικών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού εξαρτάται 

από (i) το επιχειρηματικό μοντέλο του Συμβουλίου για τη διαχείριση του σχετικού χαρτοφυλακίου 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και (ii) τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Κατά την αρχική αναγνώριση το Συμβούλιο μπορεί να προσδιορίσει 

αμετάκλητα ένα χρεωστικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που κατά τα άλλα πληροί τις απαιτήσεις για 

αποτίμηση στο αποσβεσμένο κόστος ή στη εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων ή στη εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων εάν αυτό απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια λογιστική αντιστοιχία που διαφορετικά θα 

προέκυπτε. 

 

Για επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία, η ταξινόμηση θα εξαρτηθεί από το κατά 

πόσο το Συμβούλιο προσδιόρισε αμετάκλητα κατά την αρχική αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε 

εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ανά επένδυση  
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού – Ταξινόμηση (συνέχεια) 

 

Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Για τα στοιχεία ενεργητικού που επιμετρούνται σε εύλογη αξία, τα κέρδη και ζημιές θα αναγνωριστούν είτε στα 

αποτελέσματα ή στα άλλα συνολικά εισοδήματα. Για επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους που δεν διακρατούνται για 

εμπορία, αυτό θα εξαρτηθεί στο κατά πόσο το Συμβούλιο έκανε μια αμετάκλητη επιλογή κατά την αρχική 

αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού- Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης 

 

Όλες οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που απαιτούν παράδοση εντός του 

χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τον κανονισμό ή από τη σύμβαση αγοράς ('αγορές και πωλήσεις με βάση 

συμβόλαιο κανονικής παράδοσης') αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι η ημερομηνία 

κατά την οποία το Συμβούλιο δεσμεύεται να παραδώσει ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όλες οι αγορές και 

πωλήσεις αναγνωρίζονται όταν το Συμβούλιο καταστεί μέρος στις συμβατικές διατάξεις του μέσου. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών 

ροών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού έχουν λήξει ή έχουν μεταφερθεί και το Συμβούλιο έχει 

μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. 

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Επιμέτρηση 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση, το Συμβούλιο επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε εύλογη 

αξία και επιπλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που δεν είναι σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που 

αναγνωρίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο στις κερδοζημιές.  

Η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζεται μόνο εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας 

και της τιμής συναλλαγής η οποία μπορεί να αποδειχθεί από άλλες παρατηρήσιμες τρέχουσες συναλλαγές στην 

αγορά με το ίδιο μέσο ή από μια τεχνική αποτίμησης των οποίων τα στοιχεία εισαγωγής περιλαμβάνουν μόνο 

στοιχεία από παρατηρήσιμες αγορές. 

 

Μετοχικοί Τίτλοι 

 

Το Συμβούλιο μετέπειτα επιμετρά όλους τους μετοχικούς τίτλους σε εύλογη αξία. Όπου η Διεύθυνση του 

Συμβουλίου επέλεξε να παρουσιάζει τα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας σε μετοχικούς τίτλους σε εύλογη αξία 

μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων, δεν υπάρχει μετέπειτα αναταξινόμηση των κερδών ή ζημιών εύλογης 

αξίας στις κερδοζημιές ακολούθως της παύσης αναγνώρισης της επένδυσης και οποιαδήποτε σχετικά υπόλοιπα 

μέσα στο αποθεματικό εύλογης αξίας μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων αναταξινομούνται στα 

συσσωρευμένα κέρδη. Η πολιτική του Συμβουλίου είναι να προσδιορίζει τους μετοχικούς τίτλους σε εύλογη αξία 

μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων όταν αυτές οι επενδύσεις διακρατούνται για στρατηγικούς σκοπούς 

παρά για την αποκλειστική δημιουργία επενδυτικών αποδόσεων. Μερίσματα από τέτοιες επενδύσεις συνεχίζουν να 

αναγνωρίζονται στις κερδοζημίες ως άλλα έσοδα όταν καθοριστεί το δικαίωμα του Συμβουλίου να τα εισπράξει. 

 

Οι αλλαγές στη εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα άλλα κέρδη/( ζημιές) στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, όπως αρμόζει. 

Οι ζημιές απομείωσης ( και η αντιστροφή των ζημιών απομείωσης) σε μετοχικούς τίτλους επιμετρώνται σε εύλογη 

αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων και δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά από άλλες αλλαγές στη εύλογη 

αξία. 
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Επαναταξινόμηση 

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα επαναταξινομούνται μόνο όταν το Συμβούλιο τροποποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο 

για τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων . Η επαναταξινόμηση έχει μελλοντική επίδραση και ξεκινά 

από την πρώτη περίοδο αναφοράς ακολούθως της αλλαγής. 

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Το Συμβούλιον αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσο υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στην αξία. 
 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί και οι ζημίες απομείωσης προκύπτουν μόνον όταν 

υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων  που συνέβησαν μετά 

την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή 

γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού ή 

της ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού – Διαγραφή 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται, πλήρως ή εν μέρει, όταν το Συμβούλιο έχει 

εξαντλήσει όλες τις πρακτικές μεθόδους ανάκτησης και έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία 

ανάκτησης. Η διαγραφή αντιπροσωπεύει ένα γεγονός παύσης αναγνώρισης. Το Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εξακολουθούν να υπόκεινται σε δραστηριότητες επιβολής όταν το 

Συμβούλιο επιδιώκει την ανάκτηση συμβατικών οφειλών, ωστόσο δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού – Τροποποίηση 

Το Συμβούλιο μερικές φορές επαναδιαπραγματεύεται ή τροποποιεί τις συμβατικές ταμειακές ροές των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. Το Συμβούλιο αξιολογεί κατά πόσο η τροποποίηση των συμβατικών 

ταμειακών ροών είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τους ακόλουθους παράγοντες: 

οποιουσδήποτε νέους συμβατικούς όρους που επηρεάζουν σημαντικά το προφίλ κινδύνου του περιουσιακού 

στοιχείου ( πχ μερίδιο κέρδους ή απόδοση με βάση το μετοχικό κεφάλαιο), σημαντική αλλαγή στο επιτόκιο, 

αλλαγή νομίσματος, νέα εξασφάλιση ή πιστωτική ενίσχυση που επηρεάζει σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο που 

συνδέεται με το περιουσιακό στοιχείο ή σημαντική παράταση δανείου όταν ο οφειλέτης δεν έχει οικονομικές 

δυσκολίες. 

Εάν οι τροποποιημένοι όροι διαφέρουν σημαντικά, τα δικαιώματα από τις ταμειακές ροές από το αρχικό 

περιουσιακό στοιχείο λήγουν και το Συμβούλιο διαγράφει το αρχικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και 

αναγνωρίζει ένα νέο περιουσιακό στοιχείο σε εύλογη αξία. Η ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης θεωρείται ως η 

ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης για σκοπούς υπολογισμού μεταγενέστερης απομείωσης, συμπεριλαμβανομένου 

του προσδιορισμού κατά πόσο έχει συμβεί ένα ΣΑΠΚ. Το Συμβούλιο επίσης αξιολογεί κατά πόσο ένα νέο δάνειο ή 

χρεόγραφο πληροί το κριτήριο ΣΑΠΚ. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του αρχικού 

περιουσιακού στοιχείου που διαγράφηκε και της εύλογης αξίας του νέου σημαντικά τροποποιημένου περιουσιακού 

στοιχείου αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές, εκτός εάν η ουσία της τροποποίησης αποδίδεται σε κεφαλαιουχικές 

συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες. 

 

Σε μια κατάσταση όπου η επαναδιαπραγμάτευση οφειλόταν σε οικονομικές δυσκολίες του αντισυμβαλλομένου και 

σε αδυναμία εκτέλεσης των αρχικά συμφωνημένων πληρωμών, το Συμβούλιο συγκρίνει τις αρχικές και 

αναθεωρημένες αναμενόμενες ταμειακές ροές για να αξιολογήσει κατά πόσο οι κίνδυνοι και τα οφέλη του 

περιουσιακού στοιχείου έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της συμβατικής τροποποίησης. Εάν οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη δεν αλλάξουν, το τροποποιημένο περιουσιακό στοιχείο δεν διαφέρει ουσιαστικά από το 

αρχικό περιουσιακό στοιχείο και η τροποποίηση δεν οδηγεί σε διαγραφή.  
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού – Τροποποίηση (συνέχεια) 

 

Το Συμβούλιο υπολογίζει εκ νέου την ακαθάριστη λογιστική αξία προεξοφλώντας τις τροποποιημένες συμβατικές 

ταμειακές ροές με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και αναγνωρίζει το κέρδος ή ζημία τροποποίησης στα 

αποτελέσματα. 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος 

 

Αυτά τα ποσά γενικά προκύπτουν από συναλλαγές εκτός των συνήθων λειτουργικών εργασιών του Συμβουλίου. 

Αυτά διακρατούνται με σκοπό να συλλεχθούν οι συμβατικές ταμειακές ροές τους και οι ταμειακές ροές τους 

αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Κατά συνέπεια, αυτά επιμετρούνται στο 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για 

απομείωση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος ταξινομούνται ως 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, εάν αυτά οφείλονται μέσα σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία 

του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, εάν είναι μεγαλύτερος). Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις- κατηγορίες αποτίμησης 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και ταξινομούνται μετέπειτα στην 

κατηγορία αποσβεσμένου κόστους, εκτός από (i) χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων : αυτή η ταξινόμηση ισχύει για παράγωγα, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που διακρατούνται 

για εμπορεία (π.χ βραχυπρόθεσμες θέσεις σε τίτλους) , ενδεχόμενες αντιπαροχές που αναγνωρίζονται από ένα 

αγοραστή σε μια συνένωση επιχειρήσεων και άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται ως 

τέτοιες κατά την αρχική αναγνώριση και (ii) χρηματοοικονομικές συμβάσεις εγγύησης και δανειακές δεσμεύσεις. 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από 

μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα.  Στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης, τα τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) κατέχονται 

για είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν 

ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα εκτιμούνται με βάση την τιμή κτήσης ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, οποιαδήποτε είναι η 

χαμηλότερη. Η τιμή κτήσης περιλαμβάνει την τιμή αγοράς και άλλα συναφή έξοδα. Η έκδοση των αποθεμάτων 

γίνεται με την μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή 

διάθεσης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. 
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2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

Χρεώστες αποχετευτικών τελών 

 

Οι χρεώστες αποχετευτικών τελών παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του λογαριασμού πλέον πρόσθετες 

επιβαρύνσεις λόγω μη έγκαιρης πληρωμής των τελών. 

 

Το Συμβούλιο εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των οφειλόμενων 

ποσών και άλλων απαιτήσεων. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, 

υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, Το ποσό 

της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού 

κινδύνου είναι συνεχής και η μεθολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών 

απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. Για τη διαγραφή 

επισφαλών απαιτήσεων απαιτείτε η έγκριση του Προέδρου και των Μελών του Συμβουλίου, ανάλογα με το 

ύψος του ποσού της επισφάλειας για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

 

Ωφελήματα Υπαλλήλων 

 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων (σχέδιο καθορισμένων παροχών) για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του σύμφωνα με τους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου 

Αποχετεύσεων Λευκωσίας  Κανονισμούς του 1980 όπως τροποποιήθηκαν.  Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

αυτούς οι μόνιμοι υπάλληλοι δικαιούνται σε σύνταξη και φιλοδώρημα όταν αφυπηρετήσουν.   Σημειώνεται 

ότι από 1.1.2010 το ταμείο χρηματοδοτείται ξεχωριστά,  ετοιμάζονται ξεχωριστοί λογαριασμοί και δεν 

παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου.   

 

Το κόστος των σχεδίων καθορισμένων παροχών περιλαμβάνεται στο κόστος προσωπικού και υπολογίζεται 

ετήσια από ανεξάρτητους διπλωματούχους αναλογιστές με την αναλογιστική μέθοδο Προβολής Μονάδας 

(Projected Unit Credit) που λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, τις απολαβές του προσωπικού 

και τις αποδόσεις των επενδύσεων, με βάση τις πρόνοιες του Αναθεωρημένου ΔΛΠ, Αρ. 19, "Παροχές σε 

Εργαζόμενους".  Τυχόν πλεονάσματα ή ελλείμματα που προκύπτουν από διαφορές μεταξύ των 

αναμενόμενων και των πραγματικών αποδόσεων των αναλογιστικών υποθέσεων μεταφέρονται στα λοιπά 

συνολικά έσοδα. 

 

Χορηγίες 

Οι χορηγίες προς το Συμβούλιο για κεφαλαιουχικές δαπάνες πιστώνονται στα αναβαλλόμενα έσοδα με βάση 

τη μέθοδο των πραγματικών εισπράξεων και μεταφέρονται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων με 

ετήσιο ποσοστό 3% που αντιστοιχεί με την ετήσια απόσβεση των στοιχείων πάγιου ενεργητικού που 

αφορούν. 

 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συμβούλιο έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση που 

προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για 

εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. 
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Συγκριτικές πληροφορίες 

 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην 

παρουσίαση στο τρέχον έτος.   

 

Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες 

 

Οι κυβερνητικές χορηγίες οι οποίες λαμβάνονται για την απόκτηση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού, καταχωρούνται ως έσοδο επόμενων χρήσεων, το οποίο λογίζεται με τρόπο συστηματικό και 

ορθολογικό στα έσοδα των χρήσεων της ωφέλιμης χρήσης του στοιχείου ενεργητικού.  Οι χορηγίες 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το Συμβούλιο θα συμμορφωθεί με τους όρους που 

συνδέονται με αυτές και ότι οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν.  Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα 

αναγνωρίζονται ως έσοδα.  

 

Δάνεια τραπεζών 

 

Τα τοκοφόρα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις αρχικά επιμετρούνται στην εύλογη αξία και 

μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  Κάθε 

διαφορά μεταξύ του ποσού της είσπραξης (καθαρό από κόστη συναλλαγής) και του προεξοφλημένου ποσού 

του διακανονισμού ή της εκπλήρωσης του δανείου αναγνωρίζεται στην χρονική διάρκεια του δανείου 

σύμφωνα με την λογιστική πολιτική του Συμβουλίου για το κόστος δανεισμού (βλέπε ανωτέρω).   

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   

Οι μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα 

μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. 

 

Νέες λογιστικές ανακοινώσεις 

 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά 

από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Συμβούλιο αναμένει  ότι η 

υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει 

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου. 
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3. AKINHTA ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  2019                                               ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

2019 
1/1/2019  Προσθήκες  

Διαγραφές/
Μεταφορές 

 31/12/2019  1/1/2019  Διαγραφές  Έτους  31/12/2019  31/12/2019 

 €  €  €  €  €  €  €  €  € 

Γή 2.868.405  0  0  2.868.405  0  0  0  0  2.868.405 

Σύστημα Αποχετεύσεων:                  

-Υφιστάμενο Σύστημα 36.991.218  0  0  36.991.218  30.471.994  0  748.887  31.220.880  5.770.338 

-Μείζων Λευκωσία 278.373.232  576.699  94.473  278.855.458  103.806.800  0  11.418.436  115.225.235  163.630.222 
Σύστημα Υδατοπρομήθειας στην 
Τ/Κ πλευρά 734.822  0  0  734.822  705.429  0  22.045  727.473  7.348 

Κτίρια 40.819.834  0  0  40.819.834  11.843.985  0  1.207.653  13.051.638  27.768.196 

Μηχανήματα 214.620  0  0  214.620  211.040  0  1.004  212.044  2.576 

Εργαλεία 30.585  0  0  30.585  30.584  0  1  30.585  0 

Οχήματα 1.122.160  0  0  1.122.160  1.122.160  0  0  1.122.160  0 

Έπιπλα & Εξοπλισμός Γραφείου 334.304  2.573  0  336.877  317.893  0  3.786  321.679  15.199 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 247.311  5.393  0  252.704  225.713  0  10.539  236.252  16.452 

Λογισμικά Προγράμματα 61.005  19.873  0  80.878  61.004  0  6.624  67.628  13.249 
Όργανα Χημείου και 
Εργαστηρίου 68.656  0  0  68.656  68.489  0  167  68.656  0 

Πάγιο Ενεργητικό σε χρήση 361.866.151  604.538  94.473  362.376.216  148.865.090  0  13.419.141  162.284.230  200.091.985 
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3. AKINHTA ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΣΜΟΣ  2018                                              ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

2018 
1/1/2018  Προσθήκες  

Διαγραφές/
Μεταφορές 

 31/12/2018  1/1/2018  Διαγραφές  Έτους  31/12/2018  31/12/2018 

 €  €  €  €  €  €  €  €  € 

Γη 2.815.592 

 
52.814  - 

 
2.868.406 

 
-  - 

 
- 

 
- 

 
2.868.406 

Σύστημα Αποχετεύσεων:  

  
  

 
 

  
  

     
 

-Υφιστάμενο Σύστημα 36.991.218 

 
-  - 

 
36.991.218 

 
29.666.446  -217  805.763 

 
30.471.993 

 
6.519.225 

-Μείζων Λευκωσία 277.461.460 

 
911.772  - 

 
278.373.232 

 
92.404.135  -398  11.403.063 

 
103.806.800 

 
174.566.432 

Σύστημα Υδατοπρομήθειας στην 
Τ/Κ πλευρά 734.822 

 
-  - 

 
734.822 

 
683.390  -6  22.045 

 
705.429 

 
29.393 

Κτίρια 40.819.834 

 
-  - 

 
40.819.834 

 
10.636.421  -88  1.207.653 

 
11.843.985 

 
28.975.849 

Μηχανήματα 214.620 

 
-  - 

 
214.620 

 
207.799  -  3.241 

 
211.040 

 
3.580 

Εργαλεία 30.585 

 
-  - 

 
30.585 

 
28.978  -  1.607 

 
30.585 

 
- 

Οχήματα 1.122.160 

 
-  - 

 
1.122.160 

 
1.122.160  -  - 

 
1.122.160 

 
- 

Έπιπλα & Εξοπλισμός Γραφείου 334.304 

 
-  - 

 
334.304 

 
313.167  -  4.725 

 
317.892 

 
16.412 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 240.304 

 
7.007  - 

 
247.311 

 
212.770  -  12.944 

 
225.713 

 
21.598 

Λογισμικά Προγράμματα 61.005  -  -  61.005  59.682  -5  1.327  61.005  - 
Όργανα Χημείου και 
Εργαστηρίου 68.656 

 
-  - 

 
68.656 

 
68.118  -  372 

 
68.490 

 
166 

Πάγιο Ενεργητικό σε χρήση 360.894.560 

 
971.593  - 

 
361.866.153 

 
135.403.066  -714  13.462.740 

 
148.865.092 

 
213.001.061 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
  
3.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2019 (συνέχεια) 
 

Στο ποσό των  €278.855.458 που αφορά στο σύστημα αποχετεύσεων της Μείζονος Λευκωσίας, στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου ιδιώτες αναλαμβάνουν την κατασκευή του συστήματος αποχετεύσεων, κατά το διαχωρισμό 

οικοπέδων γης, περιλαμβάνεται μόνο το κόστος των υλικών που παραχωρούνται από το Συμβούλιον και το οποίο 

ανέρχεται στο ποσό των € 1.489.563. Το συνολικό μήκος των αγωγών που έχουν σχέση με το διαχωρισμό 

οικοπέδων ανέρχεται σε 102,67χλμ και η αξία έχει υπολογιστεί περίπου στα €13,86 εκ. 

 

4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Κόστος Γη και Κτίρια 

 € 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 0 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019 1.494.757 

 1.494.757 

Αποσβέσεις  

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 0 

Επιβάρυνση έτους 29.247 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019 29.247 

Καθαρή Λογιστική Αξία  

Υπόλοιπο στις 31η Δεκεμβρίου 2019 1.465.510 

Υπόλοιπο στις 31η Δεκεμβρίου 2018 0 

 1.465.510 

 

Ποσά αναγνωρισμένα στα αποτελέσματα: 

 2019 

 € 

Τόκος επί των υποχρεώσεων μίσθωση €29.803 

Ενοίκιο έτους €47.869 

 

 

Το Συμβούλιο μισθώνει κυρίως Κρατική Γη, όπου έχει κατασκευάσει τα κυρίως Αντλιοστάσια και τα 

Εργοστάσια Επεξεργασίας Λυμάτων.  

Τα μισθώματα περιλαμβάνουν σταθερά μισθώματα. 

Τα συμβόλαια μισθώσεων του Συμβουλίου δεν περιλαμβάνουν κυμαινόμενα μισθώματα, τα οποία εξαρτώνται 

από μελλοντικούς δείκτες απόδοσης. Όλες οι μισθώσεις συνάπτονται σε μια βάση σταθερών ετήσιων πληρωμών. 

Το Συμβούλιο αναγνώρισε περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης ύψους €1.494.757 κατά την διάρκεια του 

έτους.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

5. ΧΡΕΩΣΤΕΣ   
2019 

€ 

 2018 
€ 

 Τέλη αποχετεύσεων - Φορολογούμενοι   14.020.164  12.713.897 

 Μείον: Πρόνοια απομείωσης  των χρεωστών    (4.423.865)  (4.423.865) 

    9.596.299  8.290.032 
 Τέλη Χρήσης        

 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας   2.642.983  2.263.701 

 Δήμος Λακατάμιας   267.789  536.859 

 Κοινότητα Ανάγυιας   3.477  2.931 

 Κοινότητα Κάτω Δευτεράς   8.110  8.325 

 Οικισμός Χρυσοσπηλιώτισσας   48.126  48.126 

 Πύθος Διανομείς Νερού   0  - 

 Δήμος Ιδαλίου   9.592  9.152 

 Κοινότητα Αγ. Τριμιθιάς   24.000  24.723 

    3.004.077  2.893.817 

 Κυπριακή Δημοκρατία      
 Τέλη αποχετεύσεων   -Υπ. Εσωτερικών   169.493  169.493 

                                      -Υπ. Εμπορίου   0  8.482 

 Υπουργείο Εσωτερικών (Ασφαλτοστρώσεις)   251.116  251.116 

 Τμήμα Δημοσίων Έργων   3.359.795  3.359.795 

 ΤΑΥ– Χορηγίες για έργα και λειτουργία τριτοβάθμιας                 

επεξεργασίας   11.533.293 

 

16.894.023 

 Δάνειο   1.643.019  1.789.680 

    16.956.716  22.472.589 

       

 Τόκοι Εισπρακτέοι   68  15.613 

 Διάφοροι   70.881  185.192 

 Τέλη Σύνδεσης    126.307  137.277 

 Νομικά Έξοδα Αγωγών   74.425  26.951 

       

 Επιπρόσθετες οικιακές συνδέσεις   29.106  71.450 

 Σύνολο Χρεωστών    29.857.879  34.092.921 

 

Στις οφειλές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1.252.274 (2018: 

€1.258.152), το οποίο δεν έχει καταβληθεί από τους καταναλωτές, ενώ στην περίπτωση του Δήμου Λακατάμιας, 

το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε €203.089 (2018: €165.296). 

Το οφειλόμενο ποσό των €11.533.293 από το ΤΑΥ, περιλαμβάνει ποσό ύψους €10.550.000 το οποίο 

αντιπροσωπεύει οφειλή για το Δάνειο για την κατασκευή του νέου εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στη Μια 

Μηλιά και το οποίο θα αποπληρωθεί σε ισόποσες ετήσιες δόσεις ύψους €959.091 για τα επόμενα 11 χρόνια. 

 

Η έκθεση του Συμβουλίου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

 

6.       ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ   

          ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
 

Στις 26 Μαρτίου 2013, το Συμβούλιο κατείχε καταθέσεις ύψους €11.706.620 στην Τράπεζα Κύπρου.  Μετά την 

απόφαση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, το 47,5% των ανασφάλιστων τραπεζικών καταθέσεων του 

Συμβουλίου μετατράπηκε σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου  με ονομαστική αξία €1. Η ζημιά 

απομείωσης έχει υπολογιστεί σε €4.448.516 που είναι η διαφορά μεταξύ του υπόλοιπου των καταθέσεων των 

€5.560.645 το οποίο μετατράπηκε σε 5.560.645 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου και η δίκαιη αξία 

αυτών των μετοχών έχει υπολογιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2013, στα €0,20 ανά μετοχή.  Στις 19 Ιανουαρίου 2017 

οι πιο Πάνω μετοχές μετατράπηκαν σε 278,033 μετά από διαίρεση της οικονομικής τους αξίας σε 20 φορές. 
 
Το υπόλοιπο των Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων του Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

ανήρχετο στο ποσό των €333.640, με βάση τη Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 που ήταν €1,2 ανά μετοχή, με αποτέλεσμα η ζημιά ύψους €97.311 να μεταφερθεί στη 

κατάσταση μεταβολών αποθεματικών. 

 

    

7. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2019  2018 

  €  € 

 Εμπορικές Τράπεζες 11.446.605  13.135.697 

 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 31.550  35.791 

 Μετρητά 7.564  809.663 

  11.485.718  13.981.151 

      
Η πιστοληπτική αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων βάση των αναλύσεων της 

Moody's της της Moody's Investors Services Inc την 31 Δεκεμβρίου 2019 είναι ως ακολούθως: 

 

 

 

   Β1                      10.410.496 

B3                             31.550 

Caa1                        698.809 

Caa2                        337.300 

 

 
                             11.478.155 

  

Η έκθεση του Συμβουλίου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα 

μετρητών μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων. 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

 

8. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 
2019 

€  
2018 

€ 
 Αποθεματικό Χορηγιών    

 Υπόλοιπο 1
η
 Ιανουαρίου 126.440.246  126.181.291 

 Χορηγίες έτους (4.479.130)  258.955 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 121.961.116  126.440.246 

 Διαγραφή Χορηγιών    

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 38.433.572  34.759.536 

 Διαγραφές έτους 3.539.661  3.674.035 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 41.973.233  38.433.571 

 Καθαρό Ποσό Χορηγιών 31 Δεκεμβρίου 79.987.883  88.006.675 

     

 Μακροπρόθεσμο μέρος 76.448.222  84.332.640 

 Τρέχον μέρος 3.539.661  3.674.035 

  79.987.883  88.006.675 

 

 

 

 

Τα Αναβαλλόμενα έσοδα αντιπροσωπεύουν Χορηγίες από την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ύπατη  Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για Υπηρεσίες Έργων (UNOPS) για την επέκταση του 

Αποχετευτικού Συστήματος Λευκωσίας. Οι Χορηγίες μεταφέρονται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

με ετήσιους συντελεστές 3% ώστε να συνδυάζονται με την τιμή κτήσης των σχετικών στοιχείων πάγιου 

ενεργητικού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

9. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ  

2019 ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Αρ. Δανείου 6.0321(1983) 6.0611(1986) 22.544 (2004) FP1423(2002) FP1683(2009) 6337-6338(2006)   

   € € € € € €  € 

Συναφθέν Δάνειο 3.000.000 1.200.000 100.000.000 98.846.000 49.000.000 49.549.442 301.595.442  

Υπόλοιπο 1.1.2019 227.100 237.175 75.841.463 47.972.264 30.150.000 27.651.951 182.079.953 
Τόκοι και έξοδα δανείων 2.131 2.300 - 85.299 59.290 482 149.502 
Αποπληρωμή κεφαλαίου 

δανείων 
 

(55.950) 
 

(28.547) 
 

(4.963.415) 
 

(7.704.733) 
 

(2.450.000) 
 

(2.127.066) 
 

(17.329.711) 
Αποπληρωμή τόκων και 

εξόδων δανείων 
 

(2.131) 
 

(2.300) 
 

- 

 
(85.299) 

 
(59.290) 

 
- 

 
(149.020) 

Υπόλοιπο 31.12.2019 171.150 208.628 70.878.048 40.267.531 27.700.000 25.525.367 164.750.724 

Δόσεις Πληρωτέες μέσα σε 

ένα έτος 
 

(56.550) 
 

(28.867) 
 

(4.963.415) 
 

(7.704.734) 
 

(2.450.000) 
 

(2.127.066) 
 

(17.330.632) 
Δόσεις Πληρωτέες πέραν του 

ενός έτους 
 

114.600 
 

179.761 
 

65.914.633 
 

32.562.797 
 

25.250.000 
 

23.398.301 
 

147.420.092 

        
Σημ. 1 :  ΔΟΣΕΙΣ 60 60 40 10-15 20 20   

 

Τα δάνεια είναι 

αποπληρωτέα 

ως ακολούθως 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

εξαμηνίες εξαμηνίες εξαμηνίες 

2012-2031 

€1.000.000 

 

2014-2033 

€250.000 

 

2015-2034 

€500.000 

 

2016-2036 

€731.707 

ετήσιες 

2009-2022 - €1.693.067 

 

2011-2025 - €1.000.000 

 

2013-2027  -   €666.667 

 

2014-2028 - €1.000.000 

 

2014-2023 - €1.870.000 

 

2015-2024 - €1.475.000 

ετήσιες ετήσιες 
  

1993-2022   1997-2026 2011-2030 2012-2016 - €3.825.890 

 

2017-2030 - €2.127.066   
€27.000  €14.000  €2.450.000  

        2031 -  €641.072   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 

 

9. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

2018 ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Αρ. Δανείου 6.0321(1983) 6.0611(1986) 22.544 (2004) FP1423(2002) FP1683(2009) 6337-6338(2006)   

   € € € € € €  € 

Συναφθέν Δάνειο 3.000.000 1.200.000 100.000.000 98.846.000 49.000.000 49.549.442 301.595.442  

Υπόλοιπο 1.1.2018 282.450 265.562 80.804.878 55.676.998 32.600.000 29.778.905 199.408.793 
Τόκοι και έξοδα δανείων 2.654 2.455 - 97.457 61.648 112 164.326 
Αποπληρωμή κεφαλαίου 

δανείων 
 

(55.350) 
 

(28.387) 
 

(4.963.415) 
 

(7.704.734) 
 

(2.450.000) 
 

(2.127.066) 
 

(17.328.952) 
Αποπληρωμή τόκων και 

εξόδων δανείων 
 

(2.654) 
 

(2.455) 
 

- 

 
(97.457) 

 
(61.648) 

 
- 

 
(164.214) 

Υπόλοιπο 31.12.2018 227.100 237.175 75.841.463 47.972.264 30.150.000 27.651.951 182.079.953 

Δόσεις Πληρωτέες μέσα σε 

ένα έτος 
 

(55.950) 
 

(28.547) 
 

(4.963.415) 
 

(7.704.734) 
 

(2.450.000) 
 

(2.127.066) 
 

(17.329.712) 
Δόσεις Πληρωτέες πέραν του 

ενός έτους 
 

171.150 
 

208.628 
 

70.878.048 
 

40.267.530 
 

27.700.000 
 

25.524.885 
 

164.750.241 

        

Σημ. 1 :  ΔΟΣΕΙΣ 60 60 40 10-15 20 20   
 

Τα δάνεια είναι 

αποπληρωτέα 

ως ακολούθως 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

εξαμηνίες εξαμηνίες εξαμηνίες 

2012-2031 

€1.000.000 

 

2014-2033 

€250.000 

 

2015-2034 

€500.000 

 

2016-2036 

€731.707 

ετήσιες 

2009-2022 - €1.693.067 

 

2011-2025 - €1.000.000 

 

2013-2027  -   €666.667 

 

2014-2028 - €1.000.000 

 

2014-2023 - €1.870.000 

 

2015-2024 - €1.475.000 

ετήσιες ετήσιες 
  

1993-2022   1997-2026 2011-2030 2012-2016 - €3.825.890 

 

2017-2030 - €2.127.066   
€27.000  €14.000  €2.450.000  

        2031 -  €641.072   
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Κινήθηκαν διάφορες  αγωγές εναντίον του Συμβουλίου που σε περίπτωση επιτυχίας τους, το Συμβούλιο θα  

κληθεί να καταβάλει το ποσό των €4.889.731, όπου κάθε χρόνο γίνεται και η ανάλογη πρόβλεψη (Σημ.16). 

 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια 

με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

  

9. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ (Συνέχεια) 
 

Σημ. 2:    Τα δάνεια αρ. 6.0321  (1983)  και αρ. 6.0611  (1986)  έχουν συναφθεί στα πλαίσια του 1
ου

  και  2
ου

  

Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε συμφωνία εκχώρησης των πιο πάνω δανείων στο  

Συμβούλιο.   Την ευθύνη  αποπληρωμής  ποσού  ύψους  €1.900.355 εκ  των  πιο  πάνω  δανείων  έχει  η 

Τουρκοκυπριακή  Πλευρά.   Το ποσό  αυτό  μεταφέρθηκε  στα  Αναβαλλόμενα  Έσοδα.   Το νέο δάνειο με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με αρ. 22 544 (2005) είναι για 27 χρόνια, με 7 χρόνια περίοδο χάριτος και με 

κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 

Σημ. 3:    Το δάνειο αρ. FP 1423(2002) από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις  4 

πρώτες δόσεις είναι για 20 χρόνια, με 5 χρόνια περίοδο χάριτος και με κυμαινόμενο επιτόκιο και για τις 2 

τελευταίες δόσεις είναι για 15 χρόνια, με 5 χρόνια περίοδο χάριτος και με κυμαινόμενο επιτόκιο.  
Το δάνειο FP 1683 (2009) είναι για 20 χρόνια και με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 

Σημ. 4:    Τα δάνεια από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα είναι για 25 χρόνια, με 5 χρόνια περίοδο χάριτος και 

με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 

Σημ. 5:    Χρονολογική λήξη δανεισμού 
 

  2019 

€ 

 2018 
€ 

Εντός ενός έτους  17.330.632  17.329.712 

Πέραν του 1 μέχρι  2 έτη         17.331.401  17.330.632 

Πέραν των 2 μέχρι 5 έτη         46.626.589  50.245.696 

Πέραν των 5 ετών  83.462.102  97.173.913 

  164.750.724  182.079.953 

 

 

 

                       

                       

 

 

 
Όλα τα δάνεια του Συμβουλίου είναι εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

10. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 

  2019 

 

    2018 

   €     € 

 

Ελεγκτικά δικαιώματα: 

               Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων 
 

 

         8.931 

  

9.603 

                Διαχειριστικός έλεγχος πληρωτέα στο Γενικό  Ελεγκτή   4.000  4.000 

 Κυπριακή Δημοκρατία - αποκοπή  ΦΠΑ από Εργολάβους  13.193  65.606 

 Διάφοροι εργολάβοι & Άλλες Οφειλές  3.962.414  4.181.437 

 Κράτηση πληρωμών 27% και Υπερπληρωμές  31.987  25.077 

 Τόκοι πληρωτέοι  12.924  23.403 

 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πληρωτέα  20  4.684 

 Γενικές προβλέψεις  4.889.731  4.880.573 

 

 

 
 8.923.200 

 
9.194.383 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

 

Σύνολο ελάχιστων 

μελλοντικών 

καταβολών 

μισθωμάτων 

Η παρούσα αξία 

των ελάχιστων 

μελλοντικών 

καταβολών 

μισθωμάτων 

 
2019 2018 2019 2018 

 
€ € € € 

Όχι πέραν του 1 έτους 47.869 - 18.429 - 

Πέραν του 1 έτους και όχι πέραν των 5 ετών 184.197 - 77.495 - 

Πέραν των 5 ετών 2.672.148 - 1.380.767 - 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων μίσθωσης 2.904.214 - 1.476.691 - 

          

Όλες οι υποχρεώσεις μισθώσεων είναι εκφρασμένες σε Ευρώ. 

   

Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων από μισθώσεις είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την 

ημερομηνία αναφοράς. 

 

Οι υποχρεώσεις του Συμβουλίου από μισθώσεις είναι εξασφαλισμένες για τον εκμισθωτή από τίτλους 

κυριότητας στα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. 
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 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ 

  

 

Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ΔΛΠ19 από το Συμβούλιο προέκυψε η αλλαγή στη 

σχετική πολιτική της αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν από το σχέδιο  

καθορισμένων παροχών.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το Συμβούλιο αναγνώριζε την υποχρέωση προς 

το Ταμείο Συντάξεων, όπως επιτρεπόταν από το ΔΛΠ19 πριν από τη σχετική αναθεώρηση του.  Λόγω 

της υποχρεωτικής εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ19, το Συμβούλιο προέβη σε αλλαγή της 

λογιστικής πολιτικής και αναγνωρίζει πλέον το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατά την 

περίοδο στην οποία προκύπτουν, στα λοιπά συνολικά έσοδα.  Όπως περιγράφεται στη σημείωση 2, η 

υιοθέτηση του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ19 έχει εφαρμοστεί αναδρομικά και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ8 "Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη", με 

αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών ποσών σε προηγούμενα έτη.  Πιο κάτω 

παρουσιάζονται τα υπόλοιπα στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και η κίνηση τους. 
 

 α)  Καθαρή Αναλογιστική Υποχρέωση Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 
 

 

  Αλλαγή Αναλογιστικής Υποχρέωσης κατά τη 

διάρκεια του έτους  

  

2019 

€ 

 

2018 

€ 

  Αναλογιστική Υποχρέωση στην αρχή του έτους   11.314.037  10.874.803 

 Δαπάνη Τόκων   214.046  197.995 

   Κόστος Τρέχουσας Υπηρεσίας   175.115  180.529 

   Εισφορές Μελών   53.537  56.627 

   Πληρωμές Ωφελημάτων   (443.583)  (348.000) 

 
  Αναλογιστικό (Κέρδος)/Ζημιά – Δημογραφικές 

παραδοχές (Επαναμετρήσεις) 
 

 
- 

 
- 

 
  Αναλογιστικό (Κέρδος)/Ζημιά – Οικονομικές 

παραδοχές (Επαναμετρήσεις) 
 

 
1.751.637 

 
145.251 

   Αναλογιστικό (Κέρδος)/Ζημιά Εμπειρία (Επαναμετρήσεις)   (1.245.498)  206.832 

   Αναλογιστική Υποχρέωση στο τέλος του έτους    11.819.291  11.314.037 

       

 

Αλλαγή Περιουσιακών Στοιχείων κατά την 

διάρκεια του έτους  

 2019 

€ 

 2018 

€ 

 

Καθαρή Αξία Περιουσιακών Στοιχείων στην αρχή του 

έτους  

  

4.963.851 

  

5.026.299 

 Αναμενόμενη Απόδοση  
 94.098  92.319 

 Εισφορές Εργοδότη  
 315.500  328.319 

 Εισφορές Μελών  
 53.537  56.627 

 Πληρωμές Ωφελημάτων  
 (443.583)  (348.000) 

 

Καθαρό αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) Περιουσιακών 

Στοιχείων  

 
43.214 

 
(191.713) 

 

Καθαρή Αξία Περιουσιακών Στοιχείων στο τέλος 

του έτους  

 
5.026.617 

 
4.963.851 
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 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ (Συνέχεια) 

       

 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου   

 2019 

€ 

 2018 

€ 

 Παρούσα αξία υποχρεώσεων   11.819.291  11.314.037 

 Πραγματική Αξία Περιουσιακών Στοιχείων   (5.026.617)  (4.963.851) 

 

Καθαρή υποχρέωση προς καταχώρηση στην                    

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης την  31
η
 Δεκεμβρίου   

 

6.792.674 

 

6.350.186 

       

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων  

  

2019 

  

2018 

    €  € 

 Κόστος Τρέχουσας Υπηρεσίας   175.115  180.529 

 Καθαρή Δαπάνη Τόκων   119.948  105.676 

 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων   

 

295.063 

 

286.205 

 

Κατάσταση Αναγνωρισμένων Εσόδων 
 

 

  2019 

€ 

 2018 

€ 

Αναθεωρήσεις Αναλογιστικό Κέρδος/ (Ζημιά) - 

Δημογραφικές παραδοχές (Επαναμετρήσεις) 

   -  - 

Αναλογιστικό Κέρδος/(Ζημιά) - Οικονομικές παραδοχές 

(Επαναμετρήσεις) 

    

(1.751.637) 

  

(145.251) 

Αναλογιστικό Κέρδος/(Ζημιά) - Εμπειρία 

(Επαναμετρήσεις) 

    

1.245.498 

  

(206.832) 

Διαφορά μεταξύ αναμενόμενης και πραγματικής 

απόδοσης περιουσιακών 

    

43.214 

  

(191.713) 

Κέρδος/(Ζημιά) προς καταχώρηση στην κατάσταση 

Αναγνωρισμένων Εσόδων 

    

(462.925) 

  

(543.796) 

 
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση καταχωρημένη 

στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 

 

  2019 

€ 

  2018 

€ 

Καθαρή υποχρέωση καταχωρημένη στην αρχή του 

έτους 
 

  

 
6.350.186 

 
5.848.504 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
 

  
295.063 

 
286.205 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση 

αναγνωρισμένων εσόδων 
 

  
462.925 

 
543.796 

Εισφορές Εργοδότη    (315.500)  (328.319) 

Καθαρή υποχρέωση καταχωρημένη στο τέλος του 

έτους 
 

  
6.792.674 

 
6.350.186 

 

  

Επίδραση στην Αναλογιστική Υποχρέωση 

 Αλλαγή 

Παραδοχής 

Αύξηση 

Παραδοχής 

Μείωση 

Παραδοχής 

 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 0,50% Μείωση 9,2% Αύξηση 10,7% 

Αυξήσεις Μισθών 0,50% Αύξηση 6,3% Μείωση 5,7% 

Αυξήσεις Συντάξεων 0,50% Αύξηση 12,4% Μείωση 11,2% 

Προσδόκιμο Ζωής Κατά 1 έτος Αύξηση 4,3% Μείωση 4,2% 
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ (Συνέχεια) 

   

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  31/12/2019 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο  1,06% 

Πληθωρισμός  1,50% 

Γενική Αύξηση Μισθών  0,50% 

Ολική Αύξηση Μισθών 

 

 1,25% 

(0,75% + 0,50%) + 

Κλίμακα για προαγωγές και 

προσαυξήσεις 

Ποσοστό Αύξησης Συντάξεων   1,00% 

Αύξηση Συντάξεων Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΑσφαλιστέωνΑποδοχών 
 1,50% 

Αύξηση Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών  2,0% 

Πίνακας Θνησιμότητας  60% του PA90 

 

13. ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 
 

Τα τέλη αποχετεύσεων επιβάλλονται με βάση την εκτιμημένη αξία των υποστατικών κατά την 1.1.2018. 

Σημειώνεται ότι οι εκτιμημένες αξίες των υποστατικών καθορίζονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας με βάση τη σχετική νομοθεσία και είναι δεσμευτικές για το Συμβούλιο. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε, όπως ο συντελεστής επιβολής των τελών για το έτος 2019 καθοριστεί σε 0,63% 

δηλ. 63 Σεντ για κάθε €1.000 εκτιμημένης αξίας. 

 

Τα τέλη αποχετεύσεων που επιβλήθηκαν για το έτος 2019 επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας για κάθε 

περιοχή, είναι όπως πιο κάτω:  
 

   2019 2018 

   € € 

Στρόβολος              7.224.084 6.450.409 

Αγλαντζιά   2.215.763 2.461.803 

Έγκωμη   2.892.112 2.690.436 

Λακατάμια   3.507.268 3.233.301 

Συνοικισμός Ανθούπολης   45.633 48.123 

Λατσιά   1.867.275 1.793.910 

Γέρι   0 316.524 

Τσέρι   0 242.775 

Δευτερά   20.549 18.509 

Ανάγυια   4.795 4.583 

Αγ. Τριμιθιάς   212.011 196.814 

Παλιομέτοχο   322.882 332.127 

Κοκκινοτριμιθιά   503.458 404.245 

   18.815.830 18.193.559 

 

Σημειώνεται ότι η επιβολή αποχετευτικών τελών επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας έχει τερματιστεί από 

1.1.2002 στις Δημαρχούμενες περιοχές Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου και μέρος του  Στροβόλου,  όπου  από  χρόνια  

υπάρχει και λειτουργεί το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα και των οποίων περιοχών οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη 

καλύψει το σχετικό κατασκευαστικό κόστος του συστήματος. Για τους Δήμους Γερίου και Τσερίου έχει 

τερματιστεί η επιβολή Αποχετευτικών Τελών από την 1
η
 Ιανουαρίου 2019.  
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14. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα τέλη χρήσης που επιβλήθηκαν για το 2019 παρέμειναν τα ίδια όπως και το 2018,  δηλαδή ήταν €0,55 

για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώθηκε από κάθε ένα ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που 

εξυπηρετήθηκε από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου. Τα τέλη χρήσης αναγράφονται 

πάνω στο λογαριασμό του νερού που καταναλώθηκε για κάθε διμηνία  και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο 

και χρόνο που καταβάλλεται και το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού που κυρίως είναι το Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας  και ο Δήμος Λακατάμιας. Για την υπηρεσία αυτή το Συμβούλιο καταβάλλει 

τόσο προς το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας όσο και το Δήμο Λακατάμιας  πάγια αμοιβή ύψους 

€25.630 πλέον 0,0085 cent για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    

     

 (1) ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ 2019   2018 
  €  € 
 Εμπορικές Τράπεζες  46.557  135.059 

     

 (2) ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 2019  2018 
  €  € 

 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 4.270  5.109 

 Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης 134.272  159.105 

 Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 449  - 

 Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις 29.803   

  168.794  164.214 

 Πλέον: Τραπεζικά έξοδα 6.281  7.231 

  175.075  171.445 

     

 (3) ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 2019   2018 

  €   € 

 Αμυντική Εισφορά η οποία έχει παρακρατηθεί στη πηγή από 

τόκους εισπρακτέους 
 

 

      13.967 

  

40.446 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

16. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ  2019  2018 
   €  € 
 Επιπρόσθετες οικιακές συνδέσεις  158.093  151.917 

 Πρόσθετη επιβάρυνση   482.367  341.580 

 Τέλη έκδοσης άδειας σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα  44.516  64.725 

 Άλλα εισοδήματα  8.991  11.318 

 

 
Χορηγία Κυπριακής Δημοκρατίας για το κόστος λειτουργίας 

και συντήρησης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων 

στα εργοστάσια: 

                                       Ανθούπολης  395.946 

 

355.141 

                                        Βαθειάς Γωνιάς  391.250  359.501 

   1.481.163  1.284.182 

 

 

17.  ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 

  
  2019 

€ 

  2018 

€ 

Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση του 

κεντρικού  αποχετευτικού   συστήματος  1.229.640 

 

1.236.558 

Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία και  συντήρηση των  

αντλιοστασίων 
 452.644 

 
432.771 

Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού 

αποχετευτικού συστήματος  882.026 

 

716.677 

Έξοδα για την λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων  947.588  803.322 

Ενοίκια για μισθώσεις γης  198  33.206 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης  16.991  - 

Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου 

επεξεργασίας λυμάτων στην Ανθούπολη (Πάνω Δευτερά)  1.639.668 

 

1.472.470 

Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου 

επεξεργασίας λυμάτων στην Βαθειά Γωνιά  1.785.631 

 

1.509.386 

Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου 

επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά, που βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο των Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής  3.753.648 

 

4.374.068 

Συντήρηση και επιδιορθώσεις οχημάτων και μηχανημάτων  65.226  59.834 

Προμήθεια είσπραξης τελών χρήσης  και άλλα έξοδα  206.629  363.053 

  10.979.889  11.001.345 



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

45 45 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

18. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2019 

€ 

  2018 

€ 
 

Αντιμισθία Προέδρου και Μελών 24.945  29.210  
Αποδοχές Προσωπικού 1.151.916  1.138.298  
Γενικά Έξοδα Γραφείου 8.525  12.267  
Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων 13.077  7.205  
Έξοδα Φιλοξενίας και Παραστάσεων 4.476  4.592  
Δημοσιεύσεις 5.392  8.325  
Ασφάλειες 98.615  95.192  
Έξοδα Κτηματολογίου και Εκτιμήσεων 1.614  6.494  
Νομικά Έξοδα 7.140  17.477  
Ελεγκτικά Δικαιώματα: Διαχειριστικός έλεγχος -  -  
                                      Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων 4.582  4.802  
Ενοίκια – Γραφείο/Αποθήκη -  14.885  
Εκπαίδευση Προσωπικού και Έξοδα Ταξιδιών Εξωτερικού 5.663  3.264  
Διάφορες Συνδρομές 4.016  2.000  
Συνδρομές  Λογισμικά Προγράμματα  21.157  23.664  
Γραφική Ύλη 9.779  5.877  
Συντήρηση Εξοπλισμού 29.206  24.617  
Ταχυδρομικά, Τηλέφωνα και Τέλεφαξ 42.296  56.423  
Ηλεκτρισμός, Νερό και Καθαριότητα 46.104  46.542  
Επιδιορθώσεις Κτιρίων 11.775  17.088  
Αποζημιώσεις σε Τρίτους 11.313  3.398  
Έξοδα Αναλογιστή 2.142  2.142  
Αμοιβές Τρίτων 34.254  24.869  
Τραπεζικά έξοδα (JCC) 59.977  44.530  
Προβλέψεις για απαιτήσεις τρίτων (Σημ. 18) 31.000  (12.802)  

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 12.256  -  

Εξώδικα 5.170  -  

Νομικά Έξοδα σε τρίτους 21.276  -  

 1.667.666  1.580.359  

    

Σημείωση: Οι Αποδοχές προσωπικού αναλύονται όπως πιο κάτω: 2019        2018  

 €       €  
Μισθοί και Επιδόματα Υπαλλήλων 1.408.464  1.412.321  
Ημερομίσθια Εργατών 671.597  677.493  
Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 204.666  207.295  
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 40.907  41.274  
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και  άλλα 

ωφελήματα 

 

77.244  78.538  
Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας 46.411  45.941  

Συνεισφορά στο Ταμείο Ευημερίας 57.832  58.560  
Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 295.063  286.205  
Εισφορές στο ΓΕΣΥ 32.016  -  

 2.834.200  2.807.627  

Κατανομή Αποδοχών Προσωπικού     
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης 1.682.284  1.669.329  
Έξοδα Διοίκησης 1.151.916  1.138.298  
 2.834.200  2.807.627  
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

19.  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως όλοι οι δρόμοι στην δημαρχούμενη περιοχή Μείζονος Λευκωσίας στους 

οποίους εγκαθίσταται αποχετευτικό σύστημα, τυγχάνουν ολικής ασφαλτικής επίστρωσης, μετά το πέρας 

των επί μέρους εργασιών για το συλλεκτικό σύστημα. Το κόστος της ολικής ασφαλτικής επίστρωσης, το 

οποίο μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε συνολικά σε €61.837.977, διαγράφεται στην Κατάσταση 

Συνολικών Εισοδημάτων εφόσον δεν θεωρείται ότι είναι στοιχείο ενεργητικού το οποίο ανήκει στο 

Συμβούλιο και κατ’ επέκταση το Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο για την μελλοντική συντήρηση των 

δρόμων. Το έτος 2019 το ΣΑΛ έχει εκτελέσει ολικές ασφαλτικές επιστρώσεις €167.819. 

20. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, εκκρεμούσαν εναντίων του Συμβουλίου, αριθμός αγωγών σχετικά με 

θέματα επεμβάσεων χωρίς απαλλοτρίωση σε ιδιωτικές περιουσίες στην περιοχή Μιας Μηλιάς για της 

ανάγκες κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων, το οποίο εξυπηρετεί την Ελληνοκυπριακή 

και την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα.  
 

Το ύψος των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που μπορούν να προκύψουν αναφορικά με το θέμα αυτό δεν 

μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα στο παρών στάδιο, ωστόσο οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη δυνατόν να 

επιφέρει αρνητικές οικονομικές συνέπειες στο Συμβούλιο.  
 

21. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Μέρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και του συλλεκτικού συστήματος αποχετεύσεων 

εξακολουθούν να βρίσκονται στις περιοχές που δεν είναι κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

22. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε να καταγράφει 

θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα περιοριστικά μέτρα και οι 

έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και 

χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων 

μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η Κύπρος εξήλθε του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο 

του 2016.  Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο και την 

οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και αφερεγγυότητας, οι διεθνείς 

οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι ‘’μη – επενδυτικής κατηγορίας’’ η 

Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή 

οικονομία μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά τις 

προβλέψεις ανάπτυξης που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων θέσεων, αβεβαιότητα 

στις αγορές ακινήτων, καθώς και την πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου, 

συμπεριλαμβανομένης της ασθενέστερης από την αναμενόμενη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη ως αποτέλεσμα 

της επιδείνωσης των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών όπως επίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας 

στην Ευρώπη ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

προσφυγικής κρίσης. 

 

Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του 

Συμβουλίου και την οικονομική του κατάσταση. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου, ωστόσο, οι μελλοντικές επιπτώσεις 

της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις της 

Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

22. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την τρέχουσα αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα 

και την αναμενόμενη οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν: 

 

1. Την ικανότητα του Συμβουλίου να λάβει νέο δανεισμό ή να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό 

με όρους και προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές 

του, 

2. Την ικανότητα των φορολογουμένων και των άλλων χρεωστών του Συμβουλίου να αποπληρώσουν τα 

οφειλόμενα προς το Συμβούλιο ποσά.  

3.  Τις προβλέψεις του Συμβουλίου για τις αναμενόμενες ταμειακές ροές αναφορικά με την αξιολόγηση 

απομείωσης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

4. Την ικανότητα των προμηθευτών/εργολάβων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το 

Συμβούλιο. 

 

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση του Συμβουλίου έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω 

προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης. Η Διεύθυνση του Συμβουλίου εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για 

τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Συμβουλίου και την επέκταση των εργασιών του στο παρόν επιχειρηματικό 

και οικονομικό περιβάλλον. 

Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού (COVID 19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε 

μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική 

παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Πολλές χώρες έχουν 

υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες να 

περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, 

συμπεριλαμβανόμενης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και 

αυστηρά μέτρα καραντίνας. 

 

Βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία αναμένεται να διαταραχθούν άμεσα από αυτά τα 

μέτρα. Άλλες βιομηχανίες όπως οι κατασκευαστικές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναμένεται να 

επηρεαστούν έμμεσα και τα αποτελέσματά τους να επηρεαστούν επίσης αρνητικά. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης 

της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το 

αποτέλεσμα. 

Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και 

επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Συμβούλιο και 

έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στα έσοδα του Συμβουλίου. 

 

23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1.  Παράγοντες Χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι εργασίες του Συμβουλίου το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:  κίνδυνο αγοράς 

(περιλαμβανομένου του κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Συμβουλίου επικεντρώνεται στη μη προβλεψιμότητα των 

χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση 

του Συμβουλίου.  Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα με 

αρχές που εγκρίνονται από το Συμβούλιο.  Το λογιστήριο αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του Συμβουλίου. 
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23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια) 

 

 Κίνδυνος αγοράς -  Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας 

αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.  Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Συμβουλίου είναι 

εξαρτημένα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συμβουλίου προέρχεται από μακροπρόθεσμο δανεισμό.  Ο δανεισμός  που 

εκδόθηκε σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συμβούλιο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές 

ροές.  Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συμβούλιο σε κίνδυνο επιτοκίου που 

αφορά τη δίκαιη αξία. 

   Το Συμβούλιο παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, συμβατικές ταμειακές ροές από 

χρεόγραφα που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των 

άλλων συνολικών εισοδημάτων και που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και 

καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις προς 

πελάτες, περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών. 

 

(i) Διαχείριση κινδύνων 

Πιστωτικός κίνδυνος όπου διαχειρίζεται σε ομαδική βάση.  

 

Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μόνο οργανισμοί που αξιολογούνται από ανεξάρτητα μέρη 

με ελάχιστο βαθμό φερεγγυότητας το ''C'' γίνονται αποδεκτοί. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη 

αξιολόγηση, η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας 

υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες εμπειρίες και άλλους παράγοντες. 

 

(ii) Aπομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Το Συμβούλιο διαθέτει τα ακόλουθα είδη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται στο 

μοντέλο της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας: 

  

- απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

- μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

 

Τα εμπορικά εισπρακτέα από πελάτες διαγράφονται όταν δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 

 

Οι ζημίες απομείωσης των εμπορικών εισπρακτέων παρουσιάζονται ως καθαρές ζημίες απομείωσης στο 

λειτουργικό κέρδος. Οι μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών που είχαν διαγραφεί προηγουμένως 

πιστώνονται στο ίδιο στοιχείο. 

Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι ούτε 

ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να εκτιμηθεί με αναφορά στις εξωτερικές αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας (όπου εφαρμόζεται) ή στις ιστορικές πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό 

αθέτησης των αντισυμβαλλομένων. 

Σχετικός πίνακας πιστοληπτικής αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

αναφορικά με τα μετρητά και τα αντίστοιχα μετρητών παρουσιάζεται στη σημείωση 7 των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Το Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη εκπλήρωση υποχρεώσεων εκ μέρους αυτών των 

συμβαλλόμενων μερών εκτός από αυτές που έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις. 
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23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συμβούλιο εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων 

ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες 

πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 

 Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Συμβουλίου σε σχετικές κατηγορίες 

λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία αναφοράς μέχρι την ημερομηνία λήξης 

του συμβολαίου.  Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες 

ταμειακές ροές.  Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες αφού η επίδραση 

της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. 

 

 

2.  Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 

Οι επιδιώξεις του Συμβουλίου όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι, η διασφάλιση της ικανότητας του 

Συμβουλίου να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα και να διατηρήσει την καταλληλότερη 

κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου. 

 

Το Συμβούλιο παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση της σχέσης του δανεισμού ως προς το σύνολο των 

απασχολούμενων κεφαλαίων.  Η σχέση αυτή υπολογίζεται ως ο καθαρός δανεισμός διαιρούμενος με το 

συνολικό κεφάλαιο.  Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισμού (περιλαμβανομένου 

‘βραχυπρόθεσμου και μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού’ όπως παρουσιάζεται στην κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις και ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα.  Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως ‘ίδια κεφάλαια’ (Αποθεματικά και Αναβαλλόμενα 

έσοδα όπως παρουσιάζονται στον Ισολογισμό) προσθέτοντας τον καθαρό δανεισμό. 

 

 

 

 Λιγότερο 

από 1 χρόνο 
€ 

 Από 1-2 

χρόνια 
€ 

 Από 2-5 

Χρόνια 
€ 

 Πάνω από 5 

χρόνια 
€ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018        
Δανεισμός (Κεφάλαιο και τόκος) 17.329.712  17.330.632  50.245.696  97.173.913 

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 9.194.383  -  -  - 

Αναλογιστική υποχρέωση 

ταμείου συντάξεων και 

φιλοδωρημάτων 

 

- 

  

- 

  

- 

  

6.350.186 

 26.524.095  17.330.632  50.245.696  103.524.099 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019        

Δανεισμός (Κεφάλαιο και τόκος) 17.330.632  17.331.401  46.626.589  83.462.102 

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 8.941.629  18.429  59.066  1.380.767 

Αναλογιστική υποχρέωση 

ταμείου συντάξεων και 

φιλοδωρημάτων 

 

- 

  

- 

  

- 

  

6.792.674 

 26.272.261  17.349.830  46.685.655  91.635.543 
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23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια) 

3. Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου, τα οποία 
είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. 

 
31 Δεκεμβρίου 2019           € 
Χρηματοοικονομικά  στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων 

 Εμπορικοί Τίτλοι                 333.640 

 

 

24. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα Μέλη του Συμβουλίου με τα οποία έγιναν οι ακόλουθες συναλλαγές:   

 

 2019 

€ 
 2018 

€ 
      Αμοιβή μελών του Συμβουλίου    
      Η αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως εξής:    
      Αντιμισθία Προέδρου και Μελών 24.590  29.210 

    
Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια του έτους εκτός από 

αυτές που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

25. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού (COVID 19) η παγκόσμια οικονομία 

εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη 

προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή 

ζωή. Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες έχουν 

απαιτήσει από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανόμενης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει 

περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας. 

 

Βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία αναμένεται να διαταραχθούν άμεσα από 

αυτά τα μέτρα. Άλλες βιομηχανίες όπως οι κατασκευαστικές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

αναμένεται να επηρεαστούν έμμεσα και τα αποτελέσματα τους να επηρεαστούν επίσης αρνητικά. 

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο 

λόγω του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την 

αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα. 

 

Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και 

επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το 

Συμβούλιο και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στα έσοδα του 

Συμβουλίου. 

 
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 6 μέχρι 10 

 


