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Προς 
Γενικό ∆ιευθυντή 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
Fax No.:          22-570308 
 

α/α: 13/2012 
28 ∆εκεµβρίου 2012 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Αξιότιµε κύριε, 
 
Αφορά:          D.H. Cyprotels Plc (η ‘Εταιρεία’)- Ένδειξη Αποτελέσµατος για το 

 ΄Ετος που έληξε στις 31.10.2012 
 
 
Σας πληροφορούµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της D.H. Cyprotels Plc σε συνεδρία του, 
που έγινε στις 28 ∆εκεµβρίου 2012, µελέτησε και ενέκρινε την ένδειξη αποτελέσµατος και 
την επεξηγηµατική κατάσταση που επισυνάπτονται για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 
31 Οκτωβρίου 2012.  
 
Σύµφωνα µε τους περί Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµούς, σας πληροφορούµε 
ότι τα εν λόγω αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην εφηµερίδα ‘XPRESS OIKONOMIKI’ 
στις 31-12-2012.  
 
 
Με εκτίµηση 
 
 
_________________________ 
Λάµπρος Γεωργίου  
Οικονοµικός Σύµβουλος  
  
 
 

Κοινοποιείται: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
            Fax No. 22-754671 
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Ένδειξη ενοποιηµένου αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις            

31ην Οκτωβρίου 2012 
 
Παραθέτουµε την Ένδειξη Αποτελέσµατος της DH CYPROTELS PLC για το έτος που έληξε στις 
31 Οκτωβρίου 2012, σύµφωνα µε την υποχρώση για δηµοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσµατος 
που προκύπτει από το Άρθρο 13 των Περί Προυποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµων του 2007 και 2009. Η ένδειξη Αποτελέσµατος 
έχει καταρτηστεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και δεν έχει ελεγθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της 
Εταιρείας. 
    
 Έτος που Έληξε στις 31 

Οκτωβρίου 2012           
(Μη Ελεγµένα) 

Έτος που Έληξε στις 31 
Οκτωβρίου 2011 

(Ελεγµένα) 
Πωλήσεις €23.8 εκατ. €23.3 εκατ. 
Κέρδος/ (Ζηµιά) για το έτος  (€8.3)  εκατ. (€9.5) εκατ. 
        
    
Σηµειώσεις: 
 

1. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα για το έτος που έληξε την 31 Οκτωβρίου 2012 δεν έχουν 
ελεγχθεί  από τους εξωτερικούς ελεγκτές της D.H. Cyprotels Plc (η ‘εταιρεία’).  

 
2. Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα 

του Συγκροτήµατος της θυγατρικής εταιρείας Astarti Development Plc. 
 

3. Ο κύκλος εργασιών, είχε ελαφριά αύξηση κατά 2.2% σε σύγκριση µε την περσινή χρονιά. 
Παρά το γεγονός ότι έχουν προστεθεί ακόµα δύο ξενοδοχειακές µονάδες από την Ελλάδα 
στον Όµιλο, εντούτοις δεν υπήρξε η προβλεπόµενη αύξηση αφού τα ξενοδοχεία στην 
Κύπρο, όπως επίσης και το Φαλιράκι στην Ρόδο, είχαν µειωµένες πωλήσεις και αυτό 
προέκυψε από τις απρόσµενες µειώσεις των τουριστών από το Ηνωµένο Βασίλειο.   
 

4. Το κόστος πωλήσεων κινήθηκε στα ίδια για τα ξενοδοχεία στην Κύπρο διατηρώντας τις 
αποδόσεις στα ίδια επίπεδα. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το ξενοδοχεία Φαλιράκι στην 
Ρόδο είχε µειωµένη απόδοση  λόγω µειωµένων πωλήσεων όπως επίσης και αυξηµένου 
κόστους.  
 

5. Τα έξοδα πωλήσεων παρέµειναν στα ίδια επίπεδα. 
 

6. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν βελτίωση κατά €1.1 εκατ. και αυτό οφείλεται 
κυρίως στα µη επαναλαµβανόµενες διαγραφές αποµείωσης µε συγγενικές εταιρείες και 
άλλα εισπρακτέα.  
 

7.  ∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε µη επαναλαµβανόµενα έσοδα ή έξοδα. 
 

8. Τα χρηµατοδοτικά έξοδα είναι ελαφρώς αυξηµένα από την περσινή περίοδο. 
 

9. Το συνολικό ποσό της απόσβεσης και της χρεόλησης, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα 
αποτελέσµατα, είναι το ίδιο µε τα περσινά ποσό ύψους €2.5 εκατ περίπου.   
 

10. Ως εκ τούτου, η µείωση της ζηµιάς από την περσινή περίοδο οφείλεται κυρίως µη 
επαναλαµβανόµενες διαγραφές αποµείωσης αναφέρεται πιο πάνω. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Παρά την παγκόσµια οικονοµική κρίση τα αποτελέσµατα µας κρίνονται ικανοποιητικά. Σίγουρα 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και για αυτό το σκοπό εντείνουµε τις προσπάθειες µας. Ο 
µεγάλος ανταγωνισµός, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, µας αναγκάζουν να µειώσουµε τις τιµές 
µας ούτως ώστε να είµαστε ανταγωνιστικοί µέσα στην αγορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη 
µείωση των εσόδων σε βαθµό που να µην επιτρέπουν την επίτευξη κερδοφορίας.  
 
Η υπό ανασκόπηση περίοδος, ήταν η πρώτη χρονιά που συνεργαστήκαµε µε τους µεγάλους 
διοργανωτές ταξιδίων Biblio και Thomas Cook. Η πρώτη χρονιά συνεργασίας ήταν καλή µε αρκετά 
περιθώρια βελτίωσης. Όµως, έχουµε θέσει τις βάσεις σε µία µεσοπρόθεσµη συνεργασία που 
στόχο έχει την συνεχιζόµενη αύξηση των πωλήσεων και κατ΄ επέκταση των αποδόσεων των 
ξενοδοχείων µας.  
 
Κατά το 2012 έχουν γίνει σηµαντικές ανακαινίσεις στα ξενοδοχεία Laoura και Cypria Maris στην 
Πάφο καθώς επίσης και στο Φιλαράκι στη Ρόδο µε την συµβολή και των συνεργατών µας. Στα 
άλλα ξενοδοχεία έχουν γίνει οι αναγκαίες επιδιορθώσεις.    
 
Επίσης, τη φετινή χρονιά είχαµε υπό διαχείριση δύο ξενοδοχεία στην Κέρκυρα τα οποία έχουµε 
ανακαινίσει και αναβαθµίσει. Η πρώτη χρονιά λειτουργίας των δύο αυτών ξενοδοχείων κρίνεται 
ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και την οικονοµική κρίση, και ευελπιστούµε ότι 
τα επόµενα χρόνια ο αποδόσεις τους θα συµβάλουν στην βελτίωση των αποτελεσµάτων και κατ΄ 
επέκταση στην ανάκαµψη της Εταιρείας. Προσβλέπουµε στην ανάκαµψη της τουριστικής 
βιοµηχανίας στην Ελλάδα, και προς τούτου σκοπεύουµε και στοχεύουµε στην ανάληψη, υπό 
διαχείρηση, περισσότερων ξενοδοχειακών µονάδων στα ελληνικά νησιά. Στην παρούσα φάση 
είµαστε σε διαπραγµατεύσεις για ακόµα ένα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. 
 
Όσο αφορά τον επόµενο χρόνο, τα µέχρι στιγµής µηνύµατα είναι ενθαρρυντικά αφού η αύξηση 
των τουριστών στην Κύπρο αναµένεται να συνεχιστεί και για το 2013.   
 
Περαιτέρω, συνεχίζονται οι µελέτες για ανάπτυξη και αξιοποίηση της γη που διαθέτει η θυγατρική 
Εταιρεία Astarti Developments Plc στη Γεροσκήπου- Πάφο ούτως ώστε να βρεθεί η 
καταλληλότερη και αποδοτικότερη επένδυση. Η γη παρέµεινε ανεκµετάλλευτη λόγω του χαµηλού 
συντελεστή πολεοδοµικής δόµησης ο οποίος αναµένεται να αυξηθεί και ως εκ τούτου η γη να 
καταστεί πιο εµπορεύσιµη. Επίσης, γίνονται µελέτες για αξιοποίηση της γης έναντι του 
ξενοδοχείου Cypria Bay την οποία κατέχει η Εταιρεία µας µε µακρόχρονη µίσθωση.  
 
Τέλος, προβαίνουµε σε συνεχείς µελέτες και καταβάλλουµε µεγάλες προσπάθειες, εντός και εκτός 
Κύπρου, για αναδιάρθρωση των δανείων µας που σκοπό θα έχουν τη µείωση των 
χρηµατοδοτικών µας εξόδων όπως επίσης και την απαιτούµενη ρευστότητα για την απρόσκοπτη 
λειτουργά του Οµίλου µας ειδικότερα τις δύσκολες αυτές χρονιές που διανύουµε.  
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Director General 
Cyprus Stock Exchange 
NICOSIA 
 
Fax No.: 22570308 

Ref. No.: 13/2012 
 28th December 2012 

 

A N N O U N C E M E N T 
 
Dear Sir 
 
Ref:    D.H. Cyprotels Plc (“Company”)_Preliminary Accounts 31.10.2012 
 

 
It is hereby announced that the board of directors of D.H. Cyprotels Plc met on 28th 
December 2012 consider and approved the preliminary consolidated results of the 
company for the year end 31st October 2012 which are attached hereto. 
 
In accordance with the regulations of the Cyprus Stock Exchange, we hereby advise you 
that the aforesaid accounts will be published in ‘XPRESS OIKONOMIKI’ on 31st December 
2012.   
 
 
 
Faithfully yours 
 
 
 
_______________________ 
Lambros Georgiou  
Finance Director   
 
 

c.c.      The Cyprus Securities and Exchange Commission 
            Fax No.: 22 754 671 


