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Κύρωτ,

Ετήσια ΈKθεqn Τα/ν Κυπριακών Αεροχραμμών Δημδσια Λί'!ιτεδ (η "Εταιρείll'Ί 1\α το

έτος που έληξε σt'ι;; 31.12.2011

Εσωκλείουμε avrtyρα.φα της Ετήσιας Έκθεσης της Eταφεtας Ύ1JJ. το έτος που έληξε <mς 31
Δεκεμβρiσυ 2011, που συμπεpΊΛCΙμβά.νει τις ελε-γμένες ενοποιημένες και ατομu<ές οu<ονομιl<ές

χαταστάσεις της Εταιρείας και την έκθεση περί εταιριΊ(ής δ1(llα/βέρνησης Ύ1JJ. την εν λόγω

n:ερίoδo, όπως εΎΚρί&η1<αν α:πό το Διοικητικό Συμβσόλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή του

συνεδpiι:ι.

Με τιμή,

~}
Α Θεοκλήτου

Οι1<ονομu<ός Δiευιroντης

ΑΘ/ε&

CYPRUS AIRWAYS PUBUC LTD
. ?ublίC Company. Registratlon Νο. 314

Head Qffice: 21, Alkeou Str., 2404 Engomi. Ρ.Ο. 6οχ 21903, 1514 Nicosia· ~.0. 60χ 43055. 6650 L.amaca, Cyprι.ιs
ι ίeΙ; 22 66 1800. Fax: 22 66 3101. cypn.ssaιr.com
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ΕΚΘΕΣΗ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Κ;ffiΣTOΆΠFΣ
QJΚONOMlΚEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤ ΕΙΑΣ

Για το έτος ΠΟ'\) έληξε Στιc 31 ΔEJCεIlBρίoΌ 201!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΝΟ. 668 Ρ. 3/68

...

Διοικητικό ΣΌμβοΌλιο, ΕπαγΥελμαΤΙ1ςοί Σύμβν/λοι και Τραπεζίτες

Δήλωση των Μελών Τν/ Διοικητικού ΣΌμβOUλίou
κα1 του Υπεuθύνν/ της Εταφείας για τη Σύνταξη των

Ενοποιημένων και Aτoμuςών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταφείας

Έ1dIεση Διοικητικού Συμβν/λίν/

Έ1ςθεση Ανεξάρτητων Eλεyιcrών

Ενοποιημένη Κατάσταση ΣuνoλU<ών Εσόδων

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομudjς Θέσης

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια

Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια ,
,

Eνoπoιημivη Κατάσταση Τα/ν Ταμειαχ:ών Ρο'ά>ν

ΚατάστClση των Ταμειακών Ροών

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες και Ατομικές OιKOνOμUCΈς Καταστάσεις της Εταφείας
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ΔIOliα/TIΚo ΣΧ.ΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΠΕΔΜΆΌΚΟΙ ΣΧΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖ!ΤΕΣ

"ΔΙOιιάrnKό Συμβούλιο

Σταόρος Σταόρσι>, ΠΡόεδρος (διορίστηκε στις 23 Aυy0'6oτou 2012)
ΓιώΡΥος Μαυρόκωστας. ΕκτελεσηΙςός Πρόεδρος (παραιτήθηκε σης 23 Α'UΥουστου 2012)
KυριάJcoς Κακονρής (διoρίστηl<;€ στις 23 Αυγούστου 2012)
Ξενoipα/v Ξενοφώντος (διορίστηκε στις 23 Αυγούστου 2012)
Άδ"ωνης Πηγασiοu (δIOΡΙσp'JIςε σης 23 Αυγούin:Ού 2012)
Πανίκος Πούρος (διορίστηκε σης 23 A,jyoύoτou 2012)
Χαράλαμπος Τάπας (διορίστηκε σης 23 Αυγούστου 2012)
Aχιλ/tάς ΤσαγΥάρης (διορίστηκε στις 23 Αυγού<που 2012)
Μίνως Χαραλάμπους (διορίστηκε στις 23 ΑUΥουστου2012).
Χαράλαμπος Αλεξ6:νδρσι> (παραιτήθηl<;ε στις 20 Αu-yούστου 2012)
Μιχάλης AVτα/νίoυ (παραιτήθηκε στις 20 ΑυΥούστο" 2012)
Γεώργιος ΓεωΡΥίσι> (παραιτήθηΙςε στις 23 Αυγούστου 2012)
Κ6προςΈλληνας (παραιτήθηκε σης 23 Αυγούστου 2012)
Γιώργος Kqλλής (επαν~κε στις 8 Ιουνίου 2011)
Κωνσταντίνος (A1C1Jg Λευχαρίτης (επανΕΙCΛΈΓΗκε σης g Ιουνίου 2011)
Ανδρέας ΦιλiππQ1J (παραΙτήθηκε στις 20 AlJyoύσroo 2012)
Παύλος Φωnάδης (επανεκλέΥηκε στις 8 Ιουνίου 2011)
Μάριος Χατζηγαβριήλ (παραιτήθηκε σης 16 Αυγούστου 2012)
Ανδρέας Χρυσάφης (παpα/τήθηl<;€ στις 17 ΑΌΥόύάτου 2012)

Γραμματέας

Γιώργος Σπύρου, Δικηγόρος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

ΚPMG Limited

Νομικοί ΣiίμβΟlJλοι

Χpuσαφίνης & ΠολlJβlΟlJ

Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρον Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ
Marfuι Popt!Ίar Bank PubJic Co Limited
EλληV11Cή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΙμιτεδ
ΕθνιΚή Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λίμιτεδ
Eurobazιk EFG Cyprus Limited
]Ρ Morgan Chase & Co.
Bank ofCyprus UΚ

EγyεyραμμΈVoΓραφείο

Αλκ:αίου 21, 2404 Έγκωμη,
"TJ<.21903, Λευκωσiα
Tη~φωνo:22663054

Τέλεφαξ: 22663167
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ MEAQN ΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΧΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥΥΠΕΥΘΥΝΟΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

τΩΝΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝΚΑΙ ΑΤΟΜ1ΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΤΑΣΤΆ!ΕΩΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31. AUG. 2012 13:34

Σύμφωνα ~ το Άρθρο 9 εδάφuι (3)(γ) και (7) ΤΟ1> περί των ΠροϋποθέσεωνΔuιφάνεuις (Κινητές Αξίες προς

ΔιαπραΥμάΤΕ1>ση σε P1>θμιζόΜΕVΗ Αγορά) ΝόμΟ1> τοι> 2007 ("Νόμος"), εμείς τα μέλη τοι> Δ101.!crJΤΙΚΟύ

Σ1>μβοι>λio1> και ο '\)πεύl1υνoς yuι τις ενοποιημένες και ατομικές οιχονομΙ1<ές 1<αταστάσεις της εταιρείας

Κ'\)πριακές ΑεΡσΥραμμές Δημόσια Λίμιτεδ για το έτος ΠΟ1> έληξε στις 31 Δειcεμβpίσυ 201 Ι, επιβεβαιώνουμε

ότι εξ όσων γνωρ{ζoυ~:

(α) Οι ετήσιες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες παΡΟΌσιάζονται

στις σελίδες 1Ο μέχρι 61:
(ί) καταρτίστηκαν σύμφωνcι ~ τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομ1Χ'ής Αναφοράς όπως αι>τά

υιοθετήθηκαν από την E1>pωπαϊ1Cή Ένωση, και σύμφωνα ~ τις δuιτάξεις ΤΟΌ ΆρθΡΟΌ 9, εδάφιο (4)
το'\) Νόμου, και

(ίί) παρέχουν αληθινή 1(0.1 δίκαιη εικόνα των περιoυΣUΙKών στοιχείων και υποχρεώσεων, της

οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών τ/ς εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσuι

Λίμιτεδ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές

κσ.ταστάσεις ως σύνολο, και

(β) Η έκθεση συμβούλων παρέχει δ,καιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης

καθώς και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας Κυπριακές ΑεΡσΥραμμές Δημόσια Λίμιτεδ και

των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες και ατομικές ΟΙ1<ονομικές καταστάσεις ως

σύνολο, μαζί ~ περιγραφή των 1α/ριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

ΜQ..η το\) Διοικητικο'ύ Συμβουλίov και' υπεύ&1Jνov της Εταιρείας για τις ενοποιημένες

OΙKOνOμ1κiι; καταστάσεις της Εταιρείας

.. Σταύρος Στα'ύΡΟΌ Πρόεδρος

Κ1)ριάlcος Καχουρής Μη Εκτε4στικός Σύμβουλος

Γιώργος Καλλής Μη Εκτε4στικός ΣύμβΟ1)λος

Κωνστι:ιντίνος (Άκης) ΛΕVKαρίτης Μη Εκτελεστικός Σύ μβΟ1>λος

Ξενοφών Ξενοφώντος Μη EΙCΤΕΛΕστιlCός Σύμβουλος

Άδωνης ΠηΥασίο1> Μη ~κτε4στιKός Σύμβουλος

Παν{κος Πούρος Μη Εκτελεστι1<ός Σύμβουλος

Χαράλαμπος Τάπας Μη Εκτελεστικός Σνμβουλος
......_._.

Αχιλλέας ΤσetyyάΡης Μη E1C"tελεστικός ΣύμβΟ1>λος

Παύλας Φωτιό.δης Μη Ekτελεστικός Σύμβουλος

Μίνως Χαραλάμπους Μη Εκτελεστικός Σίiμβoυλoς

Σοφοκλής ΤΌμβιος ΠρώΤός Οικονομικός Διευθυντής
ι

-~<Ξ?;._ .....

ΛΕVKωσία,
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Το ΔΙOveηΤΙKό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ (η 'Έτcιιρεiα") υποβάλ/.ε1 στα

μέλη την ετήσια έκθεσή του και τις ελεγμένες εvoπoιημtνες xcιι ατομικές οu<ονομικές Kαταστά.σS1ς της

Εταφε{ας Ύtα το έτος ποι> έληξε στις 31 Δεκεμβρioυ 2011.

Κύρu:ς δραστηρwτητες

ΟΙ κύριες δραστηρωτητες του Συγκροτήματος κσ.ι της Eταφεi.ας, οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί σ.πό το

προηγούμενο έτος, είναι η μεταφορά. εmβατών κσ.ι φορτ{ου καθώς και άλλες αεροπορικές υπηρεσίες.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του ΣυγκΡOτήμCΙΤOς ytα το έτος ποι> έληξε στις 31 Δεκεμβρioυ 2011 σuνoψiζoντσ.ι ως

εξής:

εοοο

..

Συνεη?:όιιενες ερΥασΨ;

Εισοδήματα

ΛειτουρΥικά. έξοδο.

Aπoζημιώσeις σε πλεονάζον ΠΡοσωmκό

Ζημιά σ.πομείωσης

Άλλα. έσοδα

Ζημιά από εργασίες

Καθαρά έσοδα. χρηματοδότησης

Ζημιά πριν το μερίδιο κέρδοuς σ.πό σuνδεδεμένη εταιρεiα

Μερίδιο Χέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία

Ζημιά πριν τη φορολογία

Φoρoλoyiα

Ζημτάέτους

BασU<ή και αναπροσαρμοσμένη ζημιά CΤΝά μετοχή - €σεντ

212.886
(255.544)

(9.690)
(4.892)
31.722

(25.518)
1.713

(23.805)
181

(23.624)
(261)

(23.885)

(6,11)

Ανασκόπηση της παρούσας θέσης και επίδοσης των δραστηριοτήτων ΤΟ'l) Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα πραγματοποίησε ζημιά για το έτος ύψους €23,9 εκατομμuρ{ων, σε σύγκριση με κέρδος €232
χιλιάδων το προηγονμενο έτος. Η μεταβολή αυτή οφείλεται 1α/ρiως στην σημαΝΤUCΉ μείωση των εσόδων ποι>

ήτcτν αποτέλεσμα της OΙKOVOμι!Cής νφεσης και του εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Τα λεΙΤΟUρΥικά έξοδα που περιλαμβάνουν το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα διοίκησης παρουσίασαν

μ.εfωση της τάξης του 1,6% παρά την σημαντική αύξηση στην τιμή των κα.υσίμων. Οι αποζημιώσεις σε

πλεονάζον προσωπιχό αφορούν υπαλλήλους οι οποίοι αποχώρησαν από την Εταψεία με την εφαρμογή του

Σχεδίου Πλεovα.σμον και αποτελούν μη επcrνaλaμβcτνόμενo έξοδο καθώς και η ζημιά απομε{ωσης που

αφορά. ζημιά εVλoyης αξίας δύο Α319 α.εpOσ1Cαφώντα οποία η Eταψεia αποφάσισε να πωλήσειτο 2012. Τα

άλλα έσοδα περtλαμβά.νοuν 1α/ρίως το όφελος ύψους €22,0 εκατομμυρίων που πρoΈΚUψε από την αντολλαΥή

χΡονοθυρίδων στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου μεταξύ της Εταιρείας και της Virgin At1antic
Ain.vays ι<αθώς και το κ.έρδος από την πώληση ενός αεροσκάφους Α320 και τριών εφεδρικών μηχανών

αεροσκαφών. 'ι
::

Τα τελικά αποτψσματα του ΣUΥ1<ροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβpioυ 2011 (ζημιά ytα το

έτος ύψους €23.885 εκατομμύρια) παρουσιάζουν σ.πόκλιση α.πό την ένδειξη αποτελέσματος όπως

ανακοινώθηκε στις 28 Φεβρουαρίοι> 2012 (ζημui ytα το έτος €I8.954 εκατομμόΡiα) κατά. €4.931
εκατομμύρια. Η απόκλιση αυτή oφεiλεται 1α/ρ{ως στη ζημιά. απομείωσης δύο Α319 αεροσκαφών, μέρος της

οποίας οφείλεται στην ενδuνάμωση του Ευρώ σε σχέση με το Δολλά.ριο ΗΠΑ σ.πό την ημερομηνία αγοράς

των αεροσκαφών το έτος 2002. Niι σημειωθεί ότι δεν υπήρχε ασφαλής ένδειξη ytα την εύλο'Υη αξία αυτών

των δνο αεροσκαφών και y1lJ. οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης χατά το χρόνο. ετοιμασίας της ένδειξης

αποτελέσματος.
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Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγιφοτήματος

Πρωταρχικός στόχος τοο ΔΙΟΙ1Ο1οπκσό ΣΌμβουλίου είναι να καταστεί το Σ\)"Υιφότημα ανταγωνιστικό. Προς

TOVTO είχε καταροπστεί σχέδιο ΑVαδιάρθρωσης, οι κόριοι πυλώνες του 071:0100 ήταν η μείωση των

λειτoopoyu«ί)ν κόστων, η μείωση των εργατικών κόστων με παράλληλη άρση' των υφιστάμενων

. στρεβλώσεων σnς ΣΌλλο'Υικές ΣΌμβάσ~:. η μεία>ση ΤΟΌ στόλοο με ανάλοΥη μείωση του απασχολοvμενοο

πρoσωπu<oiι, ο περαιτέρω εξορθολογισμός τΟΌ πτηΤUCO,} προγράμματος η εισαγα/'Υή μέτρων για αύξηση των

εσόδων της Εταιρείας καθώς επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €45 εκατομμύρια

προκειμένουνα καταστείεφικτή η προσέλκυσηστρατηγικούεπενδΌτή.

Η αύξηση του μετοχικού l<εφαλαίου της Εταιρείας f:y.ει Ε'Υ1<:ριθεί από το υπΟΟρΥικό συμβούλιο και ο

Υπουργός Οικονομιχ:ών κατέθεσε Νομοσχέδιο στη Βοολή για συμπληρωματικό προϋπολογισμό 'ύψους

€31.330.000, που ανnπρoσωΠεύει τη συμμετοχή του Κράτους στην αόξηση του μετοχικού l(εφαλαίOυ της

Εταιρείας. Στις 12 ΙουλίΟΊ> 2012 Ε'Υ1<:ρίθηκεαπό τη Βουλή η συμμετοχήτοο ΚράΤΟΌςστο μετοχικό κεφάλαιο

της Εταιρείας τμημα'Πl(ά και κάτω από: .0ρισμένοος όΡ01Jς, σύμφωνα με τον περί ΣΌμπληρωμαοπκού

Προί\πολοΥισμούΝόμο ('ο Νόμος')του 2012.

Σε πρώτη φάση, ποσό VΨΟΌς €15 εκατομμυρίων θα παραχωρηθεί ε1J%ς αμέσως Όπό τον όρο όοπ τα
υφιστάμενα μέλη του Διοικηοπκού ΣΌμβΟ-uλίου της Εταιρείας που έχΟΌν διοριστεί από την κυβέρνηση θα

παραιτηθούν και θα ανοπκατασταθουν από 'Οκτώ (8) νέα μέλη, τα οποία θα επιλεΥούν μετά από εισήγηση του

Υπουργού Οικονομικών και με τη σύμφωνη ΎΥώμη της KoινoβoυλεΌm:ής Επιτροπής OΙKOνOμΙΙCών και

ΠρoiiπολοΥισμού ('η Επιτροπή'). Το υπόλοιπο ποσό ύψους €I6.330.000 θα αποδεσμεΌτεί εντός τρ1.ών (3)
μηνών από την ημερομηνία ψηφισης του Νόμου υπό πρoi.iπoθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η εκπόνηση

νέου σχεδioΊ> αναδιάρθρωσης της Εταιρείας από εξειδΙXε1Jμένoυς σ1JμβoύλoΌς!εμπειρo-yvώμoνες διεθνούς

lCύρooς και εμβέλειας που θα διοριστούν E'ιrός ενός μηνός από την ημερομηνία ψηφισης του Νόμου από το

Διoικηnιcό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τη σύμφωνο γνώμη της Επιτροπής.

Με την εφαρμογή του νέΟΌ σχεδίου αναδιάρθρωσης όπως αuτό θα εκπονηθεί από τον ιξωτερu<:ό σύμβουλο,

την ενίσχυση της κεφαλαιovχι!Cής βάσης της Eταιρείιiς κατά €45 &1<:ατομμύρια και τη σ1Jνέχιση των

προσπαθε1.ών .για εξείιρεση στρατηγικού επενδυτή, αναμένεται ότι θα εξασφαλιστεί η επιβίωση του

ΣυΎICPOτήμαΤOς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Κυριότεροι κίνδΌνίn και αβεβαιότητες ,

Το Συγιφότημα λΖ!τοοργεί σε ένα πολύ; ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι
μ.ελλοντικ.ές επιδόσεις του :ΣUΥκροτήματqς επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι από τους
oπoίσ1Jς δεν είναι κάτω από τον fλεrι..o τoυ\Σuyκρoτήματoς. Aπoφασιστιιcός παράγοντας για το μέλλον Τ01J
Συγκροτήματος είναι η συνεχιζόμενη ftροσπάθεια για περωρισμό των εξόδων J<:αI αύξηση της

παραγωγικότητας κάοπ π01J σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται υπό τον έλεΥχο τοο Συγκρoτfιματoς καθώς και η

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αναφέρεται ωστόσο ότι υπάρχουν σημαντιιcoί τομείς, όπως

ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, η σ1Jνεχιζόμενη οικονομική κρίση διεθνώς οι α.λλα.γές σnς οιl(ovομU<ές

συνθ'ήκες, οι διακυμάνσεις στις -πμ.ές σwαλλάγματoς και εmτo1dων, οι -πμές των J<:CL1Jσiμmv, ΤΡOμOKρατueές

ενέργειες ή πoλεμιιcές επιχειρήσεις και διαταραχή σnς εργασιακές σχέσεις, τους οποίους το Συγκρότημα δεν

f:y.εt τη δυνατότητα να επήρεάσει και οι οπd,10Ι μπορούν δUνη>ιJ<:ά να eπηρεάσ01Jν αρνητιχά την προσπάθεια

επίΤε1Jξης μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Συγκροτήματος.

Η έκθεση ΤΟΊ> Συγκροτήματος σε διάφoρoUς κινδ'6voΌς και οι τρόποι αντιμετώmσης και διαχείρισης των

κtνδύνων αΌτών παΡ01JσιάζOVΤαι στη σημείωση 39 των ενοποιημένων Ι(αι ατομu<:ών OlKoνOfllJCιOv

καταστάσεωντης Εταιρείας.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔI01ΚHDΚOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)

Μέρισμα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 110(2) του Καταστατικού της EταιpεU:ι.ς, ποσό τουλάχιστον δέ1<:α ΤΟΊς εκατόν

Τα/ν διαθέσιμων κερδών της Eταιpεfα.ς για το έτος θα διανέμεται στους ιδιοκτήτες υπό μορφή μερίσματος.

Bάσ~ του άρθρου 169Α(1) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 δεν εmτρέπε'rαι η διανομή μερίσματος όταν

τα wm ιcεφάλαια δημόσιας εταιρείας κατά. την ημερομηνία λήξης του τελευταίου όικονομικού έτους είναι

κατώτερα από το άθροισμα του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλσ.ίου JCαι των αποθεματικών που δεν είναι

διαθέσιμα για διανομή, ως είχε η ιcατάσταση στην Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Το ΔιoΙΚΗΤUςό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος εν όψει της ζημιάς του έτους η oπoicι

μεταφέρεται σru; συσσωρευμένες ζημιές.

Μn-οχιl(ό κεφάλαιο

Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχιιcό κεφάλαιο της Eταιρεicις χατά τη διάρκεια του έτους.

Έιcταιcrη ΓΙΜκή ΣυνέλΖ\>ση

Στις 13 Οκτωβρίου 201 Ο πραyματoπoιήθηiε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ym ενημέρωση χαι λήψη των αναγκαίων

αποφάσεων, χατά. την oπoicι εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα όΠα/ς, δεδομένης της παρούσας οικ:ονομικής

κατάστασης της Eταψεicις, ΣUVεχίσε1 τις εΡΎασ1Ζς της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπό τις παρούσες

συνθήκες.

ΔιοικητικόΣυμβούλιο

Τα Μέλη του ΔιοικητιχΟΟΣυμβουλ\ou αναφέρσvtαιστη σελίδα 1. Το Διoικ:ηtιKό Συμβούλιο της Eταιρεicις

cιπoτελε{ται από ένδεκα Συμβούλους, o~ώ εχ: των οποίων συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου,

διορίζονται από την Κυβέρνηση και οι υπόλοιποι τρεις εχλέΥονται από τους Ιδιώτες Ιδιοκτήτες,

Σύμφωνα με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολο'Υισμού Νόμο του 2012 τα οκτώ μέλη του ΔΙOUςΗΤΙXOύ

Συμβoυλioυ της Eταψεicις που έχουν διοριστεί από την Κυβέρνηση παραιτήθηκαν και σru; 23 Αυγούστου

2012 διορίστηκαν οκτώ νέα μέλη όπως αναφέρονται στην σελ.!.

ΟΙ Χ. Γιώργος Καλλής, KώνσταΝCΊνoς (Άκης) ΛευΚCΙΡίτης ι<αι Παύλος Φωτιάδης επανεξελέγησαν ως μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη Ξεχωριστή Γενική Σuvέλε\)ση των Ιδιωτών Iδιol<τητών που έ:Υινε σης

8 Ιουνίου 2011. Η θητεία των πιο πάνω μελών λήγ~ την ημέρα της Ξεχα/ριστής ΓεY\lCής Συνέλευσης των

Ιδιωτών Ιδιοκτητών της Eταφεiας, η oπoicι θl:ι ytνει την ίδια μέρα με την Ετήσια ΓεΥ\κή Συνέλευση, μετά τη

λήξη των εΡΎασιών της τελευταίας. Κατά την Ξεχωριστή ΓΕVΙXΉ Συνέλευση των ΙδΙα/τών lδιοκ:τητών θα

διεξαχθούν εκλογές για την πλήΡα/ση των Tρ~ν θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συμβάσεις με όργανα Διοίκησης

Κατά την ημερoμηνicι α.ναφοράς δεν υπηΡχαν οποιεσδήποτε σημσ:ντικές συμβάσεις μετα.ξ1) του

Συ-Υκροτήματος και των οργάνων διοίκησης πέραν της σύμβασης με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο που

αναφέρεταιστ/ Σημείωση 40.1.
,

Συμμετοχή Συμβούλων στο μετοχικό lC$φω!aιο 'ΠΙς Εταιρεwς

Η συμμετοχή των ΔΙΟΙ1Cl]τικ:ών Συμβούλων ~o μετοχικό κεφάλαιο της Eταψεicις την 31 Δεκεμβρίου 2011
και ιcατά την ημερομηνία έγκρισης των ε\'οποιημένων J<at ατομικών οικονομικών ιcαταστάσεων της

Eταιρεicις παρουσιάζεται στη σημείωση 41 τα/ν ενοποιημένων και ατομικ:ών ouςoνoμικ:ών καταστάσεων της
Eταφεicις.

69,57
5,21

31 Δεκεμβρίου

2011
%

69,57
5,21

31 Αυγούστου

2012
%

Ιδιοκτήτες που l(ατέχουν πέραν του 5% του :εl(δομένουμετοχικοvκεφαλαίου

Την 31 Δεκεμβρίου 2011 και κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενοποιημένων χαι ατομl.1Cών οu<ονομuςών

καταστάσεων της Εταιρείας, οι ιδιοκτήτες που:κ:ατείχσ.ν πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου

της Ετα.ιΡείσ.ς, άμεσα ή έμμεσα, αναφέροντα1Πιο ι<άτω:

[

Κυβέρνηση της KυπρLCL1dις Δημοκρατίας

EFG Eu:robank Ergasjas Α.Ε.
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Δήλωση :Ι;;ταιριl(ής Διαιωβέρνηοης .

Το Διοικητικό Σ1>μβούλιο έχει υιοθετήσει Ίον Κώδικα Eταιρι1Cής Δ\OJα/βέpVΗσης (ο "Κώδικας'') τσυ

Xρημαηστηρίo'l> Αξιών Κύπρου ("ΧΑΚ'') ο οποίος .είναι cxναρτημένoς στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ,

~vww.cse.coΠLcy.

Ο Κώδικας, 'στο παρόν στάδιο, δεν τuγχάνει πλήρους εφαρμογής. Συναφώς, αναφέρεται ότι υπάρχουν
συΎJCEICPψένες διατάξεις του Κώδικα οι oπo~ δεν είναι δυνατό να 1Jιοθειηθούν επειδή αντίκεινται προς

,Kαl!ή δεν συνάδουν με πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, βάσει των οποίων η Κυβέρνηση της

Δημοκρατίας, ως ο κυριότερος ιδιοκτήπις, απολαμβάνει' ειδικών δικαιωμάτων και προνομίων. Τα ειδικά

~τά δικαιώματα της Κ1Jβέρνησης αφορόυν, κυρίως, στο διορισμό Συμβούλων από την Κυβέρνηση και στη

χρoνι1Cή διάρκ:εια του διορισμού ΤΟ1Jς. '

Υπάρχουν ορισμένες άλλες αποκλίσεις από τον Κώδικα και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσπαθήσει να τις

διορθώσει μόλις αυτό κατσ.στεί εφuςτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλ(ζειμέσω αποτελεσμσ.τιχών διαδικασιών εσωτερικού ελf:γχoυ και

διαχείρισης κινδύνων τη συγκέντρωση των ι::rναΎJ<αίων στοιχείων για τη σύνταξη, ετοιμασία και καταρτισμό

της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται Ύtα εισηγμένες εταιρείες.

Η Εταιρεία διοικείται από ενδεκ:αμελtς Δwικητικό Συμβούλιο το οποίο συνέρχεται συχνά με αποτέλεσμα ο

αριθμός των συνεδριών του κατ' έτος να υπερβαίνει κατά πολύ τις έξι τουλάχιστον συνεδρίες που προβλέπει

ο Κώδικας. Τρεις από τους Συμβούλους εiναι μη-CXΝεξάρτητOΙ και οι νπόλοιποι οκτώ ανεξάρτητο!.

Οι αμοιβές των μελών του Διοιιςητικό"ό ;Ενμβουλίου Ύtα το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011
παρονσιάζονται στον πίνακα mo κάτω:

ΔιοικητικοίΣύμβουλοι

Ι'ιώΡΥοςΜαυρόκωστας

ΧαράλαμποςΑλεξάνδΡΟύ

ΜιχάληςΑντωνίσυ

ΓεώργιοςΓεωργίου

Κ'6προςΈλληνας

ΓιώΡΥοςΚαλλής ι

Κωνσταντίνος(Ά1ςTJς) ΛευKαp{τη~

Ανδρέας Φ1λίππΟύ

ΠαύλοςΦωτιάδης

ΜάριοςΧατζηγαβριήλ

ΑνδρέαςΧρυσάφης

Σύνολο

Αμοιβέ;/

AtKcnIbpata
€

126.273
1.367
1.367
1.367
1.367
1.367
1.367
1.367
1.367
1.367
1.367

139.943

λλλα

ιοφελήματα

€
2.910

'2.665
716

4.308
5.543

817
1.514
4.659
4.852
3.781
4.146

35.911'

Σύνολο

€
129.183

4.032
2.083
5.675
6.9JO
2.184
2.881
6.026
6219
5.148
5513

175.854

Η Κνβέρνηση και οι Ιδιώτες IδιoJ<;"ιήτεςεκπροσωπούνταιστο Διοιιςητικό Συflβούλιο ανά.λΟ"(α με τα ποσοστά
συμμετοχής τους. Με βάση τα νφιστάμενα ποσοστά διορίζονται από την Κνβέρνηση oJ<:τώ Σ"όμβουλοι,

συμπεριλαμβανόμενουκαι του ΠρotδΡOύ, με θητεία αορίστσυ διαρκείας και τρεις Σύμβουλοι εκλέγονται

από τους Ιδιώτες IδιoJ<:"t"ήτες για !Πjτεiιt ενός έτους και είναι επανεκλtξ!μΟL Η Κvβέρνηση μπορεί

οποτεδήποτε να παύσει ή να αντικαταστfισει οποιονδήποτε ωrό τους Σuμβοvλους που έχει διορ(σεL Ως

συνέπεια των: καταστατικών αυτών προνοιών δεν μπορεί να υπάρξει συμμόρφωση με τις πρόνοιες ΤΟύ
Άρθρσυ Α.5 του Κώδικα.

i
,ι ' .

Σύμφωνα με ΊΟ ΚατασταΤΙ1<6 της Eταιρεiaς, το ΔιοικηΤΙΚ9 Σύμβούλιο δεν έχει εξσυσία να προβαίνει στο
διορισμό νέω~ Συμβούλων και ως εις τούτο», δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Διορισμών. .

Ι '
Ι
Ι
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟΥ (σννΙχεια)

·1

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (συνέχεια)

Σ'ύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική στην Εταιρείπ, και λόγω της ειδuςής φ'ύσης και πολυπλοκότητας των

εΡΥασ1Ii)ν μιας αeρoπoρuςής εταιρείας όπως οι Κυπριακές Aερoγραμμtς, 1tOlli σημαντu<ά. θέματα που

αφορούν στη λειτουΡΥ1α της Εταιρείας μελετώνταιή αποφασίζονταισε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλ\ου.

Παράλληλα έχουν συσταθεί από το Διοικητικό ΣυμβοΌλιο εmΤΡοπές οι οποίες απαρτίζονταιή στις οποίες

συμμετέχουνΣ'ύμβουλοιγια τη μελέτη εξειδικευμένωνθεμάτων.

Η Έ'Κθεση Εταιρικής Δια1ClJβέρνησης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

www.cγpτusaίr.com.έχει ετοιμασθείσ'ύμφωνα με τις διατά.ξεις του Κώδικα και 1tεριλαμβάνειτις πιο πάνω

επεξηγήσειςκαθώς επίσης και τις πληροφορίεςπου αναφέροvrσ.ιστο Άρθρο 5 της Οδη"(ίσ.ς ΟΔ190-2007-04

της Εmτροπής Κεφαλαιαγοράς Κόπρου.

ΓεΥονό,α μετά την περίοδο αναφοράς

Τα γεγονότα μετά. την περίοδο αναφοράς παρουσιά.ζονται στη σημεiωση 43 των ενοποιημένων και ατομικών

ΟΙJCονομΙΧών 'Καταστάσεων της Εταιρείας.

Γραφεία εκδόσεως εισιτηρίων

Η Εταιρεία λεΙΤΟυΡγό'ύσε τέσσερα γραφεία ε'Κδόσεως εισιτηpiων στην Κ'ύπρο 'Και εννέα στο εξωτεΡΙJCό J(α"ά

τη διάρκεια του έτους.

Ανεξάρτητοι EλεγΚ't'ές

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Eταιρεiας, ΚPMG Limited εξέφρασαν την πρoθ\,)μίcι. τους να εξαJ(ολουθήσουν

να προσφέρουν τις υπηpεo'iες τους. Ψήφισμα που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβοuλιο να καθορίσει την

αμοιβή τους θα. κατατεθεί στην Ετήστα Γενική Συνέλευση .

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίον

~. .

~~
Γ1Ii)Ργος Σπύρου Ζ
Γραμματέας

Λευκωσ41., 31 Α1Υ'(ούσ ι υ 2012 .
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ.

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΠΕΔ

Έκθεση επί των Ενοποιημένων ",αι Ατομιιι;(ί)ν Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας

Έχουμε ελtyξει τις ενοποιημένες οικονομικές 1\αταστάσεις των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ (η

''Εταιρεία'') και των εξαρτημένων της (το "Σ1JY1Cρότημα") και τις ατομΙ1<ές οικονομικές l<CIταστάσεις της

Εταιρείας στις σελiδες 1Ο μέχρι 65, που αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης και

την χατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 1\αι τις ενοποιημένες καταστάσεις

συνολι1«ί)ν εσόδων, μεταβολών στα ίδια κεφάλαια και των ταμειακών ροών 1\αι τις 1\αταστάσεις συνολικών

εσόδων, μεταβολών στα ίδια ιc;εφάλαια Ιςαι των ταμειακών ροών της Εταιρείας για το έτος που έληξε την

ημερομηνία αυτή, 1<αθώς και περίληψη σημαντι1«ί)ν λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματι!<iς σΤ]μειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για Ώς OΙKoνoμιxiςΚαταστάσεις

ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την 1\ατάρτισΤ] των ενοποιημένων και ατομικών

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας πΟυ δίνow αληθινή και δίκαιη ει1(όνα σύμφωνα. με τα Διεθνή ΠρόΤ1)πα

ΧρημαΤΟΟΗ<Όνομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Eυρωπα11cή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις

του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. ) 13, και για εκείνες τις εσωτερικές διχλίδες που το Διοικητικό

Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρnση ενοποιημένων και ατομικών

οικονομικών 1(αταστάσεων της Εταιρείας a.Π.αλλαγμένων aπό ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε

σε λάθος.

Ευθύνη του EλF:yκτή

Η δική μας ευθ1)νη είναι να εκφράσουμε Ύ\ιώμη Em αυτών των ενοποιημένων και ατομικών ΟΙ1(ονομικών

καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τον έλεrxό μας. Διενεργήσαμε τον fλεyχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή

ΠρόΤ1)πα Eλtyχoυ. Τα Πρότυπα αυτά aπαιτoύν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς ,ςαι να

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έi-ηxo με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφ6λισης για το εάν οι

ενοποιημένες 1\αι ατομΙ1<ές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι aπαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έ'ληχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδηcασιών για την aπόκτηση ελε-ΥΚΤΙχών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά

και τις Ύ\ιωστοποιήσεις στις ενoπoιημivες και ατομικές οικονομικές ιcαταστάσεις της Εταιρείας. Οι επιλεγόμενες

διαδιιcασίες βασίζονται στην κρίση του ελψΥκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους

σφάλματος των ενοποιημένων και ατομικ6>ν οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οφειλομένου είτε σε

απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αύτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελε'Υχτής εξετάζει nς εσωτερικές

διxλiδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας

που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με Cncοπό το σχεδιασμό ελε'rιcrιKών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστ<Ισεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραστl γνώμης επί της απστελεσμαnκ6τητας των εσωτερικών διχλίδων της
οντότητας. Ο έλf:rχoς περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που

χρησιμοποιήθηκαν l<CIt του λελογισμένου τωγ λογιστικών Eι(nμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο,

καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένο>ν .και ατομικών ΟΙ1(ονομικών

καταστάσεων της Εταιρείας. .

Πιστεύουμε ότι τα ελεyJmKά τεκμήρια που ,έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν

βά.ση για την ελεγκ:τική μας Ύ\ιώμη.

ΔιoιιupwaΙ~Jιoι;;

tiJ. Συρ!ιJης, A.r.. ..ρlα90'rδt\C.Ε.l.Χαtδ'\ζαχαρlΔ(.nι,MΠoυ
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Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οιχ:ονομικές καταστάσεις και οι ατομΙΧ:ές ΟΙΙςονομικές 1<αταστάσεις της

Εταψείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του ΣυγlψOτήμαΤOς και της Εταιρείας

στις 31 Δε1Cεμβpίoυ 2011, χαι της χρημα'tοοικovομικής ε-ιάδοσης JCα/ των ταμεια1<ών ροών τους για το έτος που

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πpό-roπα XpημαΤOOΙ1<OνoμιJCής Αναφοράς όπως αυτά

υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. J 13.

Έμφσ.aη θέματος

ΕmσύΡουμε την προσοχή στη Σημείωση 4 των οικονομικών 1<αταστάσεων που δείχνει όn το Σ1>γ1Cρότημα υπέστη

ζημ1tς ύψους €23,9 ε1<ατομμυρίων χατά τη διάρχ:&ια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 201] χαι κατά. την

ημεpoμηviα αΊJτ'ή, οι συνολικές υποχρεώσεις του υπερέβαιναν τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία κατά €16
εlCαΤOμμύρια. Οι παρό:Υοντες αυτo~ μαζί,με άλλα θέματα που επεξηγούνται στη Σημείωση 4, υποδηλώνουν την

ύπαρξη ουσιασnκής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημανnκή αμφιβολία ως προς την ικανότητα του

Συγκ:ροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Όπως αναφέρεται στην εν λiryω σημείωση οι

ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε

αναπροσαρμΟΎές οι οποίες δ'\)Vατόν να χρειάζονταν αν το Συγκρότημα δεν είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει ως

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η γνώμη δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα..

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και KανOνΙ~Kιbν Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί ~ών και ΥΠοχΡεωnκών Eλtyχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων
Λογαριασμών Noμo1J του 2009, αναφέρουμε τα mo 1<άτω:

ι

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναΎKαiες για σκοπούς του Ui:yχoυ μας.

Κατά τη γνώμη μας έχουν τηρηθεi από την Εταφεία lCQτάλληλα λoΎισnκά βιβλία.

ΟΙ ενοποιημένες και Οι ατομικές ΟΙΙςονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστιJCά βιβλία.

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

δό9ηκαν, οι ενοποιημένες και οι ατομΙ;Κές οικονομικές καταστάσεις 'Itαpέx01JV τις απαιτούμενες από τον 1tερί

Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. ]] $, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ΔΙΟΙ1Cηnκού Συμβουλίου συνάδουν με τις

ενοποιημένες και nς αΤOμιJCές οιχovομικές lCQταστ6.σεις της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΟδηΎ{σ.ς ΟΔJ90-2007-04 της Εmτροπής KεφαλαΙCΙΎopάς Κύπρου, αναφέρουμΖ

όn έχει γ\νει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες 1toυ αφορούν tlζ παραΎρά.φους (α), (β), (Ύ),

(στ) 1CQ! (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και απoτελεi ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού

Συμβουλίου. '

Άλλο θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της 'γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Eταφεiας ως σώμα και μόνο

σύμφωνα με το Άρθρο J56 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. Ι] 3 και Ύtα κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη
γνώμη δεν αποδε;ιόμαστε 1) αναλαμβάνουμε ευθύνη Ύtα οποιοδήποτε άλλο σJCOπό ή προς οποιοδήποτε άλλο

πρ πο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθε,ση δυνατόν να περιέλθει.

Μαρία Α. Παπακώστα

Εγκεκριμένος Λογιστής και ΕΎΎεγραμμένος Ep.εyJcrής
εκ μέΡΟ1Jς και για "-ο-Υαριασμό της ,

KPMG Limjted
Εγκεκριμένοι Λογιστές και ΕΎΎεγραμμένοι ελεΥκτές

ΛευKωcri.α., 3] ΑυΎούστου2012
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

2011 2010
Σημ. εοοο €OOO

Συνεχιζόμενες ερΥασίες

Εισοδήματα 7 212.886 236.312
Κόστος πωλήσεων 10 (245.456) (249.291)

Μεικτ/ ζημιά. πριν τις αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωπικό (32.570) (12.979)
Αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωmκ6 11 (9.690)

ΜειΚτ/ ζημιά μετά τις αποζημιώσεις σ'ε πλεονάζον προσωπικό (42.260) (12.979)
Άλλα έσοδα 8 31.722 18.573
Έξοδα διoUcησης 10 (10.088) (10.482)
Ζημιά απομείιι>σης 12 (4.892)
Ζημιά από ερ'yασiEς πριν τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης (25.518) (4.888)

Έσοδα χρηματοδότησης 14 2.932 2.819
Έξοδα χρηματοδότησης 14 (1.219) (904)
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 1.713 1.915

Ζημιά πριν το μερίδιο k:έρδ01Jς από συνδεδεμένη εταιρεία (23.805) (2.973)
Μερίδιο 1Cέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία 22 181
Ζημιά πριν τη φοΡολ<ΥΥία (23.624) (2.973)
Φopoλoyiα 15 (261) (181)

Ζημιά έτους από συνεχιζόμενες εργασίες (23.885) (3.154)

Διαl(οπείσες ερΥασίες

Κέρδος για το έτος από διαKOπΕWες εργασίες 6 3,386

(Ζημιά) / κέρδος για το έτος (23.885) 232

Λοιπά συνολικά έσoδαl(έξoδα);

Αvt1.στάθμιση κινδύνων ταμειακών ροών : 961 (67)
Καθαρή αλλαγή στην αντιστάθμιση κινδύν,ων ταμειακών ροών

που μεταφέρεται στη (ζημιά)/κέρδος ym το έτος (1.553) (1.714)
Aπoμ...~ση ανταλλακnκών αεpOσ1Cαφών : (37)
Κέρδος εύλο-Υης αξίας:

Ιδιόκτητη ακίνητη πεpισuσ{α 62
ΑvταλλllJcr1κά αεροσκαφών 715

Αναβαλλόμενη φopoλoγiα:

Iδιό1crητ/ ακίνητη περιουσία. 11 23
Ανταλλα1α/κά αεροσκαφών (72)

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) για το έτος 124 (1.795)

Σ'\J"f1Ccvτρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος (23.761) (1.563)
,

Βασική (ζημιά)/ κέρδος ανά μετοχή - εσεν\τ 16 (6,11) 0,06
,

Αναπροσαρμοσμένη (ζημιά.)/κέρδος ανά μετοχή - €σεντ 16 (6,11) 0,06

Βασική ζημιά ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εργασίες - €σεvτ 16 (6,11) (0,81)

Αναπροσαρμοσμένη ζημιά. ανά μετοχή aπ~ 16
σuνεχιζόμενες ερΥασίες - €σεντ (6,11) (0,81)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 65 α~τελoύν αναπόσπαστο μέρος ι:ιυτών των εvΟΠΟ11jμένων χαι
ατομικών οu<ovομικών 1Cαταστάσεων της Eταφεiας.
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Για το έτος που έληξε g:rις 31 Δεχ:εμΒρioυ 2011

2011 2010
Σημ._~€.:::.:OO::..::O:...- __€.::.:O~O.::...O_
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Εισοδήματα

Κόστος πωλήσεων

Μεικτή ζημιά πριν τις αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωπικό

Aπoζημtώσε\ς σε πλεονάζον προσωΠl.1(ό '

Μεικτή ζημιά μετά ης αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωmκό

Άλλα έσοδα

Έξοδα διοίχησης

Ζημιά απoμεiωσης

Ζημιά από εργασίες πριν τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης

Έσοδα χρηματοδότησης

Έξοδα χρηματοδότησης

Καθαρά έσοδα χρημα-ιοδότησης

(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φoρoλayία

ΦopOλoγia

(Ζημιά)/κέρδος έτΟ'\)ς

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα):

Αντιστά.θμιση κινδύνων ταμειακών ροών

Καθαρή αλλαγή στην αντιστάθμιση κινδύνων ταμειακών ροών

που μεταφέρεται στη (ζημtά)/κέρδoς -γιατο έτος

Απομείωση ανταλλα1<Tl.1(ών α.εροσχαφών

Κέρδος εύλογης αξ-!σ.ς:

Iδιόxτηtη alciVΗTη πεpιoυσiι:ι:

Ανταλλακ.τιι<:ά α.εροσχαφών

Αναβαλλόμενη φορολογία:

Ιδιόκτητη ακ:ίνητη περιουσίι:ι.

ΑνταλλακτιΧά αεροσκαφών

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) Υια το έτος

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα Ύια το έτος

7 212.886
1Ο (245.456)

(32.570)
11 (9.690)

(42.260)
8 31.722
1Ο (10.088)
12 (4.892)

(25.518)

14 2.932
14 (1.219)

1.713

(23.805)
15 (261)

(24.066)

961

(1.553)

62
715

11
(72)

124

(23.942)

236367
(249.635)

(13.268)

(13,268)
22.203

(10.482)

(1.547)

2.819
(904)
1.915

368
(181)

187

(67)

0'.7]4)
(37)

23

(1.795)

(1.608)

Βασική (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή - €σεντ

Αναπροσαρμοσμένη (ζημιά)/κέρδος ανά μι.'τοm - €σεντ

16 _~(.:;,ι6,::.::15)~__...:;0:.;;.'0,:"S_

16 _~(~6,_1S)~__..;;0:.;;.,0.:..5_

Οι σημεu:ί)σεις στις σελίδες 18 μέχρι 65 απ()τελο1)ν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων KCΙι

ατoμt.κ:ών οικονομικών καταστά.σεων της Εταιρείας.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΆΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2011 2010
Σημ. εΌΟΟ εοοο

Περιουιπακά στοιχεία

Αεροσκάφη, ωeίνητα και εξοπλισμός 17 34.370 59.917
Άυλα ΠξρlOυσιακ:ά στοιχεία 18 1.333 1.311
Ακίνητα -για επένδυση 19 870 950
)(Ρηματοοucονομucά πεplOυΣUVCά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 20 198 198
Eπενδiίσεις σε συνδεδεμένες εταψmς 22 187 6
Αναβαλλόμενες φoρoλoγι.ιcές απαιτηcmς 23 4.542 4.688
Εμπορucά και άλλα εισπρακτέα 24 11.151 20.135
Σύνολο μη lCUκλοφορ0'6ντων πεΡΙΟΊ>σιακών στοιχ.είων 52.651 87.205

Αποθέματα 25 1.523 2.425
ΕμπΟΡΙΧά και άλλα εισπρακτέα 24 49.218 53.198
Παράγωγα χρηματοοικοvομικci μέσα 33 697
Μετρητά ιςαι αντίστοιχα μετρητών 26 28.997 29.871
Μη x:υ1<λoφoρoiίντα περιουσιακά στοιχεία διαΚΡατούμενα προς πώληση 27 8.775 10.154
Σύνολο ΚΊ>dοφΟΡονντων περιουσιακών δ'TOιχeίΦν 89.210 95.648

Σύνολο περιουιπαχών στοιχείων 141.861 182.853

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαlO 28 35.204 35.204
ΑπΟθεματικά 29 7.387 8.070
Συσσωρευμένες ζημιές (58.570) (35.492)
Σύνολο ιδων κεφαλαίων (15.979) 7.782

Υποχρεώσεις

Δανεισμός 30 31.958 39.060
YΠOXΡεΦσεtς χρηματοδοτικών μισθώσεων 31 12.869
EJlΠQΡΙΚά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις 32 12.582 29.937
Αναβαλλόμενο εισόδημα 34 3.688 4.461
Σύνολο μακροπΡ6θ8(fμων υποχρεώσεων 48.228 86.327

Τραπεζικά παρατραβήγματα 26 600 2.494
Δανεισμός 30 7.102 7.102
YΠOχρεώσ'ε1ζ χρηματοδοτικών μισθώσεων 31 13.018 5.148
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις 32 73.610 53.409
Παρά'γωγα χρηματοοικονομικά μέσα 33 488
ΤρέΧουσες φορολσΥικές υποχρεώσεις 74 91
Αναβαλλόμενο εισόδημα 34 15.208 20.012
Σlίνoλo τρεχουσών υποχρεώσεων 109.612 88.744

ΣVνoλo υποχρεώσεων 157.840 175.071

Σύνολο ιδίων Ι(εφαλαίων και 1>Ποχρεώσεων ' 141.861 182.853

Οι ενOΠOιημΈV~ οικονομικές καταστάσεις ε'f'ιCρ{θηXΑΝ από το ΔIOΙ1CηΤΙ1(ό Συμβούλιο στις 31 ΑΊ>γούστου 2012.
,

ι

Ι

Σταύρος Στα'όρου ;- Πρόεδρος
Ι

,

{νως Xαpαλάμπ~υς - Διoικτrrucός Σ'ιίμβΟΌλος
,

Ι i
Οι σημειώσεlζ στ1ι; σελiδες 1& μέJpι 65 απιίτελοόν αναπόσπα.στο μέρος ιroτΙOν των ενοποιημένων και

ατομικών οικονομucών καταστάσεων της Eταφ~ς.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚ.ΟΝΟΜ1ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ31 ΔΕΚΕΜΒ!'ΙΟΥ2011

Σ.crόρoς Σ.~p<>1? - Πρόεδρος

Μίνως Χαραλάμπouς - ΔΙΟl1<1ι't\κός Σ'ύμβouλος

ΟΙ σημειώσεις σ.-ις σελίδες 18 μtχρι 65 απο.-ελ0'6ν αναπόσπαστο μέρος au.6>v .-ων ενσποιημένων και
α.-Oμuαί>ν oucoνoμoς6>ν καταστάσεων της Eταφeiας.



Μεταφορές μετab) αποθεματυcών

Μεταφορά χ:α'(ά την πώληση

ανταλλΑΙCΤUCών αεροσκαφών

31 Δι:κι:μβρίΟ1J 2011 35.204

(807)

7.387

807

(58.570) (15.979)

ΛOΎιζόμεvη διανομtι μερίσματος

Εταιρείες πσυ δεν δ~ανέμoυν 70% '(ων κερδών τους μετά τη φοΡολσΥία, όπως προσδιορίζονται από τον περί

Εκτάκτου Εισφοράς -για την Άμvνα της Δη μOKρατίa.ς Νόμο, κατά τη διάρκεια '[ων δiίo ετιίιν από το -rέλoς ΤΟ1)

φορολο-Υικου έτΟ1)ς στο οποίο τα κέρδη αναφέροντσ:ι, θα θεωρείται πως E:t.ouν διανέμει (11)τό το ποσό ως μέρισμα.

Έκταιcrη εισφορά για την άμ1Jνα προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 ιcαι 17% από το 2014 (15% μέχρι 30
AιryoυστOΊ) 2011και 17% μετέπειτα) θα είναι πληρωτέα πάΥω σε αυτή τη λοΥιζόμενη διανομή μερίσματος εάν 0\

ιδιoJcrήτες(ιδιώτες και εταιρείες),κατά το τiλoς της περιόδουτων δiιo ετών από το τέλος του φορολσΥικούέτους

στο οποίο τα κέρδη ανα.φέρονται, είναι φορολσΥικοίJ<:άτΟ\I<ΟΙ Κύπρου. ΤΟ ποσό αυτό της λιηιζόμενης διανομής

μερίσματοςμειώνεται με οποιοδήποτεπpCtΎμαΤΙKό μέρισμα έχει ήδη διανεμηθείΎtα το έτος στο οποίο τα κέρδη

αναφέρονταL Αvτ/ η έlcrα1CΠj εισφορά Ύψ την 6.μυνα Jςσ.ταβάλλετα\ από την Εταιρeiα για λοΎαριασμό Τα/ν

ιδιοκτητών. .

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 65 απdτελoύv αναπόσπαστο μέρος αντών των ενοποιημένων και αΤOμι!Cιίιν

OΙJςOνOμΙJςιDν 'Καταστάσεων της Eταφείa.ς. '
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝΣΤΑ lΔIA ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Για. το έτος που έληξε στιc: 31 Δεκεμβρίου 201 Ο

Μετοχιι<ό Αποθεμσ:ru<ά ΣυσσωρεύΜΈVες
Σύνολο

,cειpάλαιo ζημιές

€ΌOO €OOO €OOO €ΌOO

1 Ιανουαρίου 2010 35.204 10.965 (36.730) 9.439
Συνολιw.έσοδα Ύια το έτος

Κέρδος "(1!l το έτος 187 187

ΆAλa συνολικά έιJOδal(έξoδα)

Αντιστάθμιση 1ς\Vδύνων ταμειακών ροών (1.781) (1.781)
AναβαλλόΜΕVΗ φΟΡΟλο'Υία

σε ιδιόlςtTJτη αιςiνητη περιουσ{α 23 23

Απομείωση σ.νταλλακnKών αεροσκαφών (37) (37)

(1.795) 187 (1.608)

Συναλλαγές με ιδιo1Cτ/τες

Έκτακτη εισφορά. "(1!l την άμΊ)να επί της

λογιζόμενης διανομής μερίσματος (63) (63)

Μεταφορές μεταξ,) αποθεματικών

Μεταφορά κατά την πώληση

ανταλλακnKών αεροσκαφών (J.I00) 1.]00

31 Δεκεμβρ(ου201011 ΙιΖνουαρίου 2011 35.204 8.070 (35.506) 7.768

1 Ιανουαρ(ου 2011
Συνολικά έσοδα Υιρ. το έτος

Ζημιά ΎU1 το έτος (24.066) (24.066)

ΆΛλα συνολικά έιJOδal(έξOδα)

Αντιστά.θμιση 1(lνδ'όνoov ταμειακών ροών (592) (592)
Αναβαλλόμενη φορολογία

σε ιδιόιcrητη ακίνητη περιουσία 11 11
-σε ανταλλακτικά αεροσκαφών (72) (72)

Κέρδος από αποτίμηση σε εύλΟγη αξία

σε ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία 62 62
σε σ.νταMακnKά αεροσκα.φών 715 715

124 124

Μεταφορές μεταξό aπoθεματιKών

Μεταφοράκατά την πώληση

σ.νταΜακτικών αεροσκαφών (807) 807

31 Δεκεμβρίου 2011 35.204 7.387 (58.765) (16.174)

Λογιζόμενη διανομή μερίσματος ,

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κεΡδών τιroς μετιΙ τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περΙ
Εκτάκτου Εισφοράς ΎU1 την Άμυνα της ΔημοκρατίαςΝόμο, κατά τη δι6.Ρ1(εια των δύο ετών από το τέλος του

φορολογικΟ'όέτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται,θα θεωρείταιπως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα.

ΈκτCIΊmJ εισφορά ΎU1 την άμυνα προς 20% ΎU1 τα έτη 2012 και 2013 και 17% από το 2014 (15% μέχρι 30
ΑυΥούστου 2011 και 17% μετδπειτα) θα είναι πληρωτέαπάνω σε cruτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματοςεάν οι

ιδιοκτήτες (ιδιώτες χ;αι εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδουτων &60 ετών από το τέλος του φoρoλayιKO'ό έτους

στο οποίο τα χ;έρδη αναφέρονται, εΙναι φoρoλoγU<oί χ;άτοικοι Kύπριro. Το ποσό Cα/τό της λογιζόμενης διανομής

μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραΥμαΤΙ1C6 μέρισμα έχει ήδη διανεμηθεί "(1!l το έτος στο οποίο τα dρδη

αναφέρονται. Αυτή η έκτCIΊmJ εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία "(1.α λογαριασμό των

ιδιοκτητών.

Οι σημειώσε1ς στις σελίδες 18 μέχρι 65 =~ελoύν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων και ατομικών

ΟΙ1Cονομιχ;(i)ν ιςαταστάσεων της Eταιρclας.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΟΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 ΔεκεμΒρίου 2011

2011 2010
Ση/L €ΌOO €ΌOO

Ροή μετρητών από εργασίες

(Ζημι6.)/κέρδος για το έτος (23.885) 232
Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις αεροσκαφών, α1<1.νήτων και εξοπλισμσό 17 6.685 6.900
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 18 455 446
(Κέρδος)/ζημιά ωcό πώληση αεροσκαφών, CΙ1CιVΉτων και εξοπλισμού 13 (7.954) 128
(Κέpδoς)/ζημιιi cιπό πώληση μη κυκλοφορούντων

περιουσιακών στoιχεiων διαKΡCΙΤOύμενων προς πώληση 8 (1.781) (1.469)
Συναλλαγματικό κ:έρδος από δάνεια και

χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ξένο νόμισμcι (1.627) (840)
Ζημιά εύλογης aξίας από ακ:ίνητcι yιcι επένδυση 19 80 100
Κέρδος από διαKoπεiσες εpyασiες 6 (3-711)
Ζημιά απoμεiωσης από αεροσκάφη, ακίνητα και εξοπλισμό 12 4.892
Mερiσματα εισπρακτέα (31)
Εισπράξεις aπό ανταλλαγή χρονοθυρίδων. 8 (22.000)
Τόκοι πληρωτέοι 14 921 692
Τόκοι εισπΡαnέοι 14 (1.274) (1.980)
Μερίδιο κέρδους ΣWδεδεμένης εταιρείας (181)
Φoρoλoyicι που χρεώθηκε 15 261 178
Καθαρή ροή μετρητών (yιcι)/από εpyασiες

πριν cιπό αλλαγές στο KεφΆΛCΙιO κίνησης (45.439) 676
Μείωση στα aποθέματα 902 536
Μείωση / (αύξηση) στα εμπορικά και άJ.J..iι εισπρακτέα 13.514 (33.018)
Αύξηση στα εμπορικά, αλλά πληρωτέα και προβλέψεις 9.036 5.955

... (Μείωση)/αύξηση στο cινcιβσ.λλ6μενo εισόδημα (5.577) 1.820

Καθαρή ροή μετρητών για εΡΥl1σίες πριν τ/ φoρoλoyίcι (27.564) (24.031)
ΦορολοΥία που πληρώθηκε (166) (296)

Kαθcιρή ροή μετρητών για. εργασίες (27.730) (24.327)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δpαGτ/ριότητες

Εισπράξεις από πώληση μη κυκλοφορούντων

περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων. προς πώληση 6.216 6.020
Εισπράξεις cιπό πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού 14.647 22
Kcιθαρές εισπράξεις από πώληση εξαρτημέ'lης 6 3.628
Τόκοι που εισπράχθηκαν 809 1.712
Εισπράξεις από ανταλΛCΙγή χρονοθυρίδων 8 22.000
Αγορά αεροσκαφών, CΙκινήτων και εξοπλισμού 17 (1.349) (2.690)
Αγορά. άυλων περιουσιακών στοιχείων 18 (477) (1.074)

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυΤΙkές &ραGτ/ριότητες 41.846 7.618

Ροή μετρητών από χΡημα.τοδοτικές δρασΤηριότητες

Αποπληρωμή δανείων (7.102) (7.102)
Αποπληρωμή ~oχρεώσεων χρημσ.τοδοτικΦν μισθώσεων (5.092) (5.131)
Τόκοι που πληρώθηκαν (902) (669)

,

Καθαρή ροή μεrρητών για χρημσ't'οδοτιl(?ς δραστηριότητες (13.096) (12.902)
,

Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών και σrντίστOιχα μετρητών 1.020 (29.611)
Δεσμευμένοι λο'Υαριασμοί κα't'αθέσεων (13.271) (7.838)
Μετρητά. kat~oιxαμετρητώνσ<ην ciρχή το\) έτους 26 27.377 56.988

ι, i
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέ'f-oς το\) έΤους 26 15.126 19.539

Οι σημειώσεις σ:ιι; σελίδες 18 μέχρι 65 tiποτελούν cιναπόσπαστo μέρος αυτών των ενοποιημένων και
ατομucών οικονομιΧών καταστάσεων της Εταιρείας.
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Για το έτοςπου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔPAΣTHPIOTHT:ε~

Η εταιρεία ΚυΠΡU1κές Αερογραμμές Δημόσια Λίμπεδ (η ''Εταιρεία'') σuστάθηKε στη Λευκωσία το 1947, ως
δημόσια εταιρεία (Αριθμός Εγγραφής: 314) σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών KVπρ01>.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος ΠΟ1> έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
περtλαμβά.νoυν την Εταιρεία και τις εξαρτημένες της (το "Συγκρότημα") καθώς και το μερίδιο του

Συ;ικροτήματος σε ΣUΝδεδεμένες εταιρείες.

Οι κύριες δραστηριότητες τόσο του Συγκροτήματος όσο και της Εταιρείας είναι η μεταφορά επιβατών ι<α.ι

φoρτίov ι<αθώς και άλλες αεΡOΠOΡUςές υπηρεσίες.

2. ΒΑΣΗ I1ArΟΥΣ1Α1:ΗΣ

2.1. Δήλωση συμμόρφωσης

Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομιΙ<ές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε crnι; 31
Δεκεμβρίου 2011 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα XρημαΤOOΙKOνOμιl(ής Αναφοράς

("ΔΠΧΑ") όπως αυτά. υιοθετήθη1Cαν από την Eυρωπαϊl(ή Ένωση (''ΕΕ'') και τις απαιτήσεις του περί

Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και τους 1tερί Αξιών ι<αι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και

Κανονισμούς.

2.2. ΒάCf1J αποτίμηCf1Jς

ΟΙ ενοποιημένεςκαι ατομικές OUςOνOμΙKέςκαταστάσειςτης Εταιρείας ετοιμάστηκανμε βάση την αρχή του

ιστορικού κόστους εκτός από τα ακόλου'θα Ο1>σιώδη στοιχεia στην κατάσταση OΙKOνOμUCΉς θέσης που

αποτιμούνται σε εύλογη αξία: τα παράγωγα χρηματοοικονομικάμέσα, η ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία, τα

... ακίνητα για επένδυση και τα ανταλλα.1CT1.m αεροσκαφών. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σχεδiωv

καθορισμένου ωφελήματος αναγνωρίζονται ως το καθαρό σύνολο των πεΡΙOυσU1Kών στοιχείων του σχεδίου

πλέον μη αναγνώρισμένα έξοδα προϋπηρεσίας και μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημιές, μείον μη

αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και την παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένΟ1> ωφελήματος.

2.3. Νόμισμαλειτουργίαςκαι παρουσίασης

Οι ενοποιημένες Ιςαι ατομικές οικονομικές Ιςαταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονταισε Ευρώ (€) που

είναι το νόμισμα λειτoυργiας του Συγκροτήματοςκαι της Εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία
υιοθέτησης του Ε'υρώ ως του επισήμου νομίσματος της Κυπρια.l(ής ΔημoKρατiaς. Οι οικονομικές

πληροφορίες στΡοΥΥυλοποιοννταιστην πλησιέστερη χιλιάδα.

2.4. Χρήση εκτιμήσεων και άσκηση κρίσης

Η ετοιμασία των ενοποιημένων και ατομικών OUςoνOμικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα

ΔΠΧΑ, απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης καθώς και να προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές

οΙ οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λoγισΤUCών αρχών και των ποσών των περιουσιακών στοιχείων,

υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων που παρουσιάζονται. Τα πραγματucά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν

από αυτές τις ε1CT1.μήσεις.

Οι εκτιμήσεις ICm οι υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε σvvεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε

λογιστικές tJl:Tιμήσεις ανcι:yνωρίζoνται στην περίοδο κατά. την οποia η εκτίμηση αναθεωρείται και σε

οποιεσδήποτε μελλοντικές περιόδους εάν αυτές επηρεά.ζονται.

Οι εχτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασiζoνται στην ιστορική εμπειρia και σε διάφορους 6.λλΟ1>ς

παράγοντες, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναΊ λογικοί υπό τις περιστάσεις, τα αποτελέσματα των oπoiιoν

συγκροτούν τη βάση για την ά.σκηση κρίσης για τις τρέχουσες αξίες των περιουσια1<ών στοιχείων και των·

υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες από ά.λλες πηγές.

Η Διεύθυνση προβαίνει σε ε1CT1.μήσεις και παραδοχές καθώς Jςαι στην ά.σκηση κρίσης όσον αφορσ στη

φορολογία., τα ωφελήματα προσωπικο"ό Kctl το Πρόγραμμα Τακτικών Επιβατών όπως αναφέρεται στις
σχΕΤUCΈς σημειώσεις των ενοποιημένων και ατομικών OΙIςOνOμU<ών 1<αταστάσεων της Eταιρεiaς.
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3. ΣΒΜΑΝΤΙΚΕΣΛOΓlΣΠΚEΣΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι ακόλουθεςλoyιστu<έςπολιτικές εφαρμόστηκανμε συνέπεια για όλα. τα έτη που παρουσιάζονταισε αυτές

τις ενοποιημένες και ατομΙ1Cές οικονομΙ,κές καταστάσεις της Eταφεiας. Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες

λογιστικέςαρχές για την ετοιμασίατων ΟtJ<;ονομικώνκαταστά.σεωνόλων των εταιρειώντου Συγκροτήματος

ΚαΊ, εκτός εκεί που αναφέρεται αλλσ:Υή, αυτές συνάδουν με εκείνες που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο

έτος.

3.1. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών

Από την 1 Ιανουαρίου 201 1 το Σuyκρότημα και η Εταιρεία υιοθέτησαν όλα τα Διε~ Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):και Διεθνή Λoyιστucά Πρότuπα (ΔΛΠ),τα οποία σχετiζoνται με

τις εργασίες τους. Η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων δεν έχει επιφέΡει σημαντικές αλλαγές στις

ενοποιημένες και ατομικές ΟΙΧονομικές καταστάσΕ1,ς της Εταιρείας.
;

Τα ακόλουθα ΠρΌΤUΠα, Αναθεωρήσεις σ~ Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί σJJ.IJ. δεν τέθηκαν σε

ισχ(> για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011:

(ί) Πρότυπα και Διερμηνείες ΠΟύ υΙOθετιiθηKαν από την ΕΕ

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'ΧρηματοοΙΚΟ,νΟμlΧά Μέσα. Γνωστοποιήσεις' Μεταβιβάσεις

Χρημα.τοοικονομικών περlOυσιακών σioιχείων (ισχ(>ει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά
την 1 Ιουλίου 20 11) :

(ϊί) Πρόη>πα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

• ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Ύπέρ-πληθ<Jρισμός και Απάλειψη Σταθερών Hμερoμηvtών για Εταιρείες που
εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορ(ι' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιουλioυ 2011).

• ΔΙ1ΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'ΧρημαΤΟΟ1Κονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις' 'Σvμψηφισμός

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στ6ιχciων και χρημαΤΟΟΙΧΟνΟμlχών υποχρεώσεων' (ισχ(>ει για

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή ~ά την 1 Ιανουαρίου 2013),
• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'Χρηματοοιχqνομικά. Μέσα Γνωστοποιήσεις' 'Γνωστοποιήσεις στην

μετάβαση στο ΔΙΊΧΑ 9 (ι.σχ6ει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2015). ,

• ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (1σχ\>ει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2015). ;

• ΔΠΧΠ 1Ο Ένοποιημένες ΟιΧονομικές Καταστάσεις (ισχ\>ει για ετήσιες περιόδους που apxίζovv την

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). :
• ΔΓαΠ ι Ι 'Κοινές ΔΙΕUθετήσεις' (ισχόει Υια ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά. την 1

Ιανουαρίου 2013). '
• ΔΠΧΠ 12 'Γνωστοποιήσεις των Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που

αρχίζουν την ή μετά την Ι Ιανουαρίου ~013).

• ΔΙΙΧΠ 13 'Αποτίμηση της Εύλογης ASfaς' (ιttχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά

την 1 Ιανουαρίου 2013). '

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά συνολικά έσοδα', (ισχ(>ει Υια ετήσιες

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την) Ιουλίου 2012).
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛOΓIΣTJΚEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (σovtx,.)

3.1 Yιoθeτηση νέων και αναθεωρημένων Πρστόπων και Διερμηνειών (<roνέχ.)

(ϊϊ) Πρότυπα Ι(αι Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (<roνέχ.) .

• ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) ΆνIIβcιλλ?μενη Φoρoλσyiα' Avά1Cτ/ση Περιουσιακών Στοιχείων (ισχύει

γιιι ετήσιες περιόδους 'tO'U αρχίζουν την ή μετά την 1 IcxvouαpiO'u 2012).
• ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) Παροχές σε Ε.ργαζόμενους' (ισχύει για ετήσιες περιόδους nO'U αρχίζουν την

η μετά την llανουαρ(ου 2013).
• ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) 'Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχόει για ετήm.ες περιόδους που

αρχίζουν την ή μετά την 1 Iανoυαρ~Ί> 2013).
• ΔΛΠ 28 (Αναθεωρημένο) 'ΕπενδύσεΙ'! σε σι)\ιδεδεμένες επιχεφήσεις 1<αι 1<Oινoπραξi.ες' (ισχVει για

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Ιανουαρίου 2013).
• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομ.ικών περΙΟ1>σιακών στοιχείων και

χρηματοοικονομικών '\)ΠOχρεώσεcoν' (ισχόει ΎΙD. ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
IavouapiO'u 2014).

• ΕΔΔΠΧ.Α 20 'Δαπάνες απ<ΥΥόμνωσηςoΡVΧείoυ επιφάνειας στη φάση της παραγω-rής' (ισχύει για

ετήσιiςπεριόδουςπου αρχ{ζοuντην ή μ.ετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
'.

20

Το ΔΙOUCΗΤΙKό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των mo πάνω προτύπων χΡηματοοu<ονομι!ζής αναφοράς

σε μελλovτιιςές περι6δοuς δεν θα έχει σημαvτι1Cή επίδραση στις· ενοποιημένες και ατομικές οU(ονομικές

καταστάσειι; της Εταφείας δ1crός από:

• Την οιοθέτηση τοο ΔΠΧΑ9 που ενδέχ~α/ να F:ΠIφέpOΙ αλλαγές στην τaζινόμηση Κα/. F:ΠIμέτρηoη των
ΧΡ7fμαrοοικονΟJ1lwν περιοοσιακών στοιχείων. Ηέιcraqη της επίπτωσης δεν έχει προσδιοριστεί. -

3.2. Βάση ενοποίησης

3.2.1. Εξαρτημένες ι;rl'Jlpείες , .
Εξαρτημένες είναι οντότητες που ελέγχονται από το Σuyκ:ρ6τημα. Οι οu<ονομικές καταστάσεις των

εξαρτημένων σoμπεριλαμβάνoνrαι στις ενσ1f0ιημένες οικονομU(ές καταστάσεις από την ημερομηνία κατά
την οποίο. αρχίζει ο έλεrx.OζKαι πΑVoυν να <roμπφιλσ.μβάνονται από την ημερομηνία κατά την οποίο. ο

έλεγχος παύει να υφίσtαται. '.
!

Οι λoγισru<:ές πολιτικές των εξαρτημένων tioυv δID.φoρoπo\ηθε~ όπου χρειάζεταΙ, για να σoνιiδoυν με τις

αρχές ΠO'U υιοθέτησε το Σ1>')'1<Ρότημα.

3.2.2, Απώλεια ελSJ?:oo

Κατά την απώλεια ε'J...Zrι.oΊ> το ΣΊ>γ1<ρότ/μα Ιδιαγράφει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 't>Πoχρεώσεις της
εξαρτημένης οποιαδήποτε μη-ελεγχόμενα <jruμφέροντα και άλλα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που

αφορούνστην εξαρτ/μένη. Οποιοδήποτε π4όνασμα Τι έλλειμμα από τ/ν απώΛΕUΙ ελf:rx.oυ ανlIΎVωpίζεται
στο κέρδος ή τη ζημtιi. Εάν το Συ-Υιςρότημα διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον στην πρώην εξαρτημένη, τότε

το <roμφέρον αυτό αποτιμάται σε εόλο'Υη αξία στην ημερομηνία απώλειας του ΕΛΈΓXou. Στη σονέχεια

λοΥίζεΤC!L ως συνδεδεμένη εταιρεία ή ως χpηIιaTOlKovoIlu<6 περιουσιακό στοιχείο διαθέσιμο προς πώληση
ανάλQΎα με το ποσοστό εmΡΡοής που διατηρεί:



31.AUG.201213:42
ν·

CAL FINANCE 35722665J18
CAL FINANCE. . .

ΚYUPlAΚEΣ AEPOΓPAMME~ ΔΒΜΟΣιΑΛΙΜΙΤΕΔ

IIJlVfEIΩΣEIΣ ΣΤΙΣ ENOΠOIHI'ν:!ENEΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΠ<ΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈ! Ι<ΑΤΑ.ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ETNPElΆΣ

ΓΙα το έτος πο» έληξε ιmc 31 Δεκεμβρίο» 2011

3. ΣHMANTlΚEΣ ΛΟΙΊΣΤΙΚ.ΕΣ nOΛITIΚEΣ (σvνeχεια)

3.2 Βάση ενοποίησης (σvvextIa)

.21

3.2.3 Συνδεδεμένες εταιρείες

Συνδεδεμένες είναι οι οντότητες εκείνες στις OΙKOνOμUςές J<:at λειτουργικές αρχές των οποίων το ΣυΥιφότημα

ασκεί σημllY'ttJ(ή εmpρoή, o)J...6. όχι έλεγχο. Σημανtι1Cή επιρροή θεωρείται ότι υφίσταται.6τα.ν το ΣυΥφότημα

κατέχει μεταξ,) 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφov μιας όλλης οντότητας.

Οι συνδεδεμένες εταιρείες λογίζονται με τη μέθοδο της J<:αθαρής θέσης και α.ναΥνωρίζονται αρχu<:ά στο

κόστος απόκτησης ουμπερ1λαμβα.νομένο» του J<:όστους O1JνaλλΟ:Υής.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περ1λαμβάνο»ν το μερίδιο Τo1.J )(έρδοuς ή της ζημιάς και των

άλλων συνολικών εσόδων Πo1.J ανσλσyC!ύν στο Σ'!1'f1<Pότημα, μετά από τροποποιήσεις για την εναρμόνιση των

λσ"fιστιJ(ών πολnικών με croτές του Στ/ικροτήματος, ωr6 την ημερομηνία J(ατά την οποία αρχίζει η
σημαντική επιρροή μέχρι την ημερομηνία πο!) η σημαντική επιρροή παδει.

Όταν το μερίδιο του ΣυΥιφοτήματος στη ζημιά της σuνδεδεμένης εταιpεiας uπερβαίνει το συμφέρον του

Σuyκpoτήματoς στη Q1)Yδεδεμένη εταιρεία, η λσyιστocή αξία του συμφέροντος crotoύ, συμπερ1λαμβανομένων

οποιωνδήποτε μακροπρόθεσμων επενδ"όσεων, μειώνεται στο μηδέν J<:at περαιτέρω ζημιέι; δεν

ανayνωρίζoνται, εκτός στην έιcrαση που το ΣυΥιφότημα έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή t:j.Eι κάνει πληρωμές

εκ μέρους της σuνδεδεμtvης εταιρείας.

3.2.4 Aπcιkιφθείσες OΌνaλλιxγές καrά την ε1iοποiηση

Συνα)J..αγές και UπόλΟlπα μεταξύ εταιρειών του ΣVΥ1Cpοτήματος J<αθιδς και μη πpcryματoπoιηθέντα κέρδη

και ζημιές πο\) προ1α/πτουν από αυτές τις (j1)Vσ.1J.λJ.yέC, απσλείφovται κατά την ετοιμασία των ενοποιημένων

ο\Κονομικ:ών καταστάσεων. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που προκ"όπτοw από (j1)Vαλλαγές με

σuνδεδέμένες εταιρείες aπαλείφoνται έναντι της επένδ"σης στο βαθμό της O1Jμμε:τοχής το\) ΣUΥ,ςροτήματος

στην εταιρεία. .Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές aπσλείφoνται κ:ατά τον ίδιο τρόπο όπως τα μη

πρayματοποιηθέντα κέρδη, αΧΜ. μόνο στο βαθμό που δεν uπάρχει ένδε1ξη απομείωσης.

3.3 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις τιμές σuναλλάyματoς που ίΣΧUα.ν την

ημέρα της σuναλλo.γής. !

Τα χρηματικά περιoυσιαιcά στοιχεία και υποχρεώσεις Π01l αποτιμο"όνται σε ξένο νόμισμα κατά την

ημερομηνία αναφοράς μετατρέπονται σε EupcD με βάση την τιμή croναλ/ιiγματος κατά την ημερομηνία

αυτή. Το σuναλλαγμαΊ!J(ό κipδoς ή ζημιά αΠό :xρημαΊ!J(ά στοιχεία είναι η διαφορά το» απoσβεσθΈVΤoς

κόστους σε Evρώ στην αρχή του έτους, τ~)oπoπoιημένo για πραγματικό τόκο Κα/ πληρωμές κατά την
διάρκεια του έτο»ς και του απoσβεσθΈVΤoς κόστους σε ξέ:,νο συνάλλαγμα μεταφρασμένο με βάση την τιμή

συναλλ(ryματoς στο τέλος του έτσuς.
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3. ΣBMANTJΚEΣ ΛοrΙΣΤD{EΣ ΠΟΑ1ΤΙΚ.ΕΣ (συνέχεια)

3.3 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (συνέχεια)

Τα μη χρηματικά περιουσuxJ(ά στοιχεία. και 1)ΠOχρε<Dσεtς σε ξένο νόμισμα τα οποία αποτιμσόνται στην

εόλσΥη αξία τους μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή συναλλάγματος κατά την ημερομηνία

προσδιορισμο]) της εύλογης a.ξ\ας. Τα μη χρηματικά περιουσ1ακά στoιχεiα και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα

τα οποία αποτιμσ6νται στη βάση του lσTOPU<:oύ x:όστOUς μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή

συναλλάγματος χ:ατά την ημερομηνία της crovaλ/σ.γήςo

Οι συναλλαγματικές διαφορές που πpol<ύπτoυν από τη μετατροπή σε Ευρώ αναγνωρίζονται στο χ:έρδος ή τη

ζημιά, εt<τός από διαφορές που προκόπτουν από τη μετατροπή χρηματοοικονομικών περΙΟ1)σ1ακών

στοιχείων διαθέσ1μων προς πώληση και απoδεκτtς αντισταθμίσεις κινδύνων από ταμειακές ροές που

σ:ναγνωpiζOνται στα άλλα croνολu<:ά έσοδα.'

3.4 Εισοδήματα

Τα εισοδήματα του Σιryκpoτ/ματoς και της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

3.4.1 Eισoδήμσ:rσ. σ.π6 μεταφορά επιβατ;ών Και φορτίου

Εισοδήμα.α από μεταφορά επιβατών και φορτίου αναγνωρίζονται στη λoyισnlCή περίοδο στην οποία οι

υπηρεσίες παρέχονταΙ, δηλαδή όταν πραγματοποιείται η μεταφορά. Εισιτήρια επιβατών και φορτωτικές που
δεν χpησ1μιmoιήθηKαν παΡOυ<nάζoνται ως 'υποχρέωση στην 1<ατάσταση OΙΚOνOμueής θέσης, ως εισόδημα

ΠOl> προεισπράχθηι<ε, και αναγνωρίζονται, ως εισόδημα στην κατάσταση συνολu<:ών εσόδων πάνω σε

συστηματική βάση λαμβάνοντας υπόψη την'ημεpOμηνίrι. λήξης των εισιτηρίων και την ιστOρU<:ή εμπεφία ως
προς το ποσοστό εξαργύρωσής τους. .

3.4.2 Πρόγραμμα TσκnΙCΏν Eπιβa:rών

Το ΣυΥκρότημα προσφέρει στους 'tQ.J<T1κσδς του επιβάτες το πρόγραμμα SunM.ίles, με βάση το οποίο

.·.mστώνοvται με. βαθμούς πOl> εξαΡΥυρώνονται με αερΟΠΟΡΙ1<ά εισ1τ/Ρια σε πτήσεις της Εταιρείας και άλλα

ωφελήματα. Η εύλσΥη αξία της τιμής που εισπράχθηκε ή είναι εισπραciα σε σχέση με την αρχική πώληση

καταμερίζεται μεταξύ τα/ν βαθμών Sα/JMiJes και των άλ/ων στοιχείων της πώλησης. Το ποσό που

καταμεpiζεται στους βαθμσ6ς SunMiles ύπολοΎίζεται βάσει εύλσΥης αξίας των βαθμών αν ωnοί πωλούνταν

ξεχωριστά. Η εύλσΥη αξία εκτιμάται με β,iση την απόδοση ναύλων ανά χιλιομετρική θέση και του

ποσοστού των βαθμών ΠΟύ αναμένεται να εξαργυρωθούν λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης τους

1<αι την ιστορική εμπειρία ως προς το ποσοστό εξα.Ρ-Υύρωσής τσuς.

Το ποσό αυτό αναβάλ/.ετσ.ι και το εισόδημα αναγνα/ρίζεται όταν οι βαθμοί εξαpγupώνoνται και το

Σvyκρότημα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τσυ για τη μεταφορά. των επιβατών 1<αι την παροχή των άλλων

ωφελημάτων. Το αναβαλλόμενο εισόδημα μιπαφέρεται στο κέρδος ή τη ζημιά. όταν δεν θεωρείται πλέον

mθσ:νόν ότι οι βαθμοί θα εξαργυρωθούν.

3.4.3 Πωλήσεις υπηρεσιών συντήρησης σερο'σκαιΡών
ι

Τα εισοδήματα από υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφώ.... αναγνωρίζονται στη ΛoO')'lστtJ<ή περίοδο πOl>

προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά στη. ουμπλήρωση της συγκεκριμένης croναλλαΥής. Αυτό γίνεται

συνήθως όταν η συyκειcpιΜΈVΗ υπηρεσία έχει 1tαρασχεθεί στον πελάτη, ο πελάτης την έχει αποδεχθεί και η

αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέωνπoσώ~ ε\ναι εύλογα εξασφαλισμένη.

3.4.4 πωλήσεις υπηρεσιών φοφοδοoi~
i

Τα εισοδήματα από υπηρεσίες τροφοδοσίας ~αγνωρίζoνται στη λογιστική περίοδο ΠOl> προσφέρονται οι

υπηρεσίες με αναφορά στη σvμπλi)ρωση της συ-yιςεκριμέv!Jς συναλλαγής. Αυτό -nveTaI συνήθως όταν το

Σ1JΎ1<ρότημα ή η Εταιρεία έχουν παραδώσει τα, είδη τpoφoδoσfuς στον πελάτη, ο πα/της έχει αποδεχθεί τα

είδη τρoφoδoσfaς και η αποπληρωμή των σχ.ετι\<ών εισπρακ.-έων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη .
..
i
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3. ΣIlMANTJΚEΣ ΛOΠΣTUα/Σ ηΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια)

3.4 Εισοδήματα (συνέχεια)

3.4.5 Elσόδημα από εvo[κια

Το εισόδημα ενοΟΟroν από ειτενδνσεις σε αΙCΊνητη περω1.>σiα αναγ.ιωρiζετα.ι στην κατάσταση συνολueών

εσόδων με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της περιόδου μίσθωσης.

3.5 Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης.

Τα έσοδα χΡηματοδότ/σηςαποτελσ6ντα\από τόκους ει~ρακτέ01X; από πόρους που επενδύθηκαν, εισόδημα

από μερίσματα και 1<έρδη από μέσα ιiντιστάθμισης κινΔUΝων που αναγνωρiζoνται στην KατCιOΤCΙση

συνολικών εσόδα/ν. Οι τόκοι εισπρα1Ctέοι αναγνωρίζοντα\ στο κέρδος ή τη ζημιά κατ' αναλσΥίσ. 'ΊPfJv01.>

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτoιcίoυ. Το εισόδημα από μερίσματα ανα:Υνroρίζεται στο

κέρδοςή τη ζημιά όταν αποδειχθεί το διIζαiωμα είσπραξης.

Τα έξοδα χρηματοδότησης αποτελσ6νται 'από τόκους πληρωτέους σε δανεισμό, τόκouς πληρωτέους σε

υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων,·ζημtές από μtσα αντιστάθμισης κινδ'όνων που αναγνωρίζοντα.ι

στην κατάσταση λorαριασμΟU αποτελεσμά>rων και τραπεζικά έξοδα. ΤΟ κόστος δανεισμσ6 αναγνωρίζεται

κατ' αναλoyίaχρόνου χρησιμοποιώνταςτη μέθοδο του ΠΡαΎματικσν επιτοκίου.

Συναλλ<ryματucάκέρδη 1<;αι ζημιές παρουσιά.ζονται σε καθαρή βάση είτε ως έσοδα χρηματοδότησης είτε ως

έξοδα χρηματοδότησης ανCιλOΎα με το αν οι συναλλαγματι,ςές κινήσεις κατέληξαν σε καθαρό κέρδος ή

καθαρή ζημιά.

3.6 Συντήρηση αεροσκαφών

Το κόστος συντήρησης αεροσκαφών (ΣUμm:pιλαμβανOμένης της γενικής επισχειιής μηχανών αλλά και

άJJ..ιJJν εξαρτημάΤα/ν των αεροσκαφών) χρεώνεται στο κtρδoς ή τη ζημιά μ.ε βάση τη χρήση (ώρες πτήσης)

!α/ν αεροσκαφώνή όπως αυτά προ1α/πτουν ό~αν π.ρ6κειται για έκτακτα .έξοδα.. . . '

3.7 Διακοπείσες εργασίες

Διακοπείσα φyασiα εiναι ένα τμήμα των. επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΤΣU ΣuyκρoτήμαΤOς που

αποτελΖ{ ένα δU1Κριτό ονσιαστικό επιχειρηματικό μέρος ή γεωγραφιιcό τομέα φΥασιών Που πωλήθηκε ή

διακρατείται για πώληση ή διανομή, ή εiναι μια εξαρτημένη πou απOιcrήθηKε με αΠOJCλειστικό σκοπό την

μεταπώληση της. Η ταξινόμηση ως διακοπείσα εργασiα -yiνεται κατά την πΦληση ή δταν η φyασiα Πληροί

τα κριτήρια για ταξινόμηση ως διακρατούμενη για πώληση νωρίτερα. Όταν μια εΡΥασία ταξινομείται σαν

διακοπε[σα εpyaσil'l, η σ\)γκρι'tt1Cή XατUOΤαση ΣUΝOλΙKών εσόδων ξαναπαΡΣUσιάζεται ως εάν οι εργασίες

που διαlC6πηKαν κατά τη διάΡJCε\α του τρέχοντος έτouς να είχαν διακοπεί από την αρχή του ιroγιφΙΤUCσύ

έτ01Jς. j

3.8 ΦορολΟ"(ία

Η φορολογία αποτελείται από την τρέχouσα και την αναβαλλόμενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην

κατάσταση συνολueφν εσόδων ειcτ6ς στο βαθμό που αφορά στοιχεία που αν<ryνωpiζoνται Kατ'ιroθείαν στα

(δια κεφ6λα.ια ή στι;ι άλλα συνOλΙKCι έσοδα.

ι ί •

Η τρέχουσα φσρολΟ'Υία είναι η αναμενόμ.ενη πληρωτέα ή επιστρεπτέα φορολογία π!iνω στο φορολογητέο

εισόδημα ή ζημιά του έτους με βάση τη νoμoθεσiα και .ους φOΡOλoγu<O'ός ΣWΤSΛΕστές Π01J ισχl)ouν κατά

την ημερoμηνfu. αναφοράς, καθώς και oπoιεσδ~πoτε ΤΡOΠOΠOιήσεl.ς στην φορολογία Πληρωτέα αναφορ\Κά
με προηγούμενα έτη. .,



31. AUG. 2012 13:43
ι.

CAL FINANCE '35722665",'28
CAL FINANCE

.. '

: ΚYΠPlAΚEΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΒΜΟΣΙΑ ΛΙΜ1ΤΕΔ

ΣΗΜΈΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟ:ΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΠ<ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΊΉΣ ΕΤΑ1ΡΕ1ΑΣ

Για το έτος ΠΟΊ> έληξε σης 3 Ι ΔεκεμΒρίΟΊ> 2011

Να. 668 Ρ. 27/68

24

..

3. ΣHMAN'fIlα/Σ ΛΟΙ1ΣΤ1ΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια)

3.8 ΦοΡολο'Υία (συνέχεια)

Η αναβαλλόμενη φορολαΥία αναΎVωρIζεται σε όΛSς τtζ προσωρινές διαφορές μεταξύ της λoγιστueής αξίας

των πεPΙOΊ>σuIl(ών σroιχε{ων και των υποχρεώσεων Χα/ της φορολογικής τους βάσης. Η αναβαλλόμενη

φορολοΥία υπολαΥίζεται με βάση τουςφοΡολοΥιΚoVς συντελεστές ΠΟΊ> αναμένεται να ισχόΟΊ>ν όταν οι

προσωρινές διαφορές αντιστραφούν, βάσ~ι της νομοθεσίας που έχει θεσπιστε~ ή ΟΊ>σιωδώς θεσπιστεί, μέχρι

την ημερομηνία αναφοράς.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις' και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα
συμψηφισμο'ύ και αφόΡούν φορολο-Υίες ποι> επιβλήθηκαν από την ίδια φOΡOλoγucή αρχή σro ίδιο

φορολογητέο πρόσωπο, ή σδ διαφορετικά, φορολογητέα πρόσωπα, αλλά υπάρχει η πρόθεση να εξοφλήσΟΊ>ν

τρέχουσες φορολΟΎικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε καθαρή βάση ή ΟΙ φoΡOλO'γtIζές υποχρεώσεις και

απαιτήσεις αναμένεται να δΙΕUθετηθσ'ύν τια/τ6χΡονα.

Η αναβώλόμενη φορολογία που προΚόπτει από φορολογητέες ζημ1ές που δεν χρησιμοποιήθηκαν,

φOΡOλσyuςές mσrώσεις και αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναΎVωpίζεται ως περΙΟΊ>σιακό σroιχείo μόνο

σro βαθμό ΠΟΊ> θεωρείται πιθανόν 6-n' σro μέλ/σν θα υπ6.ρΧΟΊ>ν επαρκή' φoΡOλO'γtKά l<έρδη προς

συμψηφισμό. Οι αναβαλλόμενες φopo~κές απαιτήσεις αναθεωρσ'ύνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς Ι(αι
μειώνονται στο βαθμό που δεν είναί πΜον πιθανόν ότι το σχετικό φορολοΥητέο όφελος θα

πραγματ01tOιηθεΙ

3.9 Αεροσκάφη, αΚίνητα και εξοπλισμός
·ι

3.9.1 Ανφώριση κω απoτiμηση

Η ιδιόιc:τητη αιdνητη περιουσία αποτιμ:Ιται σε εύλογη αξία με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικο-υς
ανεξάΡτητοι>ς εκτιμητές μείον συσσωρευμΙνες αποσβέσεις για κτίρια. Τα ανταλλιn:τιKά αεροσκαφών εmσης

αποτιμο'ύνται σε εόλοΥη αξία με βάση την mo πρόσφατη ένδειξη της αγοραίας αξίας ΤΟΊ>ς. Οι

επανεκτιμήσεις γίνοντdι σε τακτά xρoνuςά διαστήματα ώστε η λoy1στι!Cή αξiα να μη διαφέΡει σημαντικά από

το ποσό της clλ.σΥης αξίας. Τα υπόλοιπα στοιχεία αεροσκαφών, ακtνήτων 1(αι εξoπλισμ~ παρΟΊ>σιάζοντcn

σε κόστος με(ον συσσωρευμένες αποσβέσεις 1(cn συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Το I(όσroς περιλαμβάνει έξοδα ποι> αποδίδΟνται άμεσα στην απόκτηση του πεΡΙΟ1)Ο1α/(0'6 σroιχείoΊ>.

ro.zονάσματα ή ελλείμματα που προκόπτοτ\ν από την επανεκnμηση της ιδιόκτητης ακίνητης πεΡΙOΊ>σίcις και
των ανταλλαχτικών αεΡΟ01Cαφών αναγνωρίζονται στο αποθεματικό επανEJ<:τίμησης. Εάν προκόψει έλλειμμα

που δεν καλύπτεται από τα συνολικά πλεονάσματα σro αποθεματιιςό επανεκτίμησης για ένα Ο11"(1(εκριμένο

περιουσιακό σroιxείo αυτό διαγράφετcn στη'ν Kατάσrαση συνολικών εσόδων.
. ι

Τα t<έρδη ή οι ζημιές από την πώληση στοιχείων αεροσκαφών, α1α/'ήτων και εξοπλισμ0'6 προσδιορίζονται

συγκρίνοντας τις εισπράξεις από την πώληση με τη λογιστική αξία των σroιχεfων αυτά>ν και αναγνωρίζονται

σε KαθcιPή βάση σrα άλλα έσοδα ή ~ έξοδα σro ιςέρδος ή τη ζημιά. Σε περίπτωση πώλησης

περιουσιακών σroιχείων που έχΟΊ>ν επανεκτιμηθεί τα ποσά που υπάρχουν στο αποθεματικό επανEJ<:τίμησης

μεταφέρονται στα κέρδη που κρατf]θηKαν Ισ1.>σσφρευμένες ζημιές.

3.9.2 Μετa:yf:VέσrεΡeς δαπάνες

Οι μεταγενέστερες δαπάνες ανnKατάσrαση~ ενός μέρΟΊ>ς σroιχείOΊ> αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμ0'6
ανο:Υνωρίζονται στην λογιστική αξία 6τcxY εtναι πιθανόν ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ΠΟΊ>

σχετίζονται με το σroιχε(o (Ι1)τό θα εισρεόσΟΊ>ν στο Συγκρότημα ή την Εταιρεία, ι<αι το Kόσroς ΤΟΊ> σroιχείO'U

μπορεί να υπoλoγισrε{ αξι6mστα. Η λoyισrική αξία του μέΡΟΊ>ς ΠΟΊ> αvnKαταστάθηKε διαγράφεται. Το

KόσrOς καθημερινής σwτ/pησης αεΡοσι<:αφψν, ακινήτων και εξοπλισμσ'ύ αναΎVΦp{ζOνται σro κέρδος ή την

ζημιά όπως ΠPOJα/πτoυν.



31, AUG. 2012 13:44 CAL FINANCE '35722665',128'
CAL FINANCE

------=~ -

--ΝΟ, 668-Ρ, 28/6

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΒΜΟΣΙΑ ΛlMlΤΕΔ

ΣHME1ΩΣEJΣ ΣΤΡ: :ι;NOJJ01HMENEt ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

OΠCQNOMIΚEt ΚA'rAΣTAΣEJΣ ΊΉΣ ΕΙΑΙΕΕ!ΑΣ '

Για Τ9 έτοςΠΟΊ) έληξε στις 31 Δεκ;εμβρiou 2011

25

3. ΣΒΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ rιOΛITIΚEΣ (συνέχεια)

3.9 Aερo<fΚάφη,ακίνητα και εξοπλισμός (συνέχεια)

3.9.3 ' Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις 1)Πoλoyf.ζoντα~ πάνω στο α.τοσβέςπμο 1tΟσό που είναι το κόστος ενός πεΡΙΟΊ>σιακοΌ στοιχείΟΊ>,

ή OΠOΙ01.>δήπOτt άλλου ποσού 'It01J αντικ,1'ttστησε το κόστος του, μείον την 1)πολε\μματική ΤΟ1> αξία. Οι

αποσβέσεις για κάθε μέρος στo~xε{o]) αεροσκαφών, α/CIνήτων και εξoπλ~σμo,; αναγνωρίζονται στην

κατά.σταση συνολικών εσόδων σόμΦ(j)\Ια με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης όπα/ς 7ΠΟ κάτω, αφοu croτή

αvnπρoσωπεόει καλύτερα τον αναμενόμενο τρόπο ανάλωσης των μελλoνnκών οιχονομικών φφελημάτων

'Σα/ν πεΡΙΟΌοιcιxα/ν στοιχειών:

Ιδιόκτητη ΎJ1

Κτ\Ρια σε ιδιόJcrητη Ύ11

Aιdvητo. σε 'YTJ υπό μίσθωση και βελ~ώσεις

σε ιndνητα 1>πό μίσθα/ση :
Αεροσκάφη Α319/Α320, ανταJ..N:ικτιKά. κ:αι εξοπλισμός

Άλλος εξοπλισμός

δεν αποσβένεται

σε 20 έτη

στο διάστημα της ζωής ΤΟ1.> 1ffiP(ou ή της

μίσθωσης ΤΟ1.>, οποιοδήποτε είνα~ χαμηλότερο

σε 16 έτη με υπoλειμμαΤUCΉ αξία 10%
από 2 ως6 έτη

Η μέθοδος απόόβεσης, η φφέλιμη ζωή κω τι 1.>πoλεtμματι1Cή αξία αναθεωρούνται ετησίως.

Αποσβέσεις rια αεΡΟΟ1<άφη πο» αποκτήθη*"αν με την μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης υπολογίζονται

στη μικ:ρδ1:ερη της αναμενόμενης περιόδou χρήσης των αεροσκαφών και της περιόΟΟι> μίσθωσης. Επειδή

όμφς το Συγκρότημα κα.ι η ,Εταφεία προ-riθενται να απο-.ςτήσ01Jν τα αεροσ1<άφη στο τέλος της ΠεΡ1όδou

μίσθωσης, τα αερocrιςάφη πou απOKτήθηKα:V, με την μέθοδο της XΡηματoδσrικής μίσθωσης αποσβένονται με

βάση τη σταθερή μέθοδο σε 16 έτη με 1)πoiJειμμαmcή αξία 10%, n01J συνάδει με τη λογιστική πoλιτueή πο\)

αKoλo1Jθσύν το ΣΊ>'}'Κρ6τημα και η Εταιρεία γtα την απόσβεση των ιδιόκτητ(j)\l αεροσκαφών.

3.9.4 Πεpιoυσιoxιi σrolxef.a υπό μίσθωση ,

Μισθώσεις αναφορικά με τις οποίες το Σuyi~ρότημα κω η Εταιρεία ανσλαμβ6.νΟ1>ν OΌσια~ά όλΟ1.>ς ΤΟΊ>ς
κινδ'όνouς χαι τα φφελήματα που απορρέ01Jν ,από την ιδιοκτησ1α ενός πεΡΙΟ1>σιαιςού στοιχε!01J ταξινομσύνται

ως xρηματoδo~ές μισθώσεις.

Περιο»οιακά στοιχεία ποι> αποκτούνται με χΡηματοδοτικές μ~σθώσεις κεφαλαιοποισύνται στην κατηΎορία
αεροσκαφών, ακινήτων 1\:αι εξοπλισμού, την ημερομηνία σόναψης της μίσθωσης, στο χαμηλότερο της

εύλογης αξίας το\) π&ριοuσΙCl.κού στοιχείΟΊ> υπό μίσθωση ή της 1tαρ0'6σης αξίας των ελάχιστων πληρωμών
μίσθωσης. Στη συνέχ.εια το περιouσιακό στo~χε{o λογίζεται σόμφωνα. με τη λσyιστudι αρχή ΠΟ1.> αφορά το εν

λf:ryω περιouoιως6 στοιχείο. i,,
, ι

Όλες οι άλλες μ~σθώσεις είναι λειΤOUΡΎιlcές μ~ώσεtς και δεν αναγνωρίζονται στην ιcατάσταση ΟΙ1{ονομικής
θέσης.

ι

3.10 Ά,\Jλο. περιουσιακά <ι'τοιχεία i
Τα άυλα nεpt01JoιaKci στοιχεία αποτελούνται από το κόστος των λσΥισμικ:ών προγραμμάτων και

παρo1>O'Lάζoντιn σε κόστος μείον συσσωΡεΙ>μέ\{ες απOσβέσt1.ς. Μετ!1Ύενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται

μόνο όταν αυξάνΟ1>ν τα μελλοντικά οιχονομικά,οφέλη ΠΟ1.> σχετiζoνται με το στοιχείο. Οι 1)πόλοιπες δαπάνες

αναγνωρίζονται στο I(έρδος ή τη ζημιά. ΟΙ αποσβέσεις υπoλoyίζovτω πάνω στο αποσβέσιμο ποσό n01J είναι

το ι<:όστος ενός περισυσιακού στοιχείου, ή ΟΠΟΙΟ1.>δήποτε άλλου ποσοΌ πσυ αvτtκcιτέστησε το κόστος ΤΟ1),

μείον την »ΠOλειμμαΤUCΉ TQU αξία με τη μέθoδJ της σταθερής απόσβεσης σε περίοδο πέντε ετών. Η μέθοδος
απόσβεσης, η ωφέλιμη ζωή κα.ι η 1>ΠOλειμμαΤUCΉ αξία avaeecopoύVTat ετησίως.



31. AUG. 2012 13:44 CAL FINANCE 35722665}28
CAL FINANCE .

ΚΥΠΡ1ΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡ.λ/1ΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ Λ1ΜΙΤΕΔ

Σ!ΙΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣTlΣ ΕΝΟΠΟ1ΗΜΈΝΕ! ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

QΠ{ONOMIΚEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣ:ΕΙΣ lliΣ ΕΙAIPElAΣ

Για το έτα; 7!01> έληξε στις 31 Δεχεμβο{Ο\) 2011

26

3. ΣBMANTIΚEΣΛoΓ:ιΣTlΚEΣΠΟΛΙΤIΚΕΣ(<n>vixela)

3.11 AK[VΗΤα για επένδυση

Τα tt1dvηw γw. επένδυση είναι «Jciνητa τα οποία κατέχονται με σκ:οπό την απόκτηση μακροπρόθεσμου

εισοδήματος από ενo\Jςια ή γw. ανι;ιτίμηση κεφαλαίου ή και τα &60 και δεν κατέχονται για πώληση ως μέΡος

των συνήθων δραστηριοτητων, για. χρήση στην πσ.ραγωγή ή παροχή των C!Ύαθών και υπηρεσιών ή για

δΙOU<ητικo'6ς cn<:οπους. Τα <ndνητα για επένδυση αποτιμΟ'6νται σε κόστος κατά την αpχUCΉ αναγνώριση και

στη συνέχεια αναπροσαρμόζονται στην ε;:ίλογη αξία με οποιαδήποτε αλλctγή να αναγνωρίζεται στα άλλα

έσοδα στο κέρδος ή τη ζημιά γw. το έτος. Η εύλογη αξία καθορ[ζεται ετησiως από εξωτεΡU<oUς εκτιμητές με

βάση την ελεύθερη αγοραία αξία. Το αποθεματικό επανεκτίμησης περΙΜφβάνει και πλεόνασμα από

επανεκτίμηση ακινήτων τα οποία αΡΧ1JCά χρησιμοποιο'6νταν από το Σιryκpότημα για την παροχή υπηρεσιών

Ιςαι αργότερα μεταφέρθη1<ttV στα aJciyηra για επένδυση.

3.]2 Χρηματοοικονομικάμέσα

3.12.1 Μη-πσρ{ι;ΥOJΊαχρηματοοικονομικά περιoυιnσxσ. σroιχεία
. .

Το Σ1>Ύ1<Ρ6τημσ. αναγνωρίζει αρχικά τα δάν.εια και εισπραIςTέa και τις καταθέσεις κατά την ημερομην{ιχ που

δημιουργοννται. Το Συγκρότημα διαγριiφεt ένα χρηματοοικονομικό πεΡΙOυσισ.1Cό στοιχείο όταν τα

συμβαT1JCά δικαιώματα στις ταμειακές ροές από το περιουσιο.l(6 στοιχείο λήξΟ\)ν, ή μεταφέρει τα δικαιώματα

αυτά μέσω μίας συναλλαΥής Ιςατά. την οποία oυσιαστu<ά όλα τα οφέλη ιςαι lciνδυνoι της ιδιοκτησίας του

χρημαΤΟΟΙ1(ονομucσδ περιουσιαl(ού στοιχείου μεταφέρονται

ΧρηματοοικονομΙ1(ά περιοuσιακά σTotxeiι:t ιcαι υποχρεώσεις συμψηφίζονται l(at το καθαρό ποσό

παρουσιάζεται στην κατάσταση oucoνoμtΚής θέσης, όταν, και μονό όταν, το Σ'lY'(Jφότημα έχει το νομικό

δΙKαf.ωμα να συμψηφίζονται τα ποσά και προτίθεται είτε να προβεί σε διευθέτηση σε καθαρή βάση ή να

ρευστοποιήσει το πεΡlO\)σtQ1ςό στοιχείο ιcαι να εξοφλήσει την υποχρέωση ταυτόΧΡονα.

Το Συγκρότημα κατέχει τα σ.1C6λoυθα μη-πtφά:yωγα χρηματοοικονομικά περιoυσια/Cά στοιχεία: (ί) δάνεια

1(αι εισπραΙςΤέα και (u) χρηματοοικονομικά πεΡlO\)σιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.

Ι

(i) Δάνειακαι εισπΟαJ<;Tέα ί

Τα δάνεUl και εισπρακτέα είναι χρηματooιkoνoμtι<άπεριουσιακά στοιχεία με σταθερές ή καθορισμένες
πληρωμέςπου δεν είναι εισηγμένα σε ενεργfj αγορά. Τα περιουσιακάστοιχεία αυτά. αναγνωΡίζονταιαρχικά

στην εύλοΥη αξία Πλf.oν οποιαδήποτεάμεσα αποδO'tiαέξοδα συναλλαγής.Μετάτην αpχtl(ή αναγνώριση,τα

δάνεια και εισπραιcτέα σποτιμοίινταισε αποbβεσθέvιc6στoς χρησιμοποιώνταςτη μέθοδο του πραγματικού
επιτοις{ουμείον συσσωρεuμένεςζημlδς απoμέiωσης.

,

Τα δάνεια 1(αι εισπραα/α aπoτελoύνται από ~ετρητά και αντίστοιχα μετρητών, σ.ποθεμαT1JCά "f\CL συV'lήρηση
αεροσκαφών, εΥΥιιητικές Ιςαταθέσεις, και εμπ~ρικά l(at fiλ/.σ. εισπρακτέα.

(ίi) XpηuαToOU<:OVOμjKd περιοuσιακά στoιΧεί~ διαθέσιμα προς πώληιm,
Τα χρηματοοικονομικά. περιουσιακά. σ-ι!οιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη-παράγωγα

χΡηματοοιχονομιΚά περιουσιακά στoιχεfu. ,τΟ\) καταχωρούνται ως διαθέσιμα προς πώληση και δεν

ταξινoμoWται σε οποιαδήποτε άλλη κατηΥΟΡ,ία. Μετά την αρχική καταχώρησή τους αναπροσαρμόζονται

στην εύλογη αξ(α, l(Ql οποιεσδήποτεαλλαγές έ1cτ:6ς από ζημιές ο.πομείωσηςκαι συναλλα-yματu<έςδιαφορές

αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά έσοδα:και παρουσιάζονται στα ίδια Jα:φάλαια στο αποθεματικό

επανεκτίμησης. Κατά τη διαγραφή, το συσσωρευμένο κέρδος ή ζημιά που είχε αναγνωριστεί στα·ίδια

κεφάλαιαμεταφέρεταιστο κέρδοςή τη ζημιά. !,
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛOΓlΣT1ΚE:Σ ΠΟΛ1ΤΙΚΕΣ (συνέχεια)

3.12. Χρηματοοικονομικάμέσα (c:roνέχι;ιά)

3.12.2 Mη-παρ6:μ))'yt:ςχρηματοοικονομΙΧές υποχρεώσεις

Το ΣΊ>γ1Cpότημα ανα-γνωρίζει Clf>Χ'κά. τοος χρεωστικούς τίτλους και ης υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

κατά την ημερομηνία που δημιoυpyo'6vτιιι. ΤΟ Συ"(Κρότημα διαγράφει μία χρηματοοιlcονομι1(ή υποχρέωση

όταν οι συμβαηκές δεσμεύσεις της απαλλαχτούν, α1α/ριοθούν ή λήξοον.

Χρηματοοικονομιιcά περιουσιωςά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται lCαt το καθczpό ποσό

παΡσ\)σιάζεται στην κατά.σταση οικονομικής θέσης, όταν, και μόνο όταν, το ΣνΥκρό'Τημα €:f.ει το νομ1.l<ό

δικαίωμα να συμψηφίζει τα ποσά και προτίθεται είτε να προβεί σε διευθέτηση σε καθαρή βάση ή να

ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο 1<0:1 να εξοφλήσει την υποχρέωση ταιιτόχΡονα.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, πΜον οποιαδήποτε αποδοτέα

έξοδα σuναλλαΎής. Στη ΣVνέχεια απoημoυvται σε αποσβεσμένο 1(όστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο τοο

πραγματικού επιτοκίου.

Το Συγκρότημα κατέχει τις ακόλουθες μη-παράγ<ιΥΥες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: δανεισμό,

υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων, τραπεζικά παρατραβήγματα και εμπορικά και άλλα πληρωτέα.

3.12.3 Μετοχικό κεφάλι:αο

Οι ΣWΉθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδΙcl1<εφάλαια. Επιπρόσθετα έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα. στην

έκδοση συνήθων μετοχών lCαt δυςαUDμάτων προαίρεσης αναγνωρίζονται ως μείωση στα ίδια κεφάλαια.

Η διανομή μερισμάτων στους ιδιοκτήτεςπις Εταιρείας ανα-γνωρίζεται ως ι>ποχρέωση σης ενoπoιημivες και

ατομικές οικονομικές )(:αταστάσεις της Εταιρείας του έτους κατά. το οποίο τα μερίσματα εγκρίνονται από

τους ιδιol(Tήτες της Εταιρείας.

3.12.4 Παρά:ιωγα. χΡημo:r:οοικονομικά.μέσα.ΚσJ o:ιn:ιιπMμιση ιcινδύνων

Το Συ-ΥκΡότημα 1<αι η Εταιρεία, ως θέμα αρχής, επιδιώκουν προστασία από απρόβλεπτες δυσμενείς

δια1α/μάνσεις στις ισοημίες ξένων νομισμάτων. Για να Χαλύψουν το <roναλλαγματικό 1ctνδ1JνΟ, τόσο το

Συγκρότημα όσο )(:αι η Εταιρεία EΠιBtmK01JV πρωταρχικά τον περιορισμό τους με φυσικές μεθόδοι>ς

συσχετίζοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα νομίσματα στα οποία δα.νε!ζονται ή Ε:-ι.οι>ν υποχρεώσεις με

σ:uτά στα οποία θα Ε:-ι.ουν μελλοvrtιCά εισοδήματα ή άλλες μελλovnκές εισπράξεις με βάση <roμβατικές

δεσμεύσεις. \

Το Σ1JΎΚP6τημα και η Εταιρεία κατέχουJ, παρά1α/Ύα χρηματοοικονομucά μέσα Υια προστασία από το
συναλλαγματιιcό κίνδυνο 1<αι τον κίνδυνο από διακυμάνσεις στιι; τιμές των κ:σ:uσ'ίμων. .

Κατά την αΡΧUCΉ καταχώρηση, το ΣυΎJφc;τημα στοιχειοθετεί επισήμως την σχέση μεταξύ των μέσων

ανnστάθμισης και των aντισταθμισμtνωy στοιχείιον, συμπεριλαμβανομένων των στσι..ων και της

στpαΤΗΓUCΉς δταχείρισης lCtVδύνων με την ανάληψη αυτής της σι.>ναλλαΥής aντιστάθμισης κινδύνων καθώς

και τις μεθόδους Πσ\) θα χρησιμοποιηθούν Υια την αξιολό'Υηση της αποτεΜσμαnlcότητας της σχέσης

aντιστάθ,μισης κινδύν,ων. ΤΟ Σ'\})'ΙςΡότήμα προβαίνει σε εκnμήσεις, τόσο στην αρχή της σχέσης

ανnστάθμισης κινδύνων όσο lCαt σε σuνεxή βάση, για το ιcατά πόσο τα μέσα <IVT1CTάθμισης lCtVδύνων

αναμένovτα/. να είναι "πολύ αποτελεσματικά" στο συμψηφισμό των αλλαγών στην εύλογη αfjσ. ή σης

ταμειακές ροές των αντίστοιχων στοιχείων ~oυ α.νησταθμίζονται lCαTd τη διιiPKεtα της περιόδου κατά την

οποία η αντισταθμιση 1CLVδΊίνου F;χ.ει Kαταχωρηθε~ 1(αι κατά πόσο τα πραγματικά αποτελέσματα Υια κάθε

αντιστάθμιση ιcινδύνΟ1J διακuμαwονται μετα,ξύ 80-125 ΤΟΊς εκατό. Όσον αφορά aνnσταθμίσεις κινδύνων

ταμειακών ροών μίας πpoβλ2πόΜΕVΗς σvναMαrής, η συναλλαγή πρέπει να είναι πολν πιθανή και να

παρουσιάζει έκθεση σε μεταβολές στιι; ταμειακ:ές ροές που μπορούν τελικά να επηρεάσουν το καθαρό

εισόδημα. i i
Τα παΡάΥcoyα ixναγνωρίζovται αpχu<ά στ/ν εύλογη αξία 1(αι τα σχετικά έξοδα της συναλλαγής
ανσ:Υνωρίζονται ιbς κέρδη ή ζημιές όπως πpo~oυv. Στη συνέχεια, τα παρ6.Υα/Ύα αποημσ6νται σε εύλογη
αξία και οποιεσδήποτε αλλαγές λογίζονται όπως περtyράφεται πιο ICIίtro.

\ !,
Ι
ι
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3. ΣΒΜΑΝ1ΊΚΕΣ ΛOΓJΣTIΚEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕ:Σ (συνέχεια)

3.12. Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

3.12.4 Πο.Ρά:Υωγα χpημaτooιlCOνoμιιW. μtσα κω σ:ιπισr(ι{Jμιση lCIνδύνaιv (ιroνΈX~Ι:;I

Αντισταθμίσεκ ταμειακών ροών

Όταν ένα παράγωγο ορίζεται ως μέσο αντιστάθμισης κινδννων έναντι της μεταβλητότητας των ταμειακών

ροών που αποδ(δονται σε ένα σιryκειφιμένo κίνδυνο που συνδέετtιι με ένα αναΥνωρισμένο περιουσιακό

στοιχείο ή υποχρέωση ή μια πολ6 πιθανή προβλεπόμενη συναλλαΥή που μπορεί να E1tT]pwae! το κέρδος ή

τη ζημιά, το αποτελεσματι"ό μέρος των αλλαγών στ/V ε6λσΥη αξία των ΠαΡαγώΥΦν cwrώY αναγγωρίζεται

στα άλλα σuνoλιιcά έσοδα και παρουσιάζεrαι στο απoθεμαnκό αντιστάθμισης κινδ1)νων στα ίδια κεφάλαια..

Το ποσό που αναγνωρίζεται στα άλλα συνς,Αικά. έσοδα μεταφέρεται στο ιdρδoς ή τη ζημιό. στην ίδια περίοδο

πσυ οι aντισταθμισμένες ταμεια!dς ροές επηρεάζουν το κέρδος ή τη ζημιά και παρουσιό.ζονται στην ίδια

γραμμή στην κατάσταση συνολικών εσόδων όπως και τα aντισταθμισμένα στοιχεία. Οπ01.Οδήποτε μη

απ0'I'ε4σμαt1J<ό μέρος των αλλσ.γών στην εΡλΟΥη αξία των παραγώγων αναγνωρίζεται αμέσως στο κέρδος ή

τηζημιά.' .

Όταν το μέσο aντιστάθμισης -κινδύνων δεν πληροί πλέον τα κριτήρια ΎIα λογιστιτ/ αντιστάθμισης κινδ1)νων,

λήξει ή πωληθεί, τερματιστεi, εξασκηθεί ήη ιcαταχώρηση του ανακληθεί, τότε η λογιστική αντιστάθμισης

-κινδύνων δια"όπτεται από το σημείο αυτό. Τα συσσωρευμένα κέρδη ή ζημιές που αναγνωρίστηκαν

προηγουμένως στα άλλα συνολικά έσοδα και παρουσιάζονται στο αποθεματικό aντιστάθμισης κινδύνων στα
(δια κεφάλαια παραμένουν εt<εί μέχρι η προβλεπόμενη συναλλαγή να επηρεάσει το κ:έΡδος ή τη ζημιά. Όταν

το aντισταθμισμένo μέσο είναι μη χρημαΤοΟu<ονομιJC6 περιoυσιαιcό στοιχείο, το ποσό που wa-yvropiσTηKE

στα άλλα συνολικά έσοδα μεταφέρεται στη λoγιΣΤUCΉ αξία του περιου<nακο'ό στοιχείσυ όταν το περιoυσιαιcό

στοιχείο αναΥνωριστεί. Εάν η πρoβ~όμενη συναλΜΥή δεν αναμένεται πλέον να πραΎματoπoιηθεi, τότε το

1)πόλOIΠO στα άλλα ΣUΝOλΙKά έσοδα αναΥνωρίζεται αμέσως στο κέρδος ή τη ζημιά. Σε 6λλες περιπτώσεις, το

ποσό που αναγνωρίστηκε στα άλλα ΣUΝOλΙKά έσοδα. μεταφέρεται αμέσως στο κέΡδος ή τη ζημιά στην ίδια

περίοδο που το αντισταθμισμένο στοιχείο επηρεάζει το ΚέΡδος ή τη ζημιό..

3.13 Μι:τρήτά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για σκο'πΟ'ός τtις Kατάστtισης των ταμειωςών ροών αποτελούνται από
μετρητά και άλλες αξίες που είναι άμεσα ρεu<rtοποιήσιμες καθώς επίσης "αι τραπεζικά παρατραβήγματα τα

οποία είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση Ji;at αποτελο'όν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης μετρητών

του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. !
3.14 Μη κu!Cλoφoρoνντα πεΡΙΟ1>σιακ(ι ατοι*εία διαιφατονμενα προς πώληση

Τα μη Κυκλοφορούντα πεp1.01>σto.κά στοιχεία παρoυQ!άζoνται ως διακρατο'όμενα προς πώληση όταν η

λογιστική αξία τους θα ανωcrηθεί 1α/ρίως από πώληση τους παρά. από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Αμέσως

πριν την ταξτνόμηση τσυς ως διακρατ06μενα 'προς πώληση, τα περιουσιακά στοιχεία εmμετρO'όνται ξανά
σύμφωνα με τις λογιστιχές πολιτικές του Σ1>"Υκροτήματος. Στη συνέχεια τα περισυσιακά στοιχεία αυτά

αποτιμούνται στη λογιστική αξία ή στην ~λoγη αξία μείον τα έξοδα πώλησης, οποιαδήποτε είναι
χαμηλότερη.

3.15 Αποθέματα!, .
τ'α αποθέματα αΠO'hμoύνται στο χαμηλότερο -roh κόστους ή της καθαρής ρεuστοποιή<nμης αξίας. ΤΟ κόστος
συμπεριλαμβάνει έξοδα που έγιναν γVJ. την απ6Jcrηση και μεταφορά τα/ν aποθεμάτων στην παρούσα

τοποθεσία και κατά.σταση. Το κόστος τιw ειδών. τρoφoδoσiας και ειδών προς πώληση επί Τα/ν αεροσκαφών

1>πολΟΎ1ζεται βάσει της μ.εθόδου του μεσοσταθμιχού κόστους. Τα αναλώσιμα αντΑΛΛΙXκ:τtι<ά αεροσκαφών

διαγράφονται σε περίοδο τριών ετών. Η Kαθαpη:ρεuστoπoιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης
ιcατά τη συνήθη δ1d,αΎωγή των εργασιών, μείον Ία υπολογιζόμενα έξοδα πώλησης.,

,
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3. ΣΒΜΑΝΤIΚΕΣ ΛΟΙΊΣΤΙΚΕΣ: ΠOΛΠlΚEΣ (σi>ν~~ιa)

3.16 Aπoμεία/cτηπεριουσιακώνσΌοιχεία/ν

3.16.1 ΕισπΡuxrέα

Τα ~σπρσ:ιcrέα ελtyχoνται σε κάθε ημερομηνίσ. αναφoρCις Ύ\α να καθοριστεί αν υπάρχουν αντικειμΕΝUςΈς

ενδείξεις απoμείιDσης στην αξία τους. Τα εισιφαJcrέα έχΟ1)ν υποστεί aπoμείωση στην αξία τους όταν

ΑVΤΙJ<:ειμtvl.κές ενδείξεις δείχνουν πως ένα ζημιογόνο γεγονός f:x.Et συμβεί μετά την αρχική mιαγνώριση του

περιουσιακQ'I) mOIxEiCll>, και το ζημΙσΥ6νο C/:Qτό ΎF:'/ονός είχε αρνητική επίδραση στις προβλεπόμενες

μελλoντιJ<:ές ταμεια!Cές ροές του πεpιoυσιct.ι<o'6 στοιχείου που μπορεί να uπoλoγtστεί αξιόπιστα.

ΑντucειμεvιJ<:ές ενδείξεις ότι τα χρημαΤΟΟΙJ<:ονομu<ά. περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί aπoμ.εiι.oση μ1ιορε!

να περιλαμβάνΟΌν αθέτηση ή J<:αθυστέρηση διευθέτησης uπoχpεωσεων από χρεφστες, ανaδιάρθpα/ση ενός
ποσο"ό εισπρακτέου με όΡΟΌς ποι> δεν θα γίνονταν απoδεχroί διαφoρετιKCι και ενδείξεις ότι ένας χρεώστης θα

τ/ιroξε! πτώχεuση. Το Σ'\Y'fΚPότημα αξιολογεί τις ενδείξεις για απομείωση σε ει.σΠρακτέα σε ατομtJ<:ό

επίπεδο.

3.16.2 Άλλα μη χρημαΤΟΟlJ(()νομικά πεΡΙΟV(JΙaxά στοιχεία

Η λoγtΣτΥcΉ αξία των μη χρηματooΙKoνoμiκων περιoΌσtα/(φν στοιχείων, sκτ6ς T(I)V ακινήτωνγια επένδιιση,
aποθεμάτωνκαι Τα/ν περιouσιακώνστοιχείων mιαβαAλoμένηςφορολογίας ελtyχoνται σε κά.θε ημερομηνία

αναφοράς για να καθοριστεί mι υπάΡχΟΌΥ ενδείξεις aπoμεiωσης στην αξία τCll>ς. Εάν υπάρχουν τέΤΟl$ς

ενδείξειςτότε υπoλoγiζεταιτο mιαι«ήσψoπoσότou περιουσιακούστοιχείοιι.

Το ανα!crήσιμoποσό ενός περιouσιαιι::ονστοιχείΟ1) είναι το μεγαλύτεροτης εόλοΥης αξίας του περιουσιακού

στοιχείοΌ μείον έξοδα Πα/λήσεως και της αξίας λ&Υω χρήσης. Ζημιά. απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η

λΟΎισΤ1Jcή αξία του περιουσιακ01Jστοιχεf.O'uυΠεΡβαίνειτο ανακτήσιμοποσό.

Οι ζημιές απομείωσηςπο\) αναγνωρίστηκ:ιnfσε προηγ0"6μενεςπεριόδουςα.ξιoλoγ()'l)νταισε κάθε ημερομηνίσ.
αναφοράςγια ενδείξεις ότι η ζημιά μειώθηκεή έπαψενα Όφίσταται. Οι ζημιές απομείωσηςσντιστρέφσνται

εάν υπήρξε αλλ.α-Υή στις εκτιμήσεις πcll> f:rτγαν για τον J<:αθορισμό ΤΟ1) ανα1CTήσιμoΌ ποσσδ. Οι ζημιές

απομείωσηςαναγνωρίζονταιστο κέρδοςή Την ζημ.ιCι. Οι ζημιές απoμείιDσηςaντιστρέφoνταιμόνο στο βαθμό

'fCll> η λoyιστu<ή αξία του περιουσιακού στΟιχείΟΌ δεν uπερβαίνει τη λσyιστιtCή αξία., μείον αποσβέσεις, πou

θα καθοριζόταν εάν δεν ανα'(\lωρίζοντιχν οι ζημtAζ απομείωσης.

3.17 Προβλέψεις ,

Οι προβλέψεις αναyvωρ{ζοvται στην ιcατάστΙXση οncονομucής θέσης όταν το Συγκρότημα ή η Εταιρεία tj.CII>v
νομικη ή τεφαψόμενη uπσχpέωση ως αποτέλεσμα ενός "(l?:fovόToς που f:yινε στο παρελθόν, είναι mθανό να

χρειαστεί η εκροή οu<ονομuςών α/φελημά~ν προς εξόφληση της υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να

υπολογισθεί αξιόπιστα. '

3.18 Μισθώσειςπεριουσιακώνστοιχείων

Μισθώσειςαναφορικάμε τις οποίες το ΣΥΓΙCΡότημαή η Εταιρεία δεν αναλαμβά.νοιινCιι>σtαστυ<άόλouς τους

1Cl.νδύνοuς και τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού IΠOIXεiCll>

ταξινομ01JVTαΙως λειτoυργι!Cέςμισθώσεις(operatin,g Jeases).
,Ι

ΤΟ εvoU<ιo που καταβάλλεται σε μηνιαία β(iση mιαφOΡΙKά: με τις λδιτουΡΥικ:ές μισθιbσεις χρεώνεται στην

J<ατ6.σταση σuνολtJ<:ών εσόδων με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κ:aτά τη διάρκεια της περιόδou

μίσθωσης.

Κατά την ημερομηνία σ1Jναψης της χρηματοδοτιιςής μίσθωσης οι μελ/οντικές πληρωμές τroυ απορρrow από

τη μίσθωση και αφορούν κεφαλαιουχική υποχρέωση αναγνωρίζονται σσ:v μα?φοπρόθεσμη υΠσχΡέωση.

Κά.θε αποπληρωμή με βάση τη μίσθωση αποτελείται από το κόστος χρηματοδότησης και τη με\ιοση της

κεφαλαιουχικής υποχρέωσης. ΤΟ κόστος χρηματοδότησης ιιπολο-Υίζεται στο εκάστοτε υπόλοιπο της

ιcεφαλαιοuχιιcής υποχρέωσης με βάση το εκά;στοτε ισχύον )(\}μαινόμενο επιτ6J<:1ο και αναyvωρ{ζεται στην

κατάσταση συνολικών εσόδmν σε δεδouλει:ιμέγη βάση.
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3. ΣJIMAlqΤΙΚΕΣΛΟΠΣΤΙΚΕΣΠOΛITlΚEΣ(συνέχέια)
3.19 Ωφελήματαπροσωmκού .

Το Σ'\ΥΥΚΡότημα )ςαι η Εταιρεία Λειτουργούν διάφορα Ταμεία Προνο[ας Υια το προσωπικό τους τα οποία

περιγράφονται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

3.19.1 Σχέδια καθορισμένης εισφοράς

Σχέδιο καθορισμένης εισφοράς είναι ένα. σχέδιο ωφελημάτων που παρέχεται προς το προσωπικό με τον

τερματισμό της εργοδότησής το]) σύμφωνα με το οποίο μια εταιρεία )ςαταβάλει σταθερές εισφορές σε μια

ξεχωριστή οντότητα και δεν θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υπΟχρέωση να Kαταβ6λεt εmπλέoν ποσά.

Οι ])ποχοεώσεις για εισφορές σε σχέδια κc~θορισμένmν εισφορών αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση

συνολικών εσόδων στην περίοδο κατά την οποία ΠΡOσφέpEΠjKαν ΟΙ υπηρεσίες από ΤΟΌς υπαλλήλους. Οι

προπληρωτέες εισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό που η επιστροφή μετρητών ή η

μείωση σε μελλovτιxές πληρωμtς είναι εφικτή.

3.19.2 Σχέδιακαθορισμένουωφe),ήματoς:

Σχέδιο καθορισμένΟΌωφελήματος είναι έγα σχέδιο ωφελημάτωνπο]) παρέχεται προς το προσωπικό με τον

τερματισμότης εΡγοδότησήςτου, πο]) δεν αποτελείσχέδιο καθορισμένηςεισφοράς.Η καθαρή υποχρέωση ή

περιουσιακό στοιχείο του Σ1JΎICPOτήμαΤOςκαι της ΕταιρείαςυπολοΥ{ζονταιβάσει της εtςriμησης το]) ποσού

το]) μEλλoνTll<oύωφελήματοςπου έΧουν κ:.ρδίσει οι υπάλληλοιως αντάλλαγμαΥια την υπηρεσίατους στην
τρέχουσακαι στις ΠΡ07JΎoύμενεςπεριόδους με{ον οποιοδήποτεμη αναγναφισμέvoκόστοςπρoiίπηρεσίαςιcαι

της εύλογης αξίας των περιουσιακώνστοιχείωντΟΌ σχεδίου. Το μελλοντικό ωφέλημαπροεξοφλείταιγu:t να

κ:αθοριστεί η παρούσα αξία το'\) με βάCnj προεξοφλητικό επιτό1CΙΟ πο]) ισούται με την αναμενόμενη

μελλoντucήαπόδοσητων περιouσtα1Cώνστοιχείωντο]) σχεδίου.

Ο '\)πολοΥισμός αΌτός πραγματοποιείται,σε τακτά χρονικά διαστήματα από εyt<εκριμένO αναλοΥιστή

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας. Α.ν ο υΠOλo'ytσμός καταλήξει σε

καθαρήυποχρέωσηγ{νεται πρόβλεψη από ΤΟ Συγκρότημαή την Εταιρείαγια επιπρόσθετεςσυνεισιρορέςεπί

των μισθΦν το]) επηρεαζόμενΟΌπροσωπι1COV για ~ρίoδo ίση με το μέσο όρο των ])πολε1πόμενωνχρόνων

υπηρισίαςτου εν λόγω πρoσωπι1CO'ό. .

Αν ο υπολοΥισμός 1Cαταλήξει σε όφελo~ για το ~6τημα ή την Εταιρε{α, Πξ;Ριουσιακό στοιχείο
αναγνωρίζεται στο βαθμό πο]) αναμένεται ~α υπάρξει οικονομικό όφελος για το Συγκρότημα ή την Εταιρεία

υπό τη. μορφή μελλοντικών ΕΠιστροφών από το σχέδιο ή μειώσεων σε μελλoνnJcές εισφορές στο σχέδιο

σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρηματοδότησης ΤΟΌ σχεδίου.

Τα αναλοΥιστιΧ:ά κέρδη ή ζημziς αναγνωρίζΌνται στο κ.έρδος ή τ/ ζημιά σε περίοδο ίση με το μέσο όρο των
Ί>Πoλεtπόμενων χρόνων υπηρεσίας το]) ΠΡOσωπuc0'6 στην έκταση που δεν ])περβαίνο])ν το 10% τΟ'\)

μεγαλύτερου μεταξύ τ/ς &ύλσΥης αξίας τω';' περιουσιακών στοιχείων του Ταμε{ου lCat της ΠαΡσ6σας αξίας

της αναλσyιστiιcής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠΙ 9 "Παρσχές σε εργαζομένους".
, . ι

'ι ι

Σε περίπτωση ΠΟΌ τα ωιρελήματα tOΌ σxEδ'4u βελτιωθούν, το μέρος του αυξημένου ωφελήματος που αφορά
πpoilπηρεσία co/αγνωρίζεται στο ιcέpδoς ή;τη ζημιά με τη σταθερή μέθοδο 1Catd τη διάρκεια της μέσης

περιόδου μέχριτην καταβολή των ωφελημάτων.
ι ,,

3.20 Πληροφόρηση κατά τομέα

ΛειτoυPYΙΙCός τομέας είναι ένα τμήμα: το]) ΣυγιcpoτήμΙΙΤOς που ασχολείται με επιχειρηματικές

δραστηριότητες από t1ζ οποίες μπορεί να π~oκύψo])ν έσοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανόΜΕVCOV εσόδων 1Cat
εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές με οποιαδήποτε από τα άλλα τμήματα το]) ΣΌγΚΡοτήματος. Τα

αποτελέσματα από εργασίες ενός λEιroυρyιioύ τομέα, γu:t τον οποίο ])πάΡχει διακριτή χρημαΤOOΙKoνOμι'Cή

πληροφόρηση, μελετο1ινται τακ:nκά από το! ΔΙOΙΙCΗΤΙKό Συμβούλιο Υια τη λήψη αποφάσεων ως προς την
κατανομή πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσής του.

. !
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΛΟΓ1ΣΤΙΚΕΣ,ΠΟΛ1ΤΙΚΕΣ(σννέχεια)

3.~O Πληροφόρηση κατά τομέα (σννέχεια)

Τα αποτελέσματατων λεΙΤΟΌΡγικώντομέων που παρουσιάζονταιστο Διoικηnκό Συμβ0-6λιο περιλαμβάνΟΌν
στοιχεία που αποδίδονται άμεσα στον τομέα καθώς και στοιχεία που επιμερίζονται με μία λσyι1Cή βάση. Τα

στoιχεiά που δεν αποδίδονται περιλαμβάνovν 1CIJΡ(ως εταφΙJ<ά περιουσιακά στοιχεία, φopoλσyu<ιi

περιoυσιαJ<ά στοιχεία 1<;αι υποχρεώσεις.

3.21 Καθορισμός δ'όλοΥης αξ(ας

Η διαδικασία εφαρμ.ογής των λoγιστικιJ)ν αρχών του Συγκροτήματος και της Εταφείας απαιτεί τον

καθορισμό της εόλογης αξίας τόσο των χρηματοοικονομικών όσο και των μη χρημαΤOOIΚOνOμΙ1<;ών

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Η εόλογη αξία έχ.ει καθοριστεί ΎU1 σκoπo~ς αποτίμησης 1}Ικαι

παρουσίασης για διαφορά περιουσια"ά στοιχεία 1(αι υποχρεώσεις 1<;αι περισσότερες πληροφορίες

περτypσ.φovται στις αντίστοιχες σημειώσεις των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών κατασΊάσεων της

Εταιρείας. '

3.22 Συ-Υ1φι'Πκάποσά

ΌπΟΌ χρειάζετα., τα συγιφιτικάποσά tχoυν αναπροσαρμοστείγια να συνάδουν με τις αλλαγές που {;Υιναν

στηνπαρουσίασηΤΟΌ τρέχοντοςέτους.

,
4. ΣΎΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔPAΣTHPIOTR;rA

Αυτές οι εv01tοιημένες χαι ατομΙ1<;ές ΟΙΊ<:ονομικές καταστάσεις της Eταφεiας έχουν ετοιμαστεί στη βάση

συνεχtζόμενης δραστηριότηΤ\lζ που 'Κατά την άποψη του ΔιοικηΤΙ1<0-6 Συμβουλίου eivat η πρέπουσα Ί'ια τους

λό'Υους που εξηγΟ'όντα.ι στη συνέχεια, παρόλο ΠΟΌ το ΣU"fΚPότ/μα πραγματοποίησε ζημιά ύψους €23,9
εκατoμμυpiωv για το έτος που έληξε στις '31 Δεκεμβρίου 2011 1<αθώς και του γεγονότος ότι κατά την

ημερομηνία αυτή το σύνολο των υπΟΧΡεώσεων TQ1) Συγκροτήματος υπερέβαινε το σύνολο των

ΠεΡιουσια1<;ών στoιχεiwν κατά €1 6,0 εlCατOμμνpια.

Tcι αρ>ητικά ίδια 1<;εφάλαια που αναφέροvr~ι mo πάνω πρέπει να αξιολογηθ0-6ν αφοό ληφθεί υπόψη η
αύξηση του μετοχικ0-6 κεφαλαίου. Προς τούτου η Βουλή ενέκρινε τη συμμετοχήτου Κράτουςστην α'όξηση

ΤΟ1> μετοχικού lCεφaA.a{Ol> της Εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Σ\>μπληρωματιιcούΠροϋπολογισμούΝόμο

του 2012 που προνοείως αιcολούθως: ,

1.(1) Ποσό ύψους €15 εκατομμ\>ρUw να παρ~χωpηθεί ευθύς αμέσως '\>πό τον όρο ότι τα υφιστάμενα μέλη
του διoικητιιc0-6 συμβουλίου της εταιρείας που #;J.Ouv δωριατεi από την 1ςΌβέρνηση θα παραιτηθούν 1<;αι θα

αντικατασταθoVν από 01<;Τώ (8) νέα μέλη, τα οποία θα επιλεγούν μετά από εισήγηοη του ΥπουΡγoV

Οικονομικών και με τη σΌμφωνη -Υνώμη της Koινoβoυλεuτt1Cής Επιτροπής Οικονομι'Κών και

Πpoi>πoλσyισμσό ('η Emtpoπή)· '

1.(2) Οι:ιδεμία δαπάνη δύναται να δτενειrrηθεi για το '\>π6λοιπο ποσό ύψους €16.330,OOO χα/Ρ\ς
προηγουμένα/ς να ενημερώνεται η Επιτροπη και να εξασφαλ(ζεται η γραπτή <royι<σιτάθεσή της.

2. Η κυβέρνηση να απoτεiνεται στα αρμόδια θεσμl1<ά 6ΡΎανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη

συγκατάθεσης ή/K~Ι για την έyJ(pιση της σ:ύξησής του μεrOΧΙΙCOύ κεφαλαίου της Εταφείας.

3.(1) Το νέο διοικητικό συμβονλιο της Εταιρείας να σ:vσλάβει την υΠοχΡέα/ση όπως εντός TPunv (3) μηνών
από την ημερομηνία ψήφισης του ΝόμΟΌ, καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής, νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης

της Ετσ.φείας, το οποίο θCΙ εκπονηθεί από εξειδ,ΙΊ<:ΕUμένoυς συμβούλo1Jcjεμπειρoyvώμοvες διεθνούς ICόΡοvς

και εμβέλειας.

3. (2) Οι crojLβovλοvεμπειΡογνώμονεςΠQΌ αναφέρονταιmo πάνω να διοριστούν εντός ενός μηνός από την
ημεΡOμηv!α ψήφισης του Νόμου, από το διoικη~ό συμβσόλιο της Εταφείας, με τη croμφωνο -Υνώμη tης

ΕmΤΡοπής. '
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4. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΒ ΔΡΑΣΠιΡΙΟΤΒΤΑ (ιnJνέχεια)

4. Το Υπουργείο OΙKOνOμUςών, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου ενημερώνει

την Εmτροπή αναφορικά με τις ληφθείσες αποφάσεις -για το ενδεχόμενο 1(αταβολής χαριστtxών

αποζημ1ώσεων στο moνσJ;,ov προσωπικό, είτε από την Εταιρεία είτε από το κράτος.

5. (1) Το δΙOιlCηΤΙKό συμβούλιο της Εταφείας, εvtός τρ1ών (3) μηνών από την ημερομηνία ψήφισης του

ΝόμοΌ, ενημερώνει την Επιτροπή αναφορικά με την ε1Cδήλωση ενδιαφέΡΟvtος συμμετοχής υφιστάμενων

ιδιωτών μετόχων ή tiλ/ιi)ν ιδιωτών, στη cιύ,ξηση του μετoχuςoυ κεφαλαίου της Εταιρείας.

5. (2) Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίαςτων τριών (3) μηνών δεν υπάρξει ε1Cδήλωση ενδιαφέροvtος

συμμετοχής στην αύξηση ΤΟΌ μετoxlxcnί'1(εφαλαίοΌ της Εταιρείας απ' οποιονδήποτε υφmτάμενo ιδιώτη

μέτοχο ή άλλον ιδιώτη, το Υπουργείο Οl1φνομιl<ώννα ενημερώσειτην Επιτροπή ι<ατά πόσο πρoτiθετιxινα

προχωρήσειστην πεΡαιτέρω αύξηση του μετοχικ:ov κεφαλαίουτης εταιρείαςή στην εξέταση οποιωνδήποτε

tiλ/ιi)ν επιλσΥών. '

6. Το ΥΠΟΌΡγείο Συγκοινωνιών και Έργων να ειtανεξετάσει τη συμφωνία παροχής κινήτρων και μειωμένων

τελών σε αεροπορlΧές εταιρείες που δραστ;ηpιoπoιoWται στην Κύπρο 1(αι περιλαμβάνουν στο πτητικό τους

πρόγραμμα δρομολόγια προς νέσυς πρooρισμcnίς και

·1

7. ΤηΡΟΌμένων των πιο πάνω διατάξεων; το ΥπουΡΎείο Οικονομικών, εντός τριών (3) μηνών από την

ημερομηνία. ψήφισης του Νόμου, να Όποβάλει γραπτό αίτημα προς την Επιτροπή για αποδέσμευση τΟ'\)

Όπόλοιπου ποσού VΨΟΌς €16.330.000 '

i
Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουνι από μη αναμενόμενους εξωτερικοvς παράγοντες όπως ο

ανταγωνισμός, η OΙ1(OVOμιlCή 1(ρiση και οι τ;ψ.ές των καυσίμων, δεν μπορούν να αγνοηθούν. Εν τούτοις το

Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι το ΣΊJYI<pότημα είναι Uςανό να συνεχίσει να λεΙΤΟΌργεί ως συνεχιζόμενη

δραστηριότητα, λαμβάνοντας Όπόψη την: εφαρμογή σχεδίου αναδιά.Ρθρωσης που θα ε1CΠOvηθεί από

εξειδΙΚεΌμένους συμβούλουqεμπειΡoγvώμΟΥες διεθνoiις Jώρoυς και εμβέλειας. Η περαιτέρω αύξηση του

κεφαλα\συ με την συμμετοχή Ι(αι των ιδψ>τών μετόχων Ι(αθώς και η συνέχιση των προσπαθειών "f1!1.
εξεύρεση στρατ/ΎUCOί> επενδυτή, αναμ~αι ότι θα εξασφαλισει την εmβiωση του ΣυΎl<ρoτήμαΤOς σε

μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι ενο1tοιημένες και ατομικές οικονομικές ίκαταστάσεις της Εταιρείας δεν περlλαμβάνουν οποιεσδήποτε
αναπροσαρμσιές οι οποίες δΌνατόν να χρει6,ζοvtαν αν η Εταιρεία δεν είχε τη δυνατότητα να συνεx.ίσ~ ως

δρώσα OUςOνOμUCΉ μονάδα. i

S. ΙΙΛΙΠ'ΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ,

Το Διοικητικό ΣΌμβούλιο του Σ'Ογ1(ροτήμα't'ος 1(αι της Εταιρείας λαμβάνει αποφάσεις "f1!1. την κατανομή
πόρων Ι(αι την α.ξιoλό"fηση της απόδοσής τους βάσει της επικερδότητας των δρομολογίων (route
profιtabiJity). Κατά. συνέπεια η ανάλυση Kατ~ τομέα τΟ'\) Συγκροτήματος και της Εταιρείας παpoυσtάζεται σε

συνάρτηση μe το γεωrραφuςό τφέα ως cι.κ:oλo;ύθως:

ι

\
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ΧΊα το έτος που έληξε στις 31 ΔεκεμΒΡ{CY\) 2011

5. ΠΛιΙΡΟΦΟΡΗΣΒ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια)

Το Σvyκρότημα "αι η Εταιρεία

Εισοδήμ(Ιτα

Ενρι!>πη

Μέση Ανατολή και Αραβικός Κόλπος

Ζημιά από ερχο.σ!ε<;

Ενρώπη

Μέση Ανατολή και AραβlΚός Κόλπος

20:ι.ι 2010
εΌΟΟ €ΌOO

186.457 200.886
t3.260 19.074

199.717 219.960

(37.259) (25.478)
(972) (4.108)

(38.231) (29.586)

ΣυμφιMωqη aπoτελεσμάτωνλειWVP'JI!κών τομέων If§ τις ΟΙΚσΥΟιΒκέςκαroστάo'εις

Το Σνγιφδτημα

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

Η Εταφεία

2011 2010
€'OOO €ΌOO

Εισοδήματα λειτCY\)ργικών τομέων που αναλύονται

l\λ/α εισοδήματα) Ι

Εισοδήματα ως οι οιχονομικές καταστάσεις·.

199.717 219.960
13.169 16.352

212.886 236.312

199.717 219.960
13.t69 16.407

212.886 236.367

(29.586)
2.129

27.825

(38.231)
2.011

12.415

(29.586)
2.129

24.240
244

(38.231)
2.011

12.415

Αποτελέσματα λειτουΡΎ\κών τομέ<ον που α:ναλνovτςn

Καθαρά έσοδα χρηflατοδότησης :
Άλ/.α καθαρά έσοδα3 '

Απαλοιφή διmc:οπείσων εργασιών

(Ζημιά)/κέρδος πρτν τη φορολοΥία

από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (23.805) (2.973) (23.805) 368

ΙΓια. σιCoπoUς τ/ς πληροφόρησης 1altά τoμtα, τα sιιroδήμσrα περιλαμβάlιo;,ν moδήματα από μεταφορά 'έπι)krrών, φορτίοu και
ΤΑΧUδΡOμεί(1) αλλά δεν 1IEp1λιψβάνouν tιXλ.σ. εισοδήματα όιτιιις ΑUτά "αροuσιάζονται σης Ouc:oνoμικtι; "ατα<πάσεις εκτ6ς απ6 τα

E\GOδήμστα αχό εισιτήρια Π(>'Ο δεν χΡησιμοποιήθη""". '
%τα καθCΙΡά. έσοδα ;WΗΜα/Oδ6τησης δεν ΣUμπεΡιλαμβάlιouν τραπεζUCά έξοδα.

3Τα tιXλ.σ. ι.:σ.θCΙΡΙΙ έσοδα 1tSpW1μj!άYouv JCtΡδη/ζημιές απ6 την πώληση περιοutnι:ιJςών oτoιχεiα>ν, το JCtpδoς από την IMαλλtrrlι
χρονο&uρlδwν, την ζημ,ά απoμε!:ωaης αφoaι::σ.φών. σm:σλ/ιrrμarucά κέpδη/ζημJές απ6 ερyασiες ro..

Στον Ί>ΠολσΥισμό των εισοδημάτων και της ζημιάς από εΡγσ.σ{ες για O'1Cοπσ6ς της γεωγραφικής ανάλυσης

eroναθpo{ζoνται τα αποτελέσματα των δpoμoλoγiων από/προς την t«tθεμιά από τις δύο περιοχές. Η

συνεισφορά της Μέσης Ανατολής ΚΟ-1 του Αραβικού Κόλπου στα εισοδήματα της Ευρώπης και αντίστροφα

δεν αντανακλάται στα mo πάνω αποτελέσματα και έτσι η συνεισφορά τους στη ζημιά από εργασiες για το

f:toς μπορεί να μην είναι ενδειlCtU<ή της πραγματικής συνολοο1ς συνεισφοράς τους στα αποτελέσματα το'l)

δlJCτ'ύoυ του ΣυYJφo'tήματoς. Δεν Ί>Πάρχει ενδοτμηματική τιμολόγηση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

και ΑΡαβικον Κόλπου. :

Λ.όγω του γεγονότος &n τα αεροσκάφη του ΣΊηΚροτήματος ΚΟ-1 της Eταιρεiας χΡησιμοποlουνται σε

διαφορετικά δρομολόγια κο.τά τη διάρκεια του έτους, δεν είναι εφl1CIό να δοθεί ακριβης ανάλνση κατά τομέα

των απασχολσύμενων περιουσιακών στοιχείων του ΣυΥκροτήμ.ατος και της Eταιρεiας.

. 6. ΔlAΚOΠEIΣE:Σ EPrΑΣΙΕ:Σ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2010 η Eταιpeία πά>λησε το 100% των ι.ιετοχών που κατείχε στην εξ ολοκλήρου
εξαρτημένη Zenon N.D.C. Ltd ("Zenon") στον όμιλο εταιρειών Sabre. Οι εpyα.σiες της Ζωοη δεν

αποτελούσαν διακοπείσες εργασίες J<;at δεν συFεριλαμβαν6τcxν στα περιουσιακά στoιχclσ. διαιcρατσόμενα

προς πώληση στις 31 Δεκεμβρ{ου 2009 και η (T!1YΚΡΙτueή 1CQ.τσ.σταση ΣUνOλΙKών εσόδων τΡοποπόιήθηκε για'

να παρΟ'1>σ1άζει τις διmc:οπεiσες εΡΥασίες ξεχωριστά από τιι; συνεχιζόμενες φΥασίες.
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6. ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ EPrΑΣΙΕΣ(συνέχεια)

ΑποτελέσματαδιaκoπεφώνEρyσ.azών

Έσοδα

Έξοδα

ΜO"t'ελέσματααπό εργασίες

Καθαράχρηματoδoτuςάέξοδα

ΑπO"t'i:λέσματααπό εργασίεςπριν τη φορολσΥίο.

Φορολογία

Αποτελέσματααπό εΡΥασίες μετά τη φορο;Ιογ{α

Κέρδος από διαΙςοπείσεςεργασίες

Κέρδοςγια το έτος

Bασucό Ιςαι CIVσ:προσαρμοσμi;νοιcέpδoς aνq μετοχή - εσεντ

Ταμειακές Ροές (για)/από δισχοπείσεc εoyσ.σi§5;

. Καθαρή ροή μετρητών Ύtα εΡΥασ1ες

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυ'tU<:ές δραστηριότητες

Καθαρή ροή μετρητά>ν ΎtCI χρηματοδo-nκές δραστηριότητες

Καθαρή ροή μετρητών για το έτος

Επίδρarm από mv πώλrιqη της Zenqn σριΥ OllCOVOμIιm κqτMψ.σπ του Σvnφοπίματοc

ΜεταΒολή πεΡΙΟΊΙσιακών στοιχείων 1Cat 'Όποτρεώσεων

AεpoσJ<:άφη, ακtνητα 1<(1Ι εξοπλισμός

Άνλα περιουσια1<ά morxs!a
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

ΕμπορΙΧ:ά και άλλα εισπρακτέα .
Μετρητά και αvnστoιχα μετρητών

Εμπορικά και άλλα πληρωτέα

Καθαρές 'ΌΠοχΡεώσεις

Τιμή πώλησης που εισπράχθηκε σε μετρητά

Μετρητά 1CCI1 aντίστoιχα μετρητών που διατέΘηκαν

Καθαρή ταμε.ιωcι) ροή

Κ§οδος από δισ:κοπεirm: emι&c

Τιμή πώλησης πou εισπράχθηιcε σε μετρητά

Καθαρές 'Όποχρεώσεις που πmλήθηJ<CIV
;

Κέρδος από διακοπείσες εργασίες

7. EJ1;OΔHMATA

ΤΟ ΣυΥχΡότημα

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

2010
€ΌOO.

1.391
(Ι .714)

(323)
(5)

(328)
3

(325)
3.711

3386

0,87

2010
€ΌOO

(35)
7

(Ι)

(29)

2010
εΌΟΟ

(229)
(180)

(14)
(102)
(Ι 1)
608

72

3.639
(Ι 1)

3.628

2010
€ΌOO

3.639
72

Η Eταιρεiα

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

Μετα.φορά fΠ1βατών

Μεταφορά φoρτiO'U )ζ(1Ι ταχυδρομείou

Άλλα εισοδήματα

183.509 199.138
12.088 16.302
17.289 20.872

212.886 236.312

183.509 199.138
12.088 16.302
17.289 20.927

212.886 236367
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7. EIΣOΔ1lMATA (συνέχεια)

Το Σu-yιφότημα προσφέΡει στouς τακτuι:<roς ΤΟι) επιβάτες το πρ&Υραμμα SunMiles, με βάση το οποίο

πιστώνονται με βαθμοiiς που εξαΡ'Υιψώνονται με αεροπορικά εtσI'τ/pια. σε πrήσεJς της Εταφείας ιςαι άλλα

ωφελήματα. Κατά τη διάρκεια ΤΟ έτouς ποσό iίψοuς €185 χιλιάδcoν (20ΙO:€490 χιλιάδες) αναΎ\lωρ!στηκε coς

αναβαλλόμενο εurόδημαΚα/ μείωσε αντίστοιχα τα εισοδήματα ΤΟι) ΣVYΚPOτήμαΤOς και της Εταιρείας.

Τα 6:λλα εuroδήματα περιλαμβάνow έσοδα από πωλήσεις ειδών προς πώληση επί τα/ν αεροσκαφών,

πωλήσεις τροφοδοσίας σε τρίτους, έσοδα από εισιτήρια που δεν αναμένεται να ΧΡΊ]σιμοποιηθοw ΚIΙΙ άλλα.

8. ΑΛΔΑΕΣΟΔΑ

Το ΣVΥιφ6τημα Η Εταιρεία

2011 2010 2011 2010
Σημ. €ΌOO €ΌOO €ΌOO €ΌOO

ΑποζΊ]μίωση ΎΊα την απαγόρευση

πτήσεων πάνω από τ/ν TouρJ<ίa 8.1 16.813 16.813
Κέρδος από την πώληση εξαρτημένης 3.630
Κέρδος από πώληση αεροσκαφών ll1Cινήτωνι

ΚCΙι εξοπλισμΟ'ό 7.954 7.954
Κέρδος από την πώληση

μη Ια/κλοφορο'όντωνπεριouσιακών

στοιχείων διακρατούμενωνπρος πώλΊ]ση 1.781 1.469 1.781 1.469
AλMtyή στην Ε'δλογη αξία

α1CIνήτων για επένδuση (80) (100) (80) (100).. ΚέΡδος από την πώληση

"αέρα" τοποθεσίας (location goodwiIJ) 325 325
Ενοίκ:ια εισπραιςτέα 67 66 67 66
Κέρδος από ανταλλαγήχpoνoθuρίδων 8.2 22.000 22.000

31.722 18.573 31.722 22.203

8.1 Αποζημίωση για την απαΥόρtuση πτήσεων πάνω από την Toupria

Η αποζημιωση αυτή αφορά τα έτη 20~2009 ιςαι δό9ηια: από το κράτος στα πλα[σια TOU σχεδίο'\)

αποζημίωσης προς τους Κυπριακοός Aερo~αφopείς που επηρεάζονται από την απαγόρειιση των πτήσεων

πάνω από την Τουρκία, ιςατtχoυν άδεια αεΡdμεταφΟΡέα και είναι σε θέση να ασκήσουν πτητιιςό έργο. Η
αποζημίωση που αναφέρεται στα έτη 2010 και 2011 έχει μειώσει τις ανάλσΥες ιςατηγορίες εξόδων που

αφορ6..

8.2 Κέρδος σπό ανταλλαγή xpovoΘUρίδων

Αναφέρεται στο οικονομικό όφελος που προέ1α/ψε από ΤΊjV σuμφωνία με την Virgin Ar1antic για ανταλλαγή

χpoνoΘUρίδα/ν στο αεροδρόμιο Heathrow Του Λονδίνου.

9.. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σvylφ6τημα και η Εταιρεία

Μισθοί και ημερομίσθια

ΚοινωνΙl(ές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία

Εισφορές στα Ταμεία 11Ρανο{ας

Άλλα έξοδα ΠPOσ(ι)πu<oΌ

Σημ.

10

20Η

€ΌOO

39.070
4.892
4.509

13.700

62.171

2010
€ΌOO

46.499
5.599
4.056

15.284

71.438

Ο μέσος όρός των υπαλλήλων ΠΟl) εργοδοτΟ'όσε':rο Συγκρότημα. ιςαl η Εταιρεία κατά τη διάρκ:εια του έτοuς
ήταν 1.224 ά.τομα (2010: 1385 -ιςαl 1.371 άτoμ~cxντι:στoιx.α).



Αποζημιώσεις fιψoυς €9,7 ε1ςατομμι.ψίων t:x.oυv πληρωθεί ή προβλεφθεί σε σχέση με 1S5 ι.rnαλλήλ.oυς πov

αποχώρησαν από την Εταφεία το έτος 2011 στα πλοίσια 'τ/ς εφαρμογής ΣχεδίΟΊ) Πλεονάζοντος Ώροσωπικσό.

12. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

Η ζημιό. απoμεiωσης αφορά τη ζημιά εύλογης αξίας δύο ιu:poσκαψών Α319 τα οποία η Εταψε{α. αποφάσισε να

πωλήσει το έτος2012.

2011
€'OOO

34.371
23.271

260.117

36

249.635
10.482

{4.892}

(11.100)

6.208

245.456
10.088

ΝΟ. 668-Ρ. 39/68

255.544

249.291
10.482

259.173

245.456
10.088

255.544
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Τα Λ$ιτoυfJΎZκά έξοδα αναλύoνrι:xz κατά κσ:rηγ.?ρία σε:

Κόστος πωλήσεων

Έξοδα διο{ιςησης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ &ΊΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

O!ΚONOMIΚEΣΚATAΣTAΣEIΣΊΊHΣ~TAIPEIN:

Για το έτος πov έληξε ιmς 31 Δεκεμβρωυ 201]

10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ4ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

Το Σ"Υκρότημα Η Εταιρεία

2011 2010 2011 2010
Σημ. ε'Οοο €'OOO €ΌOO €ΌOO

Έξοδα προσωΠ\!<ού 9 62.171 71.438 62.171 7].438
Συντήρηση αεροσκαφών 26.614 25.769 26.614 25.769
Λειτουργικές μισθώσεις αεροσκαφών 25.678 18.034 25.678 18.034
Έκτακτες μισθώσεις αεροσκαφών 2.073 1.087 2.073 1.087
Καύσ\μα 66.088 64.529 66.088 64.529
Τέλη δ1.αδρομής, προΟ"/είωσης και

εξι>πηρέτησης επιβατών 40.280 46.038 40.280 46.038
Τροφοδοσία αεροσκαφών και κόστος

ειδών προς πώληση επί των αιφοσκαφών 4.107 5.574 4.107 5.574
Αποσβέσεις αεροσκαφών,

α1C1.νήτων και εξοπλισμού 17 6.685 6.757 6.685 6.757
ΑπΟσβέσεις άυλων 'ΠεΡιουσιακών στoιxε{ω~ 18 455 342 455 342
Ασφάλιστρα 2.006 2.204 2.006 2.204
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης πωλησεQ/ν . 6.942 8.459 6.942 8.803
Άλλα έξοδα 12.445 9.542 12.445 9.542

Σύνολο λεΙΤOVΡ-ΥΙκών εξόδων 255.544 259.773 255.544 260.117

11. ΑήΟΖΗΜΙ.ΩΣΕΙΣ Σ::Ε rIΛEONAZON ΠΡΟΣΩα/ΚΟ

Καθαρή λo'yIστι!cή αξία 31 Δε1<εμβρίοΙ) 2011
ΕuλΟ"(η αξία

Ζημιά απoμείcoσης πριν την πρόβλεψη για σuντfιPηση αεΡοσκ:αφών και fΠlσκ:ΕUή μηχανών

Πρόβλεψη Ύ\α συvrήpηση αεροσκαφών και επισκιnιή μηχιχνών

Zημ'lά. απομείωσης .

ΥnολΟγt.σμός ζημιάς απομείωαης

31.AUG.20121}:49

•
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ΚΎ1ΙΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟr:PΑΜΜΕΣ ΔΒΜΟΣJA ΛιΜΙΤΕΔ

'ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΊJt ΕΝQΠQmMENEΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ

οrκΟΝΟMl!$EΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΕΙΣ ΊΉΣ EIAJPEIAΣ

ηα το έΤΟζ πou έλήξε σης 31 Δι;χεμ6ρlου 2011
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13. ZHMlA. ΑΠΟ EPrΑΣΙΕΣ

Η ζημιά από εΡΎασίεςπαροumάζετcnμετά τη χρέωση τισν ακολσ6θων:

14. ΚΑθΑΡΑ ΕΣΟΔΑ Xl'RMA..TOAO'I'BΣB:Σ...

Ενοίκια πληρωτέα Υια ~\τouργιKές μ1.σΘώσεις ΎΤ1ς

και ιmρiroν

Αποσβέσεις αεροσκαφών.

ακινήτων και εξοπλισμοό 17
Αποσβέσεις άυλω.. περιουσιακών στO\X.clω~ 18
(Κέρδος)/ζημιό. από πώληση ιιερoσκιιφΏV, :

α/Ct\'ήτισν και εξοπλισμού

Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών Υια:

·ΥΠΟχΡεωτικό fλE:r1.0 ετήσιων OUςOνOμΙK~ν

καταστάσε<DV

'ΦOΡOλσyuς:ές <roμβouλές
-Άλλες Υπηρεσiες

Αμοιβή ΔΙΟΙ1CT\τικών Σuμβούλων 40.1
• Εκτελεστιχοί

-Μη Εκτελεστικοί

Το Η Ετωρεία

Σvyκρ6τημα

2011 2010 2011 2010
εΌΟΟ €ΌOO εΌΟΟ €ΌOO

2.458 2.514 2.458 2.514

6.685 6.757 6.685 6.757
455 342 455 342

(7.954) 128 (7.954) 128

88 94 88 88

5 7 5 7
10 25 10 25

129 9 129 9
47 57 47 46

Το Σ\!"fκρότημα και η Εταιρεία

Τόκοι εισπρακτέοι

Καθαρό συναλ/.ttyμαΤΙKό κέρδος

ΜέΡισμα

Έσοδα χρηματοδότησης

Τραπεζικά έξοδα

Τόκοι δανεiroν
Τ6κοι τραπεζικών παρατραβηγμάτων

T6x:ol wrοχρεώσεωv χρηματοδοτικών μισθώσεφν
Έξοδα χρηματοδότησης

15. ΦΟΡΟΛΟΓι:Α

Το Σuyκρ6τημα και η Εταιρεία

2011
εΌΟΟ

1.274
1.627

31
2.932

(298)
(548)
(33)

(340)
(l.219)

1.713

2010
€ΌOO

1.979
840

2.819

(214)
(305)
(30)

(355)
(904)

1.915

ΦοΡολο'Υία - χρέωση 1,α το έτος

Έκτακτη εισφορά Ύ'α την άμuvα - "fta το έτος

Αvαβαλλόμενη φoρoλσyiα -πίστωση

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

176 187
85 (6)

261 181
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ΣΗΜΕ1ΩΣΕΙΣΣTlΣΕΝΟΠΟα/ΜΕΝΕΣΚΑΙΑΙΟΜΙΚ:ΒΣ

OIΚON°MII<.EΣMTAΣTAΣEIΣΊΉ:tETAJPEW

Ωα το έτος πou έληξε στις 31 Δεκεμβρ!.Qυ 201l
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15. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

ΣυμφιJiωqzι φορολογίας μe β{ι.ση το λο)l!οτιι.::ό ιcέρδοr:gζwάΙ χω φoρo),gγiαc μ~ 8ιl.grι· το Q!ΟΡσλοΥητιrα
εισι5δrιμα . .

Το ΣνΥχρ6τ/μα

2011 2010
€'OOO €ΌOO

Η Εταιρεία

2011
€ΌOO

2010
€ΌOO

ΦοΡολσΥιl1:ές ζημιές

0\ φορολογικέςζημιές μποροίίν να μεταφερθουνχωρίς 1<ανΈVα περιορισμό μέχρι την πλήρη εκμετΆΛΛΕUσή

τοuς και επίσης μπορούννα ΣUμψηφιστoίίνμε ΦOPOλorητέαJ<έρδη άλλων εταιρειών το!) ΣUΓΚpOτ/μαΤOς.Οι

φορολσΥικΕςζημιές της Εταιρείαςγια ΣUμψηφισμό με μελλOνt1.Κάκέρδη είναι uψοuς €112,7 εκατομμυρίων

(2010: €92,5 εκατομμύρια). ΟΙ φoρoN:ryι1(ές Ί>ποθέσεις και οι φορολογικές ζημιές της Εταιρείας έχσuν

σuμφωνηθε{με το Τμήμα ΕσωτερuccoνΠροσόδων μέχρι Κα/ το φορολΟΥΙκό έτος 2006.

368

37
1.137

0.649)
187
(6)

(1.936)
176
85

(2.381)
2.299

(23.805)

(298)
1.137

(1.320)
187

(1.936)
176
85

(2.381)
2.299

G3.802> (2.973)(Ιημιά)/1Cέρδoςπριν τη φορολι;γΥία

Φορολ<ΥΥία με βάση το

εφαρμόσιμο ποσοστό φoρoλoγiα.ς 10%
Φopoλoγucή επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν

Φoρoλoγucή επίδραση E1Ot1:COatrov και
εισοδημάτων ποu δεν ""πόκεινται σε φορολι;γΥία

Έκτακτη εισφορά Ύια την άμUΝα - για το έτος

Αναβαλ/όμενη φορολογία σε προσωρινές διιαφορές

Φορολ<ΥΥ\κές ζημιές για tlς οποίες δεν φνε!

πρόβλεψη αναβαλ/όμενης φΟΡολο'ΥίιΙς \ 2.018 475 2.018 475
Φoρoλσyucήχρέωση γιο. το έτος . 261 Ι 8Ι 261 18 Ι

Η Εταιρεία και οι εξαρτημένες της 1>1tόχεινται σε εTaιpueb φόρο με σuντελεστή 10%. Κάτω από ορισμένες

'll"ρcιϋπoθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να 1)πόκεινται σε έκτα1ςτ/ εισφορά για την άμuνα με ποσοστό 15%,
(10% μέχρι 30 Auyoύoτou 2011). Σε τtroιες περιπτώσεις οι τόκοι <ΧΙ>τοί εξαιρούνται από εταψικό φόρο.

16. (ΖΒΜΙΑ)/ ΚΕΡΔΟ!; ΑΝΑ ΜΕΤΟΧ1Ι

i
Το ΣνΥιφότημα

2011 2010
Η Εταιρεία

2011 2010

(23.885) 232

(23.885) (3.154)
3.386

(24.066) 187(Zημ1.ό:)/!Cέρδoς από συνεχιζόμενες εpγα~ - €'OOO
Κέρδος από δια.κοπείσες εργασίες - €'OOO ί

(Zημιά)/1Cέpδoς για το έτος - €ΌOO
Μεσοσταθμικ6ς αριθμός μετοχών. '000
Βασικός 1(αι αναπροσαρμοσμένος

Βασική και αναπροσαρμοσμένη

(ζημιά)/JCέρδoςανά μετοχή

Από συνεχιζόμενες εργασία; - €σεντ
Από δ1.ακοπείσες εΡ-Υασίει; - €σεντ

Για το έτος - εσεντ ι

391.155

(6,11)

391.155

(0,81)
0,87

'0,06

(24.066)

391.155

(6,15)

(6,15)

187

391.155

0,05

0,05

Το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή uπολογίζεται προσαρμόζοντας το μεσoστaθμικό αριθμό μετοχών

που ήταν εκ:δομένες κατά τ/ διάΡJ<εια tou έτοΡς, με βάση ότι όλοι οι δWΗΤΙICOί τίτλοι μετατρέψιμοι σε

μετο:χ.ές, όπως -Υια παράδειγμα δικαιώματα.προαίρεσηςαγοράς μετοχών (share options), θα μετατρaπσόν σε

μετοχές από τους Kατ6xoUς τους. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 201 Ι δεν εκκρεμούσαν

οποιοιδήποτε δ-oνητucoί τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές και ως εκ -roύtou η βασι1Cή JCat αναπροσαρμοσμένη
(ζημ1ά)/1Cέpδoς ανά μετοχή είναι η {δια.
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~H:MEIΩΣEP: ΣΏΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝ& ΚΑΙ ΑΊΌΜ1ΚΕΣ

OIΚONOMJXEt ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΊΉΣ ΕΊΆ1ΡΕΙΑΣ

Για το έτοςπσυ έληξε στις 3] Δεκεμβρίου20] ~

17. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΛΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞOUΛIΣMOΣ

Το Σvyκpό'rημα Aεpoσ'1Cό:φη,

εφεδρικές μηχσνές Ιδ1.ό1ςτ/τ/ A1Cίνί'1'~η
& o:νtαλλαmκά α1Cίνητ/ περιουσ!α ΊJΠ6

"Ετος2011 αεροσκαφών περιουσία μίσθωση Εξοπλισμός tuvolo
K6cττoςή ~ίμηι:rη €ΌOO εοοο €ΌOO εοοο €ΌOO

1 Ιανουαρίου 106.047 3.588 7.895 13.825 131.355
Προσθήκες 462 79 808 1.349
Επαναταξινομ.ήσεις (28) (28)
Μεταφορές σε δια1φατσύμsνo: προς

πώληση (3.068) (3.068)
Διακοπείσες φΥασ{ες

Επανεκτιμήσεις (2.797) 62 (90) (2.825)
Πωλήσειι;lδια-yραφές (14.161) (4532 (14.614)
31 Δεκεμβρίου 86.483 3.650 7.974 14.062 112.169

Αποσβέσεις Ι(αι ζημιά απομείmι:rης

1 Ιανσυαρ{ου 52.721 6.385 12.332 71.438
Επιβάρυνση για το έτος:

-από συνεχιζόμενες εpyασiες 5.748 171 766 6.685
Eπαναταξtνoμήσεις (12) (12)
Μεταφορές ως διαlcρατΟ'δμsvα προς

πώληση (3.495) (107) (3.602)
Πωλήσειι;!διαγραφές (7.358) (452) (7.810)
Ζημιά απομείωσης 11.100 11.100
31 ΔtJcεμβρίoυ 58.704 6.556 12.539 77.799

Καθαρή ίu(ιστικ'ή αξίΑι.

31 Δεκεμβρίου 27.779 3.650 1.418 1.523 34.370

"Ετος2010

Κόστος ή εχτΙμηση

1ΙαΥουαΡίΟ1> 115.418 3.588 8.794 14.412 142.212
Προσθήκες 1204 710 777 2.691
Eπαναταξtνoμήσι:ις (11) (1.609) 1 (1.619)
Μεταφορές σε

διαKραΤOόμ.εvα προς πώληση i(10.239) (10.239)
Διακοπε{σες εργασίες - (766) (766)
Πωλήσεις/διcryραφές

! (325) (599) (924)
31 Δεκ-εμβρίσυ 106.047 3.588 7.895 13.825 131.355

MOσβέσεtς Ι(αι ζημι6. aπoμείωσης

1 ΙανΟ1>αΡ{συ . 56.277 7.827 12.510 76.614
ΕΠιβάpuνση Ύ\α το έτος:

-από συνεχιζ6μενες εpyαιnες 5.794 Ι67 796 6.751
-από διακοπι;(σες εργασίες Ι43 143

Επανατα.ξινομ.ήσεις (Ι) (1.609) (1.610)
Μεταφορές ως

διακρατοlSμενα προς πώληση (9.215) (9.215)
Δurκoπείσες ερyαmες (537) (537)
Πωλ1} σεις!διιryραφές (134) (580) (714)
31 Δεκ-εμβρίου 52.72] 6385 12.332 71.438
Καθαρή λoyισ'nl(ή αξία

31 Δεκεμβρίου 53.326 3.588 1.510 1.493 59.917
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:Σ:ΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΙμ;ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣΚΑΙ ΑΤΟΜ!ΚΕΣ
ΟΙΚ.ΟΝΟΜΙΚΈΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ1ΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για το έτ<ίς Που έληξε στις 31 ΔεκεμΒριου 201 Ι

17. AEPOΣΚAΦB,.AKINlIΊΆΚAIEΞOIIΛIΣMOΣ (συνέχεια)

Η Ετιπρεία Αεροσχ:άφη,

εφεδρucές

μηχανές & Iδι6lCτ/τη AJ<ίνητη

aνΙΊ:zλ/α/ςτucά α1dvητη περιουσία Ίιπό

αεροσχ:αφών περιουσία μίσθωση . Εξοπλισμός Σύνολο

Έτος 2011 €ΌOO €ΌOO €ΌOO €ΌOO €ΌOO

Κόστος ή εκτίμηση

1 Ιανουαρίου 106.047 3.588 7.895 13.825 131.355
πρo~ηΊ<Eς 462 79 808 ]349
EπαναταξινoμήσΕV; (28) (28)
Μεταφορέςως διαφατσ6μενα

προς πώληση (3.068) (3.068)
Eπανεx:τψήσΕU; , (2.797) 62 (90) (2.825)
Πωλήσεις/διαγραφές 1(14.161) (453) (14.614)

31 ΔE1ςtμβρίOυ 86.483 3.650 7.974 14.062 112.169

Αποσβέσεις και ζημιά

απομείωσης

Ι Ιανουαρίου 52.721 6385 12.332 7].438
EπιβάpwσηΓux το έτος 5.748 171 766 6.685
EπαναταΞWoμησεις (12) (12)
Μεταφορές ως διακρατσ6μενα

προς πώληση • (3.495) (107) (3.602)
I1mλήσe:ις!διαγραφές (7.358) (452) (7.8] Ο)
Ζημιά απoμ.είαJσης Ι] .100 11.100

3] Δεκεμβρίου 58.704 6.556 ]2.539 77.799

Καθαρή λο-Υιστική αξία

31 Δεκεμβρίου ,27.779 3.650 1.418 1.523 34.370

Έτος 2010
Κόστος ή ειcrίμηση

i ]5.418] Ιανουαρίου 3.588 8.794 13.610 141.4]0
Πρo~ήJ(ες

, 1.204 710 77] 2.685
EπαναταΞWoμήσεις

Ι (11) (1.609) 1 (1.619)
Μεταφορές ως διακρατσ6μενα

προς πώληση (10.239) (10239)
Πωλήσεις/διαγραφές , (325) (557) (882),

31 Δεκεμβρίσυ, 106.047 3.588 7.895 13.825 131.355

Αποσβδσεις και ζημιά

απομείωσης

Ι Ιανουαρίου 56.277 7.827 12.085 76.189
Εmβάρυνση για το έτος 15.794 167 796 6.757
Επαναταξινομήσεις (Ι) (1.609) (1.610)
Μεταφορές ως διαιφατούμενα ι

προς πώληση (9.215) (9.215)
ΠωλήσειgδιαΥΡαφές ; (134) (549) (683)

31 Δεκεμβρίσu 52.721 6.385 12.332 71.438

Καθαρή λο'Υιστική αξ(α

31 Δει<εμβρ(ο-υ 53.326 3.588 1.510 1.493 59.9]7
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΤΙΣENOnOIHMENΈ,tΚΑΙΑΤΟΜΙΚΕΣ
Ο!ΚΟΝΟΜ·ΙΚ.ΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΤΗΣΕΤΔJPEIAΣ

Για το έτος ΠΟ1> έληξε στις 3) Δεκεμβρίο1>2011
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. 11. ΑΕΡΟΣΚΑΦΒ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ EΞOIIΛIΣMO:Σ; (συνέχεια)

Η πιο πρ6σφατ/ επανεκτίμηση της ιδιό1α/jτης ακίνητης περισυσίας ΤΟ1> ΣuyκρστημαΤOς και τ/ς Εταφε{ας,

1(01) αποτελείται από γη και κτίρια, Tφαγματoπol.ή&ηK& στις 31 ΔεκεμβρίΟ1> 2011 από ανεξάρτητο'\)ς

επαγγελματίες ειmμητές χρησιμοποιώντας ως βάση την ελεύθερη αγοραία αξία... ΤΟ σuνoλIΚό πλεόνασμα

επανεκτίμησης που ήταν €62 χV..ιάδες πιστώθηκε στο !ΣΠοθεματικό επανεκτίμησης. Η επανεκτιμημένη αξία

των αεροσκαφών ακτνήτων και εξοπλισμού ΠQ1) δεν αποσβένονται (γη) είναι €3,650 εκατoμμ'όρuι. (2010:
€3,588 εκατομμύρια). Τα ανταλλαlcr1.Κά αεροσκαφά!ν παρoυσιάζoντceι σε εκτίμηση με βάση την πιο

πρόσφατη ένδε1ξη της αγοραίας αξίας τους.

30.088

Σύνολο

€ΌOO

104.490
(74.402)

2.181

15.275
(13.088)

Εξοπλισμός

ε'000

1.418

24 7.974
(6.556)

24

Ιδιόκτητη A!dνηTη

ακίνητη περισυσία ΌΠ6

περιουσία μίσθωση

€ΌOO €ΌOO

81.217
(54.758)

Εάν όλα τα στοιχεία των αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού αποτιμ0'6νταν με βάση την αρχή του

ιστορικού κόστους η λoγumκή τσυς αξία θα ήτaν ως εξής:

Αι;Ροσκάφη,

εφεδρικές
μηχανές &

ανταλλαriικά

αεροσκαφών

ε'ΟΟΟ

Το Συγκρότημα Ι\αι η

Εταιρεία

31 Δ.εl\εμβρίοΊ>2011

Κόστος

Αποσβέσε1ς

Καθαρή λογιστική αξία

31 Δ~εμβρίοt! 2010
... Κόστος 100.731 24 7.895 15.038 123.738

Αποσβέσεις (48.775) (6.3852 (12.881) (68.0412

Καθαρή λο'Υιστιχή αξία 52.006 24 1.510 2.157 55.697

Στην ιcατηγορία των αεροσκα.φών, εφεδΡ1.1C~ν μηχανών Και aνrαλλαlcr1.ιcών αεροσκαφών πεΡ1λαμβάνοvrαι

δfJσ αεροσκά.φη WIfou Α319 ΠQU αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της χΡηματοδΟΤ'Ι1cής μίσθωσης, η λo'yιστι1Cή αξία

των οποίων παροuσιάζεταl πιο ιcάτω:

Το :Σ;υγκρ6τημα Ι\αι η Εταιρεία

Καθαρή λογιστική σξία 31 Δεκεμβρ{ο'\) 2011
~λ~α.~ .
Ζημιά απομε(ωΟ11ς πριν την πρόβλεψη για συντήρηση αεροσκαφών

ι

2011 2010
€'OOO €ΌOO

34.371 38.567
23.271

(11.100)
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18. ΑΥΛΑ ΠEPIOYΣlAΚA :εΤΟΙΧΕ1Α

λοΥισμιl(ά προγράμματα

ΤΟ Συγκρότημα Β ΕταΙΡδία

2011 2010 2011 2010
Σημ. €'OOO €ΌOO €ΌOO εΌΟΟ

Κόστος

1 Ια:νΟϊ>αρ{ου 4.678 4.647 4.678 3.713
Προσθήκες 477 1.074 477 1.074
Πωλήσεις!Διαγραφές (6) (109) (6) (109)
Διακοπείσες φΥασ!ες (934)

31 Δεκεμβρίου 5.149 4.678 5.149 4.678

Αποσβέσεις

1 ΙανΟ1.)αρίου 3.367 3.784 3.367 3.134
Επιβάρυνση για το έτος:

-από συνεχιζ6ΙWες ερ-Υασ1ες 10 455 342 455 342
-από δ1.O.Koπεiσες εργασiες 104

Πroλησεις/ΔιαΎραφές (6) (109) (6) (109)
Δια.κοπείσες ερ-Υασ1ες (754)

31 Δεκεμβρίου 3.816 3.367 3.816 3.367
"

Καθαρή λo'(ι<riική αξία 31 Δεκεμβρίον 1.333 1.311 1.333 1.311
,

19. ΑΚΙΝΒΤΑΙΊΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Το Συ-IKρότημ~ και η Εταιρεία

1 Ιανουαρίου

Ζημιά εύλογης αξίας

31 ΔεκεμβρίΟ'ι>

2011
€ΌOO

950
(80)

870

2010
€ΌOO

1.050
(100)

950
,

Στις 31 Δεχ:εμβρ{οu 2011 η εόλσΥη αξία της ιδιόΙCΤΗτης α1dνητης περιouσίας στην Αθήνα επανεκτιμήθηκε

από ανεξ!ipτητοuς επαγyελμαriες ε1α/μητές, χρησιμοποιώντας ως βάση την ΕΛΕVθερη αγΟΡα[α αξία, στις

ε87Ω χιλιάδες. Η ζημιά ειίλΟΥης αξίας έχει αναγνωριIΠε{ στο κέρδος για το έτος.

20. ΧΡΗΜΑ.ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔlAΘEΣIMA ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Το Στ/'lφ6τημα και η Εταιρεία

2011 ZO~O

€ΌOO εΌΟΟ

1 Ιaνouαρίου Iς(ΙΙ 31 Δεκεμβρίου 198 198

Τα μη JC\}κλ.οφΟΡσι'ίντα χΡηματοοu<ονομ1Χά n-εριouσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αφορούν

mστοποιητιJ<ά επένδυσης μετοχών στη SITA rnc. A'UTάo τα mστοποιητικά επtνδuσης παρauσιάζονται σε

κόστος επειδή δι;ν είναι εισηοΥμένα και η εύλσγIΊ τοuς αξ{α δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
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21. ESAP'rHMENEE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

9
(9)

2010
€ΌOO

2011
€ΌOOΒ Eταφεiα

1 Iα.voυαp'ίoυ

Πώληση

31 Δεκεμβρwυ

Η πώληση αφορά την επένδ'Uση στην πλήρως εξαρτημένη εταφβία Zenon N.D.C. Limited της οποίας κύρια

δραστηριότητα είναι η προσφορά υπηρεσιών και προϊόντα/ν σε τουριστικούς πράκτορες. Το κέρδος από την

πώληση παρOl)σιάζετcn mo ι<άτω. Περισσότερες πληρoφoρiες ΠαΡουσJ.6ζονται στη σημείωση 6 
<<Διακοπείσες εργασίες» των ενοποιημένων και ατομιl<ών οικονομικών καταστάσεων της ΕτατΡ.είας.

2010
€ΌOO

Τιμή πώλησης

ΜείονκόστοςεπένδΌσηςστην εξαρτημένη Ά

Κέρδοςαπό την πώληση εξαρτημένης

3.639
(9)

3.630

Λεπroμ.έρειες για την εξαρτημένη εταιρεiα Cyprair Tours Limited , η οποία δεν είναι εισηγμένη,

πσ.ρo'!)σιάζovτaι mo κάτω:

Όνομα

Μετοχ"ι('ό

Χώρα κεφάλαιο

σύστασης €ΌOO Κύριες δραστηριότητες

Ποσοστό

συμμετοχής (%)
2011 2010

Cyprair Tours Lim.ited ΚΊίπρος 342 TOυPUMnΚ6ςπράκτopας 100 100

Η επένδΌσΤ] στη Cyprair Tours Ljrnited έχει απoμeιωθεί πλήρως.
ι

22. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑιΡΕ1ΕΣ

Το Σ1JΎιφότημα

2011
€ΌOO

2010
€ΌOO

3 Ι Δε-ιcεμβρίOΌ 187 6

KWlpzαxkΑεΟΟΥΡαμμές (Κψaιπfιψπα Αδq.σu.ολόwων Ειδών) 4ίμΖτεδ

Παρόλο. ΠΩ'!) oλό~ηρo το μ..e-rοχικό I<Ε<f1άλσ.ιο των Κυπριωςroν Αερογραμμών (Καταστήματα

Αδασμολόγητων Ειδών) Λίμττεδ ανήΚΕΙ' στις Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λίμιτεδ, η πρα/τη

πσ.ρουσιά.ζεται σύμφωνα με το Διεθνές Λcryιστu<;ό Πρό'tlJπo 28 'Έπενδύσεν; σε ΣυνδεδεμtYε;ς Eταιρεiες" ως

συνδεδεμένη, επειδή το Διοικη-nκό Συμβούλιο της εταιρείας διορ{ζεται απ6τον Υπουργό Οικονομικών.

Η εν λόγω εταιρεία βρίΟ'1<εται σε εκούσια ξ;1(1(αθάριση από τις 22 Σεπrεμβρ{01J 2008 μετά από απόφαση της

έκτακτης -yενucής σuvΈΛZUσης των ιδιοκτητών της και ως εΙ( τοΊίτου δεν 'UπάΡχει καμία μεταβολή από το

τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. j
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22. ΕΙΤεΝΔΠΕΙΣΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣΕΤΑΙΡΕΙΕΣ(σvνέχεία)

SWiSSPQrt C)φ7US Limired ("$wissport")

Η εταιρεία αποτελεί κοινοπρα.ξί!χ μεταξί> των Kυπρια!Cών ΑεΡσΥραμμ(\)ν Δημοσία Λίμιτεδ J<Qt της Swissport
σ.Λ.Ρ. Va.ssi1opouJos (Cyprus) Ltd και J<ύρια δραστηριότητα της είναι η παροx!l υπηρεσιών εmγειας

εξυπηρέτησης στους αερολιμένες Λάρνα1ςας Ι(αι Πάφου μετά την απόκτηση της σχεnXΉς άδειας από το

δια~pιστή Τα/ν αεροδρομίωνHermes AirpOrts Ltd (''Hermes''). Η παροχή των εν λ&Υω uπηρεσιών από την

mo πάνω κοινοπραξία άρχισε στις 22 Matou 2008 για το αεροδρόμιο Πάφou Ι(αι στις 29 Μαίou 2008 για το

αεροδρόμιο Λά-Ρνal(ας. '

Η ouμμετοχή TOU ~τ/'I<P0τήματoς είναι της τάξης του 25,1% και το κόστος της αρχιχής επένδυσης ήταν

€251. Η Swissport πρcryματοποίησε κέρδος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίσι> 2011 'όψouς €979
χtλιάδων και τα συσσα/ρεuμένα lCέρδη ήταν €719 χtλtάδες. Το μερίδιο πou αναλσγεi στο ΣΊ7y1Cp6τημα για το

έτος είναι €181 χτλlά.δες.. ,

Για Ο1<:οπΟ'ός ετοιμασίας Τα/ν ενoπoιημE;vα/ν και ατομικών ouςσνoμικ(\)ν καταστάσεων της Εταιρείας

χρησιμοποιήθηκαν οι ελεyμtνες oικovoμU<ές καταστάσεις της εταιρεiας για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2011.

Πεp1ληπτocή χΡηματοοueονομl1dj πληροφόρηση για την Swissport παρουσιάζεται πιο κιi"tω:

! 2011
€ΌOO

2010
€ΌOO

Kυt<λoφopoύντα πεpιouoιακά στοιχεία

Μη κut<λoφoρσύντα περιουσιακά στοιχε(α

Συνολικά πεpιouσtαK6. στοιχεία

Τρέχουσες υπoχρεώσεtς

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σuνολικές υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

ΚέΡδος

2.250
6.015
8.265
5.764
1.781
7.545

22.131
(21.152)

979

2.895
6.930
9.825
6.704
3.256
9.960

23.0&1
. (22.383)

698
,

23. ΑΝΑΒΛΛΛΟΜΕΝΕΣΦΟΡΟΛΟΠΚΕΣAIlAΠHΣEJ,Σ

ΤΟ Σvyκρότημα

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

Η ETaιp&ia

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

1 Ιανουαρίου

Αναγνωρίστηο;ε στην κατάσταση συνολικών εσόδα/ν

Αποθεμαnκό επανεnίμησης ι

Διακοπείσες εpγασiει;

4.688 4.669,
(85) 33
(61)

(14)

4.688 4.659
(85) 29
(61)

31 Δεκεμβρίου 4.542 4,688 4.542 4.688

Η λoγιΣΤUCΉ αξία των αναβαλλόμενων φορολσΥ}κών απαιτήσεων στις 31 Δεκεμβρίου αποτελείται από:

Το Σνγ)φ6τημα Β Εταιρεία

ΖΟlΟ 2010 2011 2010
€ΌOO €ΌOO €'OOO €ΌOO

Πpoσroρινές διαφορές μεταξiί των απoσβtσεα/ν ""
και των lCεφαλαΙOUΧΙΚCOν εκπτώσεων '

Eπανειcrίμηση l1κWητης περιouσ'ίας

Φορολο-Υικές ζημιές

(3.541)
(720)
8.803

4.542

(3.384)
(731)
8.803

4.688

(3.541)
(720)
8.803

4.542

(3.3&4)
(731)
8.803

4.688
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24. ElνUIOPIΚA ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ε1ΣΙΙΡΑΚΤΕΑ

Το Συγχρ6τημα και η Εταιρεία

Β Εταιρεία

2011 2010
€ΌOO εΌΟΟ

Εμπορικά εισπρακτέα

ΦΠΑ εισπpαnέOς

Αποθεματt1cά -γιο. τ/ συντήρηση α&ρOσκαφιCιv

ΕΥΥυητικές καταθέσεις για τις μισθώσεις cιφοσκαφών

ΆJ.λα εισπpαΙCΤ!;α, προπληρωμές 1ΦΙ δεδOΌΛΕUμένO εισόδημα

11.560
1.837

26.270
2.989

17.7]3
60.369

18.378
1.279

20.639
4.542

28.495
73.333

Τα εμπορueά lCat άλλα εισπρωcτέααναλ'ύov1:αιαναφΟΡΙ1Cάμε την ημερομηνίαλήξης Τot)ς ως εξής:

Το Σvyιφ6τημαΙ(αι η Εταιρεία

2011
εΌΟΟ

2010
€ΌOO

Μη 1α/κΛ.οφορσόντα

Κυκλοφορούντα

11.151
49.2]8
60.369

20.135
53.198
73.333

Η έκθεση του Συ-Υκ:ροτ/ματος και της Εταφείας στον πιστωτueό 1dνδ1)VΟ παρovσιάζεται Gτ/ σημείωση 39
των ενοποιημένωνκαι ατομικώνοικονομικώνκαταστάσεωντης Eταιρεiας.

25. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ Σvyιφότημα και η Εταιρεία

ΑναλώΟ1.μα ανταλλακτucά

Είδη προς 1tώληση ε1ti των αεροσκαφών

Άλλα αποθέματυ

26. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΏΝ

Τα μετρτrtά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβιίνΟ'\)ν τα ακόλουθα:

Το Σvyκρότημα και η Εταιρε'α '

Μετρητά Gτ/ν τράπεζα και στο ταμεω
Εμπρόθεσμες καταθέσεις

Μετρητιί lCat ανήστοιχαμετρητών

Τραπεζικάπαρατραβ'ήγματυ

Μετρητάκαι αντiστoιχαμετρητών

ΔεσμευμένοιλσΥαριασμο{1Cαταθέσεων

Μετρητάκαι ανήστοιχαμετρητώνΣτττv χατάστα,τ/ταμειακώνροών

2011
€ΌOO

1.020
255
248

1.523

2011
€ΌOO

8.680
20,317
28.997

(600}
28.397

(13.271)
15.126

2010
€ΌOO

1.8&0
291
254

2.425

2010
€ΌOO

6.&45
23.026
29.871
(2.494)
27.377
(7.83&)
19.539

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν εmτόΚ1.α ΠOV Iα/μαtνovται μεταξύ 1,69% χαι 6,75% ε'tησίως

ανολ&Υως ΤοΊ> νομίσματος του κάθε παρατραβήγματος.

Η έ1Cθεση ΤΟ'\) Συγκροτήματος και τ/ς Εταφε{αςσε l({νδ-uνο ρευστότητας και επιτoιcί01J και ανάλ-uση της

ευαισθησίας των χρηματοοικονομικών πεΡΙΟ'\)Ο1.ακών στοιχείων και υποχρεώσεων παρουσιάζονται στη

σημεfuJση 39 των ενοποιημένων και ατομucών οικάνομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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27. ΜΗΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑΠEPIOYΣlAΚAΣΤΟIΧΕΙΑΔlAΚPATOYMENAΠΡΟΣΠΩΛΙΙΣΒ

Το Σvyκρότημακαι η Εταιρεία

1 ΙανΟΌαρίΟΌ

Μεταφορά από αεροσκάφη, αΙCΊνητα και εξοπλισμό

Πώληση

Διαγραφές

ΕπαναΤαξινομήσε1.ς

31 Δεκεμβρίου

2011
€ΌOO'

10.154
3.068

(4.434)
(2)

(11)

8.775

2010
€ΌOO

13.681
1.024

(4.554)

3

10.154

Κατά την διάρκεια του έτΟΌς το Συγκρότημα πώλησε ένα αερoσιc6.φoς ΠΟΌ σuμπερlλαμβανόταν στην

ιςατηγορία wTή για το σuνολucό ποσό τφν €4,3 εκατομμυρίων, CWΤΑΛΛα1CI1κά αερoσιcσ.φών 'όΨΟΌς ευ

εκατομμυρίων όπως επίσης μία μηχανή αερoσκlι.φQ\)ς '{\α €0.5 ειcατoμμύρια. Ανταλλαlffi1<ά αεροσχαφών

αξίας €3,1 εκατομμΌρίων για την πώλησή των οπο{ων υπάρχει σχέδω και δέσμ.εl>ση από το ΔΙOΙ1ςr]τικ:ό

Συμβσδλιο, μεταφέρθηκαν στην JCατηγορ!αΌαυτή κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχΜ διακρατούμενα προς πώληση αναλύονται ως εξής:
ι

, 2011
εΌΟΟ

2010
ε'Οοο

Αεροσκάφη

Μηχανέςαερoσιcαφών

Ανταλλα1CI1Κ6.αεροσκαφών

5.025
639

3.111

8.775

7.9'15
1.024
1.155

10.154

28. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑ10

Το Σνγιφότημα tl:1n η Εταιρεία

2011 2010
Αριθμός Αριθμός

μετοιών(χιλ.) €ΌOO μετOXών(j(1λ.) €ΌOO

EηcεJCQιμένo:

Συνήθεις μετοχές oνoμασnlCής αξίας

€0,09 ανά μετοχή 1.500.000 135.000 1.500.000 135.000

Εκδομένο 1C@ εξ ολοκλήΡ9υπληρωμένο;

1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 391.155 35.204 391.155 35204

Το ΔιoΙI<ητικ:ό Συμβούλιοτης Εταιρείαςσε ΣU\(εδpίατου ΠQ\) πραγμαΤOπσιήθηΙCΕστις 28 ΦεβΡΟ'Qαρίου 2012
αποφάσισε όπως το εκδομένο κεφάλαιο της Ε;ταιΡείας, το οποίο ανέρχεται σε €35203.966 διαφεμένο σε
391.155.177 συνήθεις μετοχές OνOμασnκής άξίας €0,09 η καθεμιά, αυξηθείιcατά €45.061.076 με τη

δημιοψγία 500.678.627 συνήθων μετοχών ονdμασnt<ής αξίας €0,09 η καθεμι!i, με τα ίδια δικαιώματα κα
υποχρεώσεις όπως οι υφιστάμενες μετοχές τ/ς Εταιρείας. Η α6ξηση κεφαλαίο'!) θα γίνει με έκδοση
δικαιωμάτων προτίμησης (righΤS) αγοράς μετοχών ΠΟΌ θα προσφερθσόν δωρεάν στους ιδωκτήτες στην

αναλογία ένα (1) δικαίωμα προτίμησης'{\α κά.θε, μία υφιστάιu:νη μετοχή ΠQ1> θα ιςατέχQ\)ν κατά το 'ΧΡόνο της

έκδοσης. Κάθε 25 δικαιώματα προτίμησης ΠΟ1> θα ασκούνται με συνολική τιμή άσκησης €2,28 θα

μετατρέπονται σε 32 πλήρως πληΡα/θείσες συνήθεις μετοχές.
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29. A1!OθEMAnκ.A

Το Σ1Υρφότημα και η Εταιρεια

Τα αποθεματικά κατά την ημερομηνίααναφοράς αναλύονταιως εξής:

Αποθεμαπκό EΠΑVε1Ctίμησης
Αποθεμαπκό αντιστάθμισης κινδύνων

2011
€ΌOO

6.557
830

7.387

2010
€ΌOO

6.648
1.422

8.070

29.1 Αποθεματικό επανειςτίμησης

Το απoθεματu<ό επανεκτίμησης, το οποio δεν είναι διαθέσιμο Ύια. διανομή, αναλ'6ετω ως εξής:

2011
€ΌOO

2010
€ΌOO

A1Cίνητη περιουσία

AνταΛλαιcru<άαεροσκαφών

4.109
2.448

6.557

4.036
2.612

6.648

29.2 Αποθεμ<πικ6 aντιστάθμισης Il:tνδνν~ν

Το απoθεμαnκό ανησ:τά.θμισηςκινδύνων, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο ΎtC1 διανομή, αναλύεται ως εξής:

.. Αναπροσαρμογές στην εόλογη αξία των

παρ6.ΥωΎων χρηματοοικονομucών μέσων

Σwαλλαγματucή διαφορά από τη μετατροπή δανείων σε ξένα νομίσματα

ΣυναλλαΥμαπ1ςή διαφορά από τη μετατροπή άλλων περιοvσtαιι;:ών στοιχείων

σε ξένα Υομίσματα

2011 2010
€'OOO €ΌOO

698 (488)
15 2.890

117 (980)

830 1.422

30. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Το ΣtηKρότημακαι η Ε....αιρεία
2011 2010
€ΌOO €ΌOO

ΤΡCxΟ1>σεςvπoχpεώσεις

Εντός ενός έτΟ\)ς 7.102 7.102

Μακροπρ6θ;;:σμεςvπoχpεώσεις

Muαξ'ό ενός ιcαι πέντε ετών 28.407 28.407
Πέραν των πέντε ετών 3.551 10.653

31.958 39.060

Σ'6νολο 39.060 46.162

Η λoyισnκή αξία το\) δανείΟΌ αντuφoσφπεόει το -οπόλοurο μακροπρόθεσμου δανείου ύψους €78
εκατoμμυpiων, το οποίο είναι qyιιημένo από'ι:ην ΚΌβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ι

Το δάνειο, ε1Ctός αν πραγματοποιηθούν προπληρωμές, είναι αποπληΡα/τέο με 20 ίσες εξαμηνιαίες δόσεις από
το Δειι;:έμβριο του 2007 μέχρι ΤΟν Ιούνιο το\) 2017 και φέρει τόκο EUR!BOR -+- 0,04%.

Η κίνηση 1Cατά τη Stdp1Cttα του έτΟΌς αποτω:ίται από απΟ1\:ληΡωμές ύψους €Ί,I εκατομμυρίων (2010: €Ί,1

εκατομμύρια).

Η ΈΙCΘεση του 'ΣυyJ<;ροτήματος και της Εταιρείας σε Kfνδυνo επιτοκίου και κίνδυνο pΕUστότητας
παΡΟΌσιάζεται στη σημείωση 39 των ενοπο-ιημένων και ατομικών οucονομικών J<ataσTdcrtOJV της Εταιρείας.
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Για το έτος π® έληξε ιmς 31 ΔειcεμBρίo}) 20 Ι ]

31. ΥΠΟΧΡΕ.ΩΣ:Ε1ΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟ'ΤΙΚΩΝΜΙΣθΩΣΕΩΝ
Το Συyκρ60tημακαι η Εταιρεία

Ελάχιστε.ι;l<αταβολές Μελλοντικόκόστος Παροvσααξία

μισθωμάτων χρημαΤOδδ-tησης ελά;('στωνκαταβολών

ιιισθωμάτων

Έτος 2011 €ΌOO €ΌOO εΌΟΟ

Εντός ενός έτους 13.14:1 123 13.0:18
Μετσ.ξ6 ενός και πέντε ετών

13.141 123 13.018

Έτος2010
Εντός ενός έτους 5.420 272 5.148

Μεταξ6 ενός και πέντε ετών 13.184 315 12.869

18.604 587 18.017

Οι χpηματoδoτιttι;μισθώσεις αφορOUντην απόt<τ/ση δύο αεροσκαφα/ν-ronoυ Α319 που ΠΡσ:Υματοποτήθηκε
1<ατά τ/ διάΡ1α/α του 2002. Τα αεροσκάφη'παρουσιάζονται <πα αεροσκάφη, αΙCΊΝΗτα και εξοπλισμό. Μετά

από απόφαση τ/ς Εταιρείαςνα προχωρήσει με τ/ν πώλησή ΤΟ1>ς στην GECAS Asset Management Serνices,
στις 8 Μαρτίου 2012 και την υΠΟΎραφή της συμφωνίαςΠώλησηςκαι Αγοράςστις 3 Απρ1λί® 2012, τα δ~o

αuτά αεροσχάφη παραδόθηκαν<πον αγοραστή στις 30 Απρ1λίου και 4 Mα'ioυ 2012.

Η έκθεση του ΣΊ>"(1Cροτήματοςκαι της Εταιρε(ας σε κίνδ1.!νο εmτo!Cί®, ουναλ/αγματικό1dvauvo και 1\ίνδυνο

ρευστότητας πa.poυσι6.ζεται στη σημείωση 39 των ενοποιημένωνκαι ατομιιcών 01J<ονομΙ1\α/νκαταστάσεων

της Eταιpεf.σ.ς.

3~.255 40.035

3.038 1.502
11.521 7.803

110 65
664

5.746 6.429
10.667 9.765
86.200 83.354

38.255 40.035

38 3.038 1.502
Η.521 7.803

110 65
664

5.746 6.429
10.659 9.757
86.192 83.346

. 40.3
Εμπορικάπληρωτέα

Ποσά οφειλόμενα σε croνδεδεμένα μέρη

Πρόβλεψη για oυVΤΉρηση αεΡοσχαφών και

γενική επισκευή μηχανών αεροσκαφών

Πρόβλεψη για. διασφάλιση

της αξίας των Ταμείων Προνο{ας

Οφειλόμενα έξοδα προσωπικού

ΦΠΑ πληρωτtoς

Αναβσλ/.6μενο εισόδημα

Φόροι επιβατών

Άλλες προβλέψεις και οφεν.ές

32. EMl10PIΚA,ΛΔΛΑ DΛBPΩT.EAΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕ1Σ

Το Συγκρότημα Η Εταιρεία

2011 2010 2011 2010
Σημ.__€::...·.;;,;OO:.:O__~€'.:;.OO::.:O~_---=€..:::Ό.:;.OO::...-_--'€~Ό:..:;O.::.O_

16.390 16.656 16.390 16.656
473 . 435 473 435 .

Τα εμπορικά, 6λλα πληρωτέα και πpoβλtψειι; αναλΌονται αναφορικά με την ημερομηνία λήξης τους ως

~~.. ,

Το Σ'ι>'ΥΚρ6τημα

20ι:ι. 2010
€ΌOO €ΌOO

Β Εταιρεία

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

Μη 1α/κA.oφoρOUvτα

Κυκλ.οφοροΌντα

12.582 29.937
73.610 53.409

12.582 29.937
73.618 53.417

86.192 83.346 86.200 83.354

Η έJ<θεση του Στ/'1<ροτήματος και της Εταιρείας σε συναλ/σ:Υματικό κίνδuνo και 1dνδυνo ρευ<πότητας

παρουσιάζεταιστη σημείωση 39 των ενοποιημένα/ν και aTortu<:mv 01J<ΟνομΙΚd)ν καταστάσεων της Εταιρείας.
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33. ΙΙΑΡΑΙΏΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΈΣΑ

Το Σvyκρότημα και η Εταιρεία

Aνnστάθμιση 1C\νδ'όνα/ν ταμ&1ακών ροών:

Προθεσμιακές πράξ&1ς συναλλάγματος

Πράξεtς ανταλλαγής τιμών καυσίμων

2011
€'OOO

515
182

697

49

2010
€ΌOO

(522)
34

Προθεσμιακέςπράξεις σνναλλά'Υματος

ΤΟ Συγκρότημα και η Εταιρε{α χΡησφΟΠΟI.0ύν προθεσμιακές πpάξεtς συναλλάγματοςrια προστασία από το

σwαλ/αγμαΤΙKό ιςiνδυνo.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το Συγκρότημα ~;αι η Εταφε\α είχαν oocρεμή συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων

για αγορά 14,6 εκατομμυρίων ΔολλαρίΙΙΝ AμερUCΉς έναντι πώλησης Ευρώ (2010: Δολ. Αμερ. 18,3
εκατομμύριαχ Τα συμβόλαια λή'Υουν κατά τη δuiΡκεω. του 2012.

33.2 Πράξεις α.ντσlλαyής ημΙΟν καυσίμων

ΤΟ Συγκρότημα και η Eταψεiα χρησιμοποwύν ΠPά.ξεlς ανταλλαγής τιμών καvσiμων rια αντιστάθμιση

κινδ'όνων από δ1α/CΌμάνσεlς στtι; τιμές των J<αυσiμΦν.

Στl.ς 31 Δεκεμβρίου 2011 το Συγκρότημα Ι(αι η Εταφεία είΧίν/ ε1Ο<ρεμή συμβόλαια fν/TαλλQΎής τιμών

Kαυσiμων για fν/Tιστάθμ,ιση κινδύνων από διαΚΌμάνσεtς στις τιμtς των καυσίμων ονομαστικής αξίας 6,6
ει<ατομμιιρίων Δολαρίων Αμερικής (2010: 4,1 tκατoμμυpί(oν Δολαρίων Αμερικής). Τα συμβόλαια λήγ01Jν

1<:ατά τη δlό.pK&1α του 2012.

33.3 Ιφάρχηση εύλογης αξίας

Τα επ1:ιrεδα εJcr'iμησης της εύλογης αξ{ας των παραγώ'Υων xρηματt\otΚoνoμικών μέσων ορίζονται ως εξής;

• Επ\πεδο 1: εισηγμένες τιμές (μη τροποποιημένες) σε ενεργεiς αγορές για πανoμotότιιπα περιουσιακά

στοιχεία ή υποχρεώσεις. ,
• Επίπεδο 2: δεδομένα άλλα οπό εtσηγμένές τιμές που περιλαμβάνονται στο Eπiπωo 1 που μπορούν να

διαmστωθούν για το περιουΟ1ακ6 στoιχ~o ή την ΌΠοχρέωση, είτε άμεσα (τιμές) είτε έμμεσα (που

απορρέουν από τιμtς).

• ΕΠίπεδο 3: δεδομένα1\0. το πεΡΙ01Jσιακό στοιχείο ή την ΌΠοχΡέωση που δεν βασίζονται σε διαπιστωμένα

στοιχεία αγοράς (μη διαπιστωμένα δεδομένα).

ΤΟ Συγκρότημα και η Εταιρεία χρησιμοο'tοιούν εξωχpημcmστηpιαKά (over-thcκ:ounter) παράγωγα

χΡηματοοικονομtJ<ά μέσα, η αποτίμηση σε εόλσΥη αξία των οποίων γινεται με βάση την ανατίμηση σε τιμές

αγοράς (mark-to-marker). Ως εκ τούτου τα 'παράΎωγα χΡηματοοιlcονομιχά μέσα Π01J XΡη01μoπoωίiνται

ταξινομούνται στο Επίπεδο 2.

34, ΑΝΑ.ΒΑΛΑΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ .

ΤΟ ΣυΥlφότημα και η Εταιρεία

ι

Εισόδημα που ΠΡOεtσπράχθηιcε

ΏρόΥραμμα Tωeru<:ών Εmβατ6)ν

2011 2010
εΌΟΟ €ΌOO

16.456 22.218
2.440 2.255

18.896 24.473
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ΚΥΙΧΡΙΑΚΕΣΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣΔΗΜΟΣΙΑΛΙΜΠΕΔ

ΣΉΜΕΙΩΣΕ.!ΣbπΕΝΟΡΡΙΗΜΕΝΕΣΚΑΙΑΤΟΜΙΚΕ&
ΟΙΚΟΝΟΜΠ<.ΕΣΚΑΊΑΣΤΆΣΕΙΣΤΗΣ ΕΙΑΙΡΕΙΑΣ

Για το έτος που έληξε σης 31 Δεκεμθρ{ov 2011

34. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σuνέχεια)

Το ttναβαλλόμενo εισόδημα αναλ,sεται ως !>ξής:

Μη 1<:Ι>κλοφορούντα

Κοκλοφορούντα

2011
€ΌOO

3.688
15.208

18.896

50

:2010
eΌοο

4.461
20.012

24.473

35. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥποΧΡ:ΕΩΣΕΙΣ "

Κατά την ημεpoμηνf.α της κατάστασης oηιoνoμι!Cής θέσης vπάρχουν οι αιcόλσuθες ενδεχόμενες

υΠΟχΡεώσεις. .

(i) Tpαπεζuςές εΥΥυήσεις που ανέρχονται σε HnA$14,8 εκατομμύρια έχσυν δοθεί προς την μισθώτρια
εταιρεία των αεροσκαφών τύπου Α320 αντ{ της ι<:αταβολής των αντίστοιχων ποσών σε μετρητά και

cwrorpoGwncloυv εyyuηΤΙKές καταθέσεις για μισθώσεις αεροσκαφών και αποθεματικά -Υια τη

σuVτ/pηση αεροσκαφών. Γtα την έκδοση των εyyuητιχ:ών aιrrών /:χει δεσμευθεί αντίστοιχο ποσό από τις

ν;:αταθέσεις της Εταφεία.ς.

(ίϊ) Δεσμ&1>μ.ένες καταθέσεις για πιστωnν;:ές δ\&1>I<:Oλ-oνσεlς που ανέρχονται σε €0,5 εκατομμύρια.

(iίi)lloa6 €145 χιλιάδων (2010: €191 χιλιάδες) αναφoρuςά με τραπεζι!Cή εΥΥόηση που δόθηκε προς το

Σ1'ίνδεσμο Κυπρίων Tαξιδιωτu<:ών ΠραιςcόρΦν (ΣΚΠΙ). Είναι meavb να oyiνει χρήση της εΥΥόησης

croτής για να καλυφθούν εκκρεμείς υποχρεώσεις από το πρόγραμμα πεplε1CTUCών εκδρομών της Cyprair
Ho1idays όσον αφορά ταξιδιroτιuς διευθει-ήσεις πελατών.

(ϊν) EYYl:111creIς που ανέρχονται στο ποσό του €1,0 εκατομμυρ[ου (2010: €362 χιλιάδες) και tx.Ouv δοθεί από

το Σ1>Ύ!Cρόιημα στο τμήμα Tελroνείων στ/ν Κύπρο, στον Κvπριακ:ό Οργανισμό Τουρισμού και σε Αρχές

ΠoλtτιlCής Αεροπορίας ά'λ/IJ)ν χωρών.

(ν) Εταφl1ςή εγγύηση για την καταβολή οποίωνδήποτε υποχρεώσεων θεωρηθcroν αναΎΚαf.ες όσον αφορά

στην υπό εJC1Cαθάριση σιινδεδεμένη εταιρεία "Κuπρια1l:ές Αερογραμμές (Καταστtjματα ΑδασμολόΥητων

Ειδών) Λίμιτεδ", μέχρι τη διάλυση της.

(νί) Eταιρι!Cή εΥΥόηση προς την Hennes Ahporτs Ltd για την εteπλήρωση των υποχρεώσεων της
σuνδεδεμένης εταιρείας Swissport ΠΟΌ Cti,τορρέσΌν από τηγ Σ1>μιpωνiιl Ανάθεσης (Sub-Concession
Agreement) ημερομηνίας 4 Απριλίου 2008 μεταξύ της Hennes και της Swissport για παροχή από τη

Swissport υπηρεcrnDν εδάφο"ς στα αεροδρόμια ΛάpνΑΙCα.ς και Πάφου. Βάσει της mo πάνω εΥΥόησης, η

οποία λήγει την 1 Iσυλίou 2014, η Eταφ~α ευ&όνεται αλληλεΥΥύως ν;:αι ξεχωρισμένα Gointly and
seνeral1y) με την G-A.P. Vassilopoulos Aviation Ltd και την Swissport Intemationa1 A.G., οι oπoiες

/:χουν επίσης δώσει προς τη Hermes εταφιΧέζ εyyuήσεις Ύ\α τον ίδιο σκοπό.

Οι ενδεχόμενες 'lJXQ)'PefiJcrεIς δεν πεpιλαμβ~OΌν οποιοδήποτε ποσό σχετu<:ά με σημαντικό αριθμό

διαδιν;:ασιών / αιτήσεων πσυ έχουν χαταχωΡηθ'εί ενώπιον του ΔucαστηρίΟ1J Epγαnν;:ών Διαφορών από

1>παλλήλους, χ:αθώς και ΠΡΦην υπαλλήλους της Εταφείας, σε σχέση με μείωση των ωφελημάτων ΤΟ1>ς, με

βάση τις πρόνοιΖς του Σχεδίσυ Αναδιάρθρφσης τσυ 2006. Κατά τη διάΡKειct του 201Ο /:χει εκδοθεί απόφαση

ΤΟ1> ΔucαστηΡίοu ΕΡγατικών Διαφορών eναντίoν τ/ς Εταιρείας για μία μόνο ClΠαίτηση. Μετά από αίτηση της
Εταιρείας, το Ανά>τατο Δικαστήριο εξέδωσε στις 30 Απριλίου 2010 διάτcrγμα της φύσης Certiomri με το

οποίο η πρωτόδικη απόφαση του Δυιαστηρίο'Ί) Εργατικών Διαφορών α1α/ρώθη1Cε. Η υπόθεση εκδuc(ιζεται εκ

νέου. Άλλες δ1>Ο υποθέσεις βρίσκονται εmσης' σε διαδικασία εκδίιcασης. ΕγεΙρονται δύσκοΜι νομ1Jl:ά

ζητήματα πον καθιστούν οποιαδήποτε προσπάθεια &6λσΥσυυπολoγtσμcro ενδεχόμενων VΠΟχΡεώσεων

πιφαπλανητι!Cή στο .', παρόν στάδιο. Η ETaIptia. υπερασπί.ζεται δυναμικιΙ τις υπoθέσεtς και είναι
" αποφασισμένη να λάβει οποιαδήποτε απαραίτητα Ίμέτρα ώστε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης τσυ 2006 να μην

τεθεί σε ν;:iνOOνo.



1. AUG. 2012 13:54

···-Τ --------ΝΟ' 668_Ρ.
CAl FINANCE 35722665}28
CAl FINANCE ~

8

, ,~IAΚEΣAEPOΠ'AMMEΣ ΔΗΜΟΣ1Α ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣHMEIΩ.tEJΣ'trIΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ WΑΤΟΜΙΙ$ΕΣ
OIJζ.ONOMlΚEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΊΉΣ ETAJPEJ&

rIQ το έτός που έληξε οτις 31 ΔεJ<:εμBρίoυ 2011

36. ΛΕΠΟΥΡΠΚΕΣ Μι:ΣΘΩΣΕΙΣ

Το Στ/'Κρότημα και η Εταιρεία

51

20Η 2010
€ΌOO €ΌOO

Eνolιdaqη=VΉτων

Εντός ενός έτους 2.340 2.283
Μεταξό ενός χαι πέντε ετών 3.001 570
Πέραν των πέντε ετών 12.591 2.587

17.932 5.440

ΛιnτovpγικiςμισθώrmςQEροσκσ-φώv

Εντόςενός έτους 19.724 24.193
MεταΞU ενός και πέντε ετών -69.822 58.192
Πέραν των πέντε ετών 20.649 17.889

110.195 100.274

37. ΚΕΦΑΛΑΙΟ'ΥΧ1ΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣ:Ε:ιΣ

Οι χεφαλαιoΊ.>χtιeές δεσμε6σει.ς, 'γUX τιι; οποίες δεν έχει Υίνει πρόνοια cmς ενοποτημένες και ατομικές

οικονομικ:ές καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέpχOVΤα/ σε €353 ~άδες και αφοροΌν

Jα/ρίως δαπάνες Y11J. αγορά λΟ'Υισμucών προγραμμάτων (201 Ο: €490 χtλ1άδες).

38. ΤΑΜΕ1Α ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το Σνγ1<Ρότημα κl).ι η Eταφείa λειτουΡΥούν διάφορα σχέδια ωφελημάτων αφUΠΗρέτησης προσωπιχ:ο'ό όπσις

παρουσιάζονται mo κάτω:

Η υΠοχΡiσιση!(περιοuσιακ:δστοιχ.είο)για διασφάλισητης αξiας των Ταμε(ωνΠρονοίαςαναλνεταιως εξής:

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

Χρηματοδοτημένασχέδια καθορισμένωνωφελημάτων- Κύπρος
Χρηματοδοτημένα σχέδια καθορισμένων σιφελημάτων - Ελλάδα και Ιταλία

2.114 675
924 827

3.038 1-502

38.1 Ταμείο Προνοίας υπαλλήλων των Kυπ~ιαKών ΑεΡοΥραμμών Δημόσια Λίμιτεδ

Όλοι Οι υπάλληλοι των KυπριcxKών ΑεΡσΥραμμhν Δημόσια Λίμιτεδ (εκτός των πιλότων) που &PγOδOΤOWται
στην Κύπρο έχσυν το δικαίωμα να yίYQ1,)V μέλή σε αυτό το σχέδιο καθορισμένου ωφελήματος. Το σχέδιο

είναι χρηματοδοτημένο και τα περιουσιακά \Ποιχεία του aπoτελ<roν ςεχωριστή ovτότητα. Το σχέδιο

πρoβλtπεΊ ότι πέρι:rv από τις καθορισμένες εισφρρές της η Εταιρεία έχει εyyuηθεί την σ.γOραστιιcΉ αξία των

σιφελημάτων αφυπηρέτησης των υπαλλήλroν (Purchase Power Guarantee) ώστε να μην είναι χαμηλότερο

από το ((ελάχιστο συνολικό ωφέλημω>. Η αyoράστιΙCΉ αξία των ωφελημάτων αφUΠΗρέn]σης εξασφαλίζεται

απδ το Λογαριασμό Eγyuημiνης Ayoρα<mΚής Αξίας (GuazMteed Purcbase Power Account) ο οποίος είναι
χαι το αvrικε{μενo της ανσ.λoyιιmκης απO'riμησης. Aναλσyιστucές εκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά

διαστήματα. Η πιο πρόσφατη εκτίμηση αφορα την 31 Δεκεμβρίον 2011 και ολοκληρώθηκε κατά τη

διάρκεια του MαpriQ1,) 2012. '

Η εxτfμηση που έγινε για την παρoυ<nαση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από το Δι\ΙΙ19 κατά την

ημερομηνία αναφοράς βασίζεται στην πλήρη ει<τίμηση των υποχρεώσεων σ-cι.ς 31 Δεκεμβρίου 2011. Η
παρούσα αξία αvαλoyιστιχής υποχρέωσης, το ~ετικ6 κόστος τρέχ.Q1,)σας υπηρεσίας και οποιοδήποτε'

κόστος προϋπηρεσίαςεmμετρήθηKΑVμε τη μέθοδ? της προβλεπόμενηςmστωτιισlς μονάδας.
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Da το έτΟΙ7Ι'ου έληξε cmc 31 ΔεκεμΒρίου 201 Ι
38. TAMElA. ΠΡΟΝΟΙΑΣ (συνέχεια)

38.1 Ταμείο Προνο(ας '\)παJ.λήλιoν Tmv Κ11Πριακών ΑεΡοΥραμμών Δημόιna Λίμιτεδ
Οι J<Ί>piες υποθέσεις χαι ειcrιμήσεις 7Ι'ου χΡησιμ07l'0ιή θηκαν είνιn mς εξής:

2011 2010Πρoεςoφλητucό επιτόχιο

Αυξήσεις μισθών (Bασueός Μισθός -t- Τιμάριθμος)

ΠληθmΡισμός

Αναμενόμενο ΠΟσοστό απόδοσης

Δεδομένα ταμειακών ροών

4,33%
Επόμενα 2 χρόνια: 0%

Μετέπειτα: 2%
2,00%
5,06%

4,51%
3,50%

2,25%
4,25%

Πραγματικά Αναμενόμενα
2011 2010 2011 20]0
€ΌOO €'OOO €'OOO Ε'ΟΟΟ

Συνεισφορές εργοδότη 1.984 2.175 1.996 1.996
Συνεισφορές εργοδοτοΌμενων 247 263 241 241

Ωφελήματα που πληΡώθη1Cαν 15.044 3.214 2.948 2.948

Τα αναμενόμενα δεδομένα ταμειακών ροών xpησtμOΠOιήθηKCΙV για τον υπολογισμό των τόκων και τουαναμενόμενου ποσοστοΙ> απόδοσης.

.. Συμφzλiωση της δzασΙPάλJ.σης της αζίω; των Tr.ψείων ΠΡΟ'νοίας με την υποχρέωση όπως παρovσιάζετcu στηνκατάοταοη οικονομικής θέσης

Euλoγη αξf.α ΠΕριοvσιακ:ών στοιχε\ων
Παρούσα αξία αναλογιστικής υποχρέωσης

Μη αναΥνωρισθείσες καθαρές αναλογιστικές ζημιές
Υποχρέωση

4νάλυση πεΡΟΌσιαχών σroιχεIων

MSΤOxές

Ομόλογα

Μετρητά

Ανάλυση εξόδου που παροvσιιiζllraι στην κατάσraση ovvολικών εσόδων

Κόστος τρέχουσας Wrηρεσ"ίας
Τόκοι

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων

Έξοδο που αναγνωρίστηκε στη (ζημιά)/κ:iρδoς γιο: το έτος

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

37.032 54.]92
(40.836) (56.568)

(3.804) (2.376)
1.690 1.701

(2.114) (675)

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

6.837 4.384 .
13.929 21.578
16.266 28.230
37.032 54.192

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

2.585 2.622
2.485 2.392

(2.288) (2.365)

2.782 2.649 .



,AUG,201213:55

"-----
CAL FINANCE 35722665}l8
CAL HNAN~E

~-------NO. 668- Ρ , 56/68:--

. ΚΥΙΙΡΙΑΚΕΣ AEPOrPAMM:E}; ΔΗΜΟΣΙΑ ΛJM1lΈΔ

ΣΉΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣTJΣ ΕΝΟΠΟΙΉΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕ&

Ο!ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ 1ΉΣ ETAIPElM

. Γ14 ΤΟ έτος πσυ έληξε στις 31 ΔεκεμΒgί<m 201 J

38. ΤΑΜΕΙΑΠΡΟΝΟΙΑΣ(<roVΈΧeta)

38.1 Ταμιιίο Προvο(ος -οπαλλήλων των Κ-οπριαι<:ών ΑεΡΟΎραμμι[)ν Δημόσια Λ(μιτεδ (ovvέXeta)

ΚiVΗση VΠοχΡsωσης6πως nαpovinάζεται στην κατώπσ.aη οικονομικής θtσης

53

1 Iavouαpt<m

Συνεισφορές από την Εταιρεία

Έξοδο που αναγνωρίστηκε στην ι<ατάσταση σwoλlΚών εσόδων

Υποχρέωση πριν την τροποποίηση

Τροποποίηση

31 Δει<tμβρίoυ

ΣυμφιJJωση της αναλογιστικής υποχρέωσης

Ι Ιαν<mαΡίσυ

Κόστος τρέχQ'\)σος υπηρεσίας

Τόκοι

Συνtl.σφoρές από μέλη

Aνσλoyιστl1<ά κέρδη από υποχρεώσεις

Ωφελήματα πσυ πληp6>θηιcaν

ΕΠΙΠλέον πληρωμές ή έξοδο (έσοδο)

31 Δεxεμβρίo1J

Σvμφwω'ση των περιουσισχών στοιχε{ων του Tσ.μείσv

1 1aνΟΊ>αΡί<m i

Αναμενόμενη απόδοση πeρισυσιωcών στοιχείων

ΑναλσΥιστιι<u; ζημιές από περιουσιακά στοιχεία

ΣΊ>νεισφορές από την Εταιρεία

Συνεισφορές από μέλη

Ωφελήματα πσυ πληρώθηκαν

3 Ι Δεt<εμβρίσυ

Συμφwωση της aπόδoσης των περιουσισχών στοιχείων

Αναμενόμενη απόδοση πeρισυσιΩCών στοιχείων

ΑναλσΥιστικέζ ζημΊές από πεΡΙOΊ>σtαK~ στοιχεία

Πραγματu<ή απόδοση περιoυσtQ.JCών στοιχείων

~01l 2010
€ΌOO €ΌOO

(675) 113
1.984 2.175

(3.423) (2.963)

(2.114) (675)

(2.114) (675)

2011 2010
εΌΟΟ €ΌOO

56.568 57.888
2.585 2.622
2.485 2.392

247 263
(5.200) (3.383)

(15.044) (3.214)
(80S)

40.836 56.568

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

54.192 56.034
2.288 2.365

(6.635) (3.431)
1.984 2.175

247 263
(15.044) (3.214)

37.032 54.192

2011
€ΌOO

2.188
(6.635)

<4.347)

Γ14 τη διασφάλιση της αγοραστικής αξίας των <oφελημιiτων αφVΠΗρέτη01')ς των μελών ΤΟΊ> Ταμε{οΙ)

Προνοίας και σύμφωνα με την εισήγηση των' αναλογιοτών, η Εταιρεία προβαίνει σε πρόβλεψη για

εrnπρόσθετες συνεισφορές ύψους 2,8% επί των μιoi)ών ΤΟΊ> επηρεαζόμενΟ\) πρoσωπueo,} για μια περίοδο

δεκαέξι ετών, που αποτελεί τη μέση Ί>ΠοΝ:1πόμενη ::τερίοδο εΡΥοδότησης του εν Aιryα/ προΟ'ωmκο\ι.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝοηΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜ!ΚΕΣ

. ΟΙΚΟΝΟΜΠ<ΕΣ ΚA'rAZTMEp; ΊΉΣ E'rAIPEIAΣ

Για το έτος που tλη~ στις 31 Δεχ:εμ6ΒίΟ1) 20 Ι 1

54

38. Ί:ΑΜΕΙΑ ΠPONOlAΣ (συνέχεια)

38.1 Ταμείο Προνοίας wιoU.ήλ<ον 'ι'roν Κυπριακών ΑεΡοΥραμμών Δημόσια Λίμιτεδ (<n>νέχεια)

Η χρηματοδότηση το" Ταμείου ΠΡονοίας -γίνεται με βάση τl.ς υποχρεώσεις προς τα μέλη του Ταμείου

Προνοίας σ:ν αΌτό δJέιcoπτε τΙς δραστηριότητές του. Η διαφορά του Ί)1tολοfπου ΠΟ" έχε1 προβλε<ρθεί 1<:αι το"

ποοο"6 που t:x.ει χρηματοδοτηθεί περιλαμβάνεται ανα)Jyyως στα εμ1topικά, άΑλα πληρroτέα και προβΛ.έψεις

αν η πρόβλεψη εtναι Όψηλότερη ή στα εμ1tOρικά και άλλα εισπρωcrέα αν η χρηματοδότηση είναι

υψηλότερη.

38.2 Ταμε(ο Uρονο(ας mλότroν και lΠ1'o!iμενων μ111.ανlκών -των K'\)πριαιcών Αερογραμμών Δημόσια

Λίμι-τεδ

Όλοι οι πιλότοι των KΌπpιαKιDν ΑεΡοΥραμμών Δημόσια Λίμιτεδ μπορουν να ενταχθο-δν σε αυτό το σχέ}jιo
ιςαθορισμένης εισ<ροράς. Η ε1ttβάrwνση στην κατάσταση ΣUΝOλΙKών εσόδων για το έτος ανέρχεται στις

€819 χιλτό.δες (201 Ο: €854 χιλιιiδες).

38.3 Kυπριαιttς ΑεΡοΥραμμές Δημόσια Λίμιτεδ -πρo(!'roΠUl:ό που εργάζεται εκτός KUπρoυ

38.3.1 EUMa Κ(ΧΖ Ιταλ!α

Όλοι ΟΙ wtmTIλOtτων ΚυπριακώνΑερογραμμώνΔημόσια Λίμιτεδnou εργάζονται στην Eλ/Lιδα και στην

Ιταλία tχoυν το δικαicoμα να γίνΟ1)ν μέλη σε αuτό το σχέδιο 1Cαθορισμένοu ωφSΛήματoς, το οποίο είναι μη

χρηματοδοτημένο. rivoVTItl προβλέψεις στα βιβλία ΤΟ1) ΣUΎ1CΡOτήματoς 1(αι της Ετα.ιρείας με βάση τις

υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα μέλη του' Ταμείου Προνοίας σ:ν αυτή διέ1Ι:οπτε τις δραστηριότητες της.

Το ποσό ποιι χρώθηκε στην κατάσταση συν~~λΙKών εσόδων ως έξοδο για το έτος είναι €96 χιλιάδες (2010:
€128 χιλιάδες). Το μη χpηματoδoτημtYo ποσό που ανέρχεται στα. €O,9 εκατομμ6ρια (2010: €0,8
εκατομμ6ρlα) περιλαμβάνεται στα εμπoρικιi, όJ.λa πληρωτέα: 1<Ι1ι προβλέψεις.

38.3.2 Υπόλοιπο πpoσάJπιx6

Όλοι οι uπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ ΠΟ1) φΥάζοΎταΙ εκτός ΚύπρΟ1), εχ:τός

εχ:είνων ΠΟ1) εργάζονται στην Ελ/άδα κα.ι σ1:ην Ιταλία, έΧΟ1)ν το δικαίωμα να γίνουν μέλη σε σχέδια

καθορισμένης εισφοράς. Το συνολικό ποσό Π(1) χρεώθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων ανέρχεται

στις€120 χiλιάδες (2010: €161 χιλιάδες).

39. ΔιΑΧΕIΡΙΣΗ ΙΟΝΔΥΝΩΝ

Το ΣU'}'JCρότημα και η Ετα.φεία εκτίθενται (Πouςακ6λουθους !C'ινδύνo"ς:

39.1 Πιστωτικό κίνδuνο

39,2 Κίνδυνο pεuστότητας

39.3 Κίνδυνο αγοράς

39.4 Κίνδυνοι ΤΟ1)ριστικής βιομηχανίας

39.5 Κ{νδιινο αντa-yωνισμοu

39.6 Λειτουργικό κίνδΌνο

39.7 Kiνδυνo συμμόρφωσης

39.8 Νομικό κίνδυνο

39.9 Κίνδυνο απώλειας φήμης

39.10 Άλλοοςκινδύνouς

39.11 Διαχείριση κειραλαίου
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..

Αυτή η σημείωση περιέχει' πληροφορίες για την έκθεση του Σuγκροτήματος και τ/ς Εταφείαι; σε κ:δ.θε ένα

ώtό τους mo πάνω κτν&6νους, καθώς και τους στόχους του Σ1Jγ1CPOτήμαΤOς και τ/ς Εταιρείας, πολΙΤΙ1<ές και
διαδικασίες Που ωcOλoυθoύνταl Ύ1il τον UΠOλoyι.σμό και διαχείριση κτνδΌνων και για τη διαχείριση του

κεφαλαίου της Εταφείας. Επίσης neptiXEI περαιτέρω ποσοτικές πληροφορίες.

Το Διοικ:ητικό Συμβο-όλιο έχει τη συνολικη ει>θ6νη για την '\)ιοθέτηση και επiβλεψη του πλatσίou
διαχείρισης κτνδύνα/ν του ΣΌΎ1CΡOτήματoς και της Εταιρείας. .

Οι αρχές διαχείρισης ιcιvδύvα/V Τ(1) Σvyχ:ρoτήματoς και της Εταιρείας u\οθετο"ύντα\ για νcι εντοπίζονται και

να cιναλ"6oντα\ οι ιdνδυνoι Π01J αντιμετωπίζει το ΣUΎΚPδτημcι και η Eταφβίcι, να τίθεντcιι κατδ.λληλα όρια

κιν&6νων και μηχανισμών Fλέyχι:ιu και να παΡCΙI<Ολουθούνται οι κ{νδ'\JνOI και η τήρηση τroν ορίων ιroτών.

0\ αρχές χαl τα συστήματα διcιχείpισηςΧ1.νδύνων εξετάζονται σuxνό. για να αντανακλούντις ιVλσ:yές σttς

mwθήιςεςαγοράς και στις δραστηριότητεςΤ~,\) Σuγιcρoτήματoςκαι της Εταιρείας.

39.1 ΠιστCYnκ6ς κίνδυνος

Ο mστωτιι<ός κ{vδuνος προκύπτει όταν η' αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις

υποχρεώσεις τους θα μπορoVσε να μειώσει το ποσό των μελλoντu<ών ταμειακών εισροών από

χρηματοοικονομucά περιO'Uσιαχ:ό. στoιχεiα,' Το Σuγκρότημα και η Eταφεiα δεν έχουν σημαντικές

σuyκεντρώo'εις πιστωΤΙ1<ού κ\νδ'όνου. Το Σ1ΥΥ1<ρότημα και η Εταιρεία εφαρμόζσuν διαδικασiεζ Πoιl να

εξασφαλiζouν ότι οι πωλήσεις προU5VΤα/V και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατό.λληλο

ιστορικό mστωτικής αξιοπιστίας και παρακολουθούν σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατδ.σταση των

εισπρακτέων. Τα τραπεζικδ. υπόλοιπα κρατ()1)νται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή

πιστωτικη αξιοπιστία και το Συγκρότημα και η Εταιρεία εφαpμόζσuν διαδικαoi.ες nou περιορίζουν την

έι<θεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση μέ κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Εμπορικά 1<α/ άλλα όισπρaxrέα

Η έκθεση TOU Σ1Jγ1CΡOτήματoς και της Εταιρείας στον mστωTl.1Cό κίνδΌνο επηρεάζεται 1α/ρiως από τα

ξεχωριστά χαpακ:τηριστuςά τO\lκάθε πελάτη. ί

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία δημιουΡ'Υ()1)ν μια πρόβλSΨΗ γιcι aπoμείωση η οποία αντιπροσωπεύει την

εκτίμηση' για ζημίες Π01J προέκ\)ψαν σε σχέση με εμπορικές και λoιπ€.; απαιτήσεις. Τα 1α/ριότερα στoιχεiα

ιroτής της πρόβλεψης αφορούν συ-γκεκριμένες ~poβλέψεις που OΧετ{ζovτcιι με αναγνωρισμένες ζημιές σε

εμπoρuι:ά εισπρακτέα.

Έκθεση σε mοτωτtκό κNΔVνo

Η λσyι<Π1Jdi αξία των χpημCΙΤOOΙKoνoμΙKών ΠεΡtO'lJσιο.κιfιν στοιχείων, μείον 1<αθαρή ζημιά απομείωσης, στις

ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστό:σεις της Εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεόει τη μέγιστη

έκθεση στον πιοτωτιι<:ό κίνδ'υνο, χωρίς να λαμβιiνoνταl υπ' 6ψτν ΟΠΟΙΒσδήποτε εyyuήσεις έχουν ληφθεϊ.

παρουσιάζεται mo κάτω:

2011 2010
€ΌOO €ΌOO

ΤΟ Συγκρότημαι<;αι η Εταιρεία

Μη 1α/κλοφοροΌνταεισπρακτέα H.IS1 20.135
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 49.218 53.198

60.369 13.333
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39. Δ1ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

39.t Πιστωτικόςκίνδυνος (συνέχεια)

Η κίνηση σn.ς προβλέψεις-για απoμεiωσrι σε σχέση με τα εμπορικά και άλλα εισπρωcrέαKCΙτά τη διάρκεια

του έτουςήταν ως ακολο"όθως:

Το Συγκρότημακαι η Εταιρεία

2011 2010
€ΌOO εοοο

1 Iaνoυαρίo\! 2.083 1.370
Aνnστρoφή προβλέψεων (86) (569)
Απομείωση 380 1.760
Διαγραφές (174) (478)

31 Δεκεμβρίου 2.203 2.083

Η ταξινόμηση με χpoνoλO'yι!Cή σεψά των εμ1FΟΡΙ1Cών εισπρσχτέωνκατά την ημερoμηνfα αναφορσ.; ήταν:

2011 2010
Μεικτό Aπoι1:είωGη Λογιστική Μεικ:τό Aπoμείmση Λογιστική

ι αξία αξία

€'OOO ε.ΌΟΟ €ΌOO €ΌOO €ΌOO €ΌOO

Το Συγκρότημα και

η Eταιρεiα

Μη Οφειλόμενα 884 884 1.218 1.218..
Οφειλόμενα:

0-30 μέρες 6.238 :(8) 6.230 10.719 (55) 10.664
31-120 μέρες 1.796 (130) 1.666 3.118 (373) 2.745
121 - 365 μέρες 367 (155) 212 1.656 (760) 896
Πέραν του έτους ι 4.478 (1.910) 2.568 3.750 (895) 2.855

13.763 (2.203) 11.560 20.461 (2.083) 18.378

2010
εοοο

861
17.362

155
18.378

2011
€ΌOO

630
10.287

643
11.560

Το Σvyκp6τ/μακαι η Εταιρεία

Μέση Ανατολή & Αραβη,ός Κόλπος

Ε\!ρώπη ι

Άλλες περιοχές

Η μέ'Υιστη έκθεση σε πιστωτικό 1ciνδυνo Υια εισπρακτέα κατά την ημερομηνία αναφοράς ανά γεωγραφικό

τομέα ήτrtν: "

\
,

ι Σε αυτή την KcnηγOpία περιλαμβάνονται ε1σπΡακτέα από εταφε~ ι;roντήρησης μηχανών με τη μορφή
μα.κροπρόθεσμων πιστώσεων πο\> θα αντισταθμι~oύν με μελλoντtl<ές \!πηpεσ~ από τις εruιpriες αυτές.

39.2 Κίνδυνος ΡεlJστότητας

Ο ιdνδυνoς ρε\!στότητας είναι ο 1Cίνδυνoς που πρoJCύπrει όταν η λήξη των πεΡΙ(1)O'1.Q1Cών στοιχείων 1C(1\
υποχρεώσεων δε ι;roμπiπtoυν. Όταν οι λήξεις Si ι;roμπfπτoυν το ΣV(Κρ6τημα και η Εταιρεία μπορεί να

αδυνατούννα &ΙΟΙληρώσουντις 1>Πoχpεώσιnςτους:όταν croτές προκ6ΠΤΟ1>ν. Το :Σ:l>γ1Cpότημ.αΚα/ η Εταιρεία
εφαρμόζουν δlαδ1J<ασίες με σκοπό τη διαχείριqη τέτοιων 1α/'δύνων, όπως την παρα.κολούθηση των

ταμειακών ροών σε σwεχή βάση μέσω βραχυπρόθεσμου1C<XI μεσοπρόθεσμου ταμειακού ΠΡσ'Υραμματισμού,

τη διcιτ/ρηση ικανοποιητικών ποσών σε μετρητά και άλλων π&ριο\>σιαχ:ών στoιχεiων με \!ψηλή ρε\!στότητα
χαθώς και έχ,ovτας στη διάθεση τους αριθμό ΠI01ω~Kών Sl$Ul(oMvcrsrov.
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Πάνω ωτ.ό

5 έτη

€ΌOO'

2·5
έτη

€ΌOO

I·Ζ

έτη

€ΌOO

περW:Ιμβανoμ.ένων των ειcnμημένων

Έως

1 έτος

€ΌOO

Λσyιστι!Cfι

αξ{α

€ΌOO

Το Σ'\J'fκρό'rημα

39. Δ!ΑΧΕU'ΙΣΗΚιΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

39.2. Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

Οι συμβατueές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,

πληρωμών τόκου παρουσιάζονται πιο ι<άτω:

Συμβατιl<ές

ταμειακές

ροές

€ΌOO

2011
Δανεισμός

Υπο'tJ)εώσεις

χρηματοδοτικών μισθώσεων

Εμπορικά, άλ/α. πληρωτέα

Xαlπρoβλtψεις

Τρ<ιπεζ\κά παρατραβήγματα

Σύνολο

39.060

13.018

86.192
600

:138.870

41.057

13.141

86.192
600

:140.990

7.738

13.141

73.610
600

95.089

7.616

2.077

9.693

22.122

10.505

32.627

3..581

3.581

10.860

7.847

27.094

22.340

5.337

2.843

7.632

5.420

7.72248.554

18.604

46.162

18.017

2010
Δανεισμός

Υποχρεώσεις

χpημαΤOOOΤUCώνμισθώσεων

Εμπορικά,άλ/α. πληρωτέα

και προβλέψεις 83.346 83.346 53.409
Τραπεζικά παρατραβήγματα 2.494 2.494 2.494

Σύνολο -"":"1~50=-.0::-1:-:9---:-15"'=Z:-::.9~9~8 --""6~9.~04""5"----15=-.B=--:1~2---:5""7~2-::"'81---:-1':"""0.~86::-::0"-

BE-raιpew Λσyιστι!Cfι

αξία

€ΌOO

Σνμβατικές

ταμειακές

ροές

€ΌOO

Έως

1 έτος

€ΌOO

1·2
έτη

€ΌOO

2-5 Πάνω από

έτη 5 έτη

€ΌOO €ΌOO

2011
Δανεισμός

Υποχρεώσετς

χρηματοδοτικών μισθώσεων

Εμπορικά, άλλα πληρωτέα.

ΙCαlΠPOβλέψεις

Τραπεζικά παρατραβήγματα

Σύνολο

39.060

13.018

86.200
600

138.878

\41.057
ι

\,13.141

86.200
i 600

140.998

7.738

13.141

73.618
600

95.097

7.616

2.077

9.693

22.12:Ζ

10.505

32.627

3.581

3.581

10.860

7.847

22.340

27.0942.843

5337

7.632

5.420

7.7224,8.554

18.604

46.162

18.017

:Ζ010

Δανεισμός

Υποχρεώσεις

χρηματοδοτικών μισθώσεων

ΕμπΟΡI1<ά, άλλα πληρωτέα

lCat πpoβλtψεις 83.354 8~.354 53.417
ΤραπεζΙΚά παρατραβήγματα 2.494. 2.494 2.494

i

Σύνολο -"":"1":'50=-.0':":2:-':7:----:-15::'::3:-::.0:'::076---:6"="9.-=05':::3:----:-1S~.8=-:1"::"2---:5""7~2"::'"81~-~1':"""0 ."::"86~O"-
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39. ΔIΑΧΕJPΙΣΗ J{]NΔΎΝΩΝ (<rovέxna)

39.3 Κίνδυνος αγοράς

58

Ο ιdνδυνoς cryοράς είναι ο κίνδυνος όπο\ι αλλαγές σnς τιμές αγοράς, όπ.ως σuναλλαγμαΤΙKές αξiες, αξίες

επιτοκίων, τιμές μετοχών και τιμές KΣUσίμCOν θα επtιρεάσow το εισόδημα ή την αξία των

χΡηματοοηcονομικών μέσων πο\) κατέχει το ΣΊ>Ύ1Cρότημα και η Eταφεiα..

39.3.1 Κiνδυνoς επιτοκίου

Ο ιciνδννoς επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων δια1α/μαΙνεται εξαιτίας

αλλαγών στα εmτόΚlO. της αγοράς. Ο δανεισμός σε Ια/μαινόμενα επιτόχισ. εκθέτει το Σ~p6τημα και την

Εταιρεία σε Χίνδννο επιτoκίou που αφορά τις ταμεια.κές Ροές και μπορεί επiσης να 'επηρεάσει την

εmxερδότητα τους. Ο δανεισμός σε σταθερά εmτ61CΊα εκθέτει το Σ1Υγ1φότημα και την Εταιρεία σε !<ίνδvνο

επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η ~ιεύθυνση του ΣΊ>Ύ1CΡOτήμαΤOς και της Εταιρείας παρακολουθεί

τις δΙΑXUμάνσεις στα επιτ61α/l σε ΣUνεX!Ί βάση και ενεργεί ανάλογα.

Κατά την ημερομηνία αναφοράς τα ΤΟ1Cοφόρα χρημαΤΟΟt1cονομικ6. μέσα, που α.ποτελο'όνται από μετρητά

και αντίστοιχα μετρητών, δανεισμό και 'I)1tΟχΡεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και παρουσιάζονται στις

σημε1άισεις 26, 30 χαι 31 αντίστοίχα, αναλύονται ως εξής:

Κτ;μCl1νόμQVΟV επιτοκί01J:

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

};ταθερού επιτοκίου:

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

2011 2010
εοοο εοοο

8.680 6.845
(52.678) (66.673)

(43.998) (59.828)

20.3]1 23.026

ΚiνδυνoςρηΤQκίοv - ανάλvση eιJCl1σθησίας

Αύξηση των εmτoκίcoν κατά 100 μονάδες βάσης θα εiχε ως αποτέλεσμα την αΌξηση της ζημιάς για το έτος
2011 κατά περiπoυ €275 χιλιάδες (20ΊΟ: €213 Ρλιάδες).Ο vπολοΥισμόςιt\)τός πρOi>ποθέτειότι όλοι οι άλλοι

πaρά'Υσντες και OVf1Cεκριμένα οι τιμές ΣUΝαλλάΎματoςπαραμένουν σταθεροΙ Mείcoση τωγ επιτοκίων Jα/Τό.

100 μονάδες βά.σης θα είχε ως αποτωσμα(ση χUι αντίθετη επίδραση.

39.3.2 };υνο.λλαγματικ6ς κίvδvνος

Συναλλcryματucός !dνδυνος είναι ο κίνδl>νος όπου η αξiα των χΡημ.ατοοικονομικών μέσων 1CUμαίνεται λόγco

σ»..σ.γών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαΎματucδς ιάνδuνος πρolα/πτει όταν μελλοντικές

εμπορικές συνι;Ζ)λcryές και ανα-Υνωρισμένα περιoυσιαΊCά στοιχεία και '\ΥΠοχρεώσεις είναι σε νόμισμα

διαφoρεnκo από το νόμισμα λειτουργίας του Σ'>γ1φοτήματος και της Εταιρείας. ΤΟ Σι>γ1φότημα και η

ΕΤα/ρεία ειclθεται σε ΣUνσ)λcryματικό lCiνδυνo που πρoκ(ιπrει από ΣUΝσ)J.αγές σε διάφορα νομίσματα

1α/ρίcoς Δολάρια Aμερυcής χαι Ayyληcές Λ(ρες. Η διεύθυνση του Συ-ΥκΡοτήματος 'Κα/ της Εταιρείας

παρσ.κολοuθεi ης διακυμάνσεις σης συναλλαyμαΤΙ1CΈς ισοτιμίες σε συνtχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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39.3. Κίνδ\>"ος r.ryοράς (συνδχ8ιa)

'39.3.2 ΣvvαJλσ.γμrmιcός κΙνδυνQς (ovvέχεισ.)

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία, ως θέμα αρχής, εm.δtili1C01JV προστασία α'ιtό α7tp6βλεπτες δυσμενείς

δΙCOOJμάνσεις σnς ισοτιμίες ξέvων νομισμάτων. Για να καλ"6ψοuν το ΣUναλ/.αγμαΤΙKό lCίνδuνο, τόσο το

Συyιφόt'ημα όσο και η Eταιρεia, εmδι(ί)KO'Uν πρωταρχικά τον περιορισμό τους με φυσικές μεθόδ01Jς

συσχετ{ζοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βα6'μό τα νομίσματα στα οποία δανείζονται ή έχουν νπoχpεώσεu; με

rroτά στα οποία θα !:χουν μελλoντu<ά εισοδήματα ή άλ.4ς μ.εΜΟYnκές εισπράξεις με βιiση συμβατικές

δεσμe:ύσειι:;. Τέτοιες φυσικές μέθοδοι περ-lλαμβάΎΟΌν τα ακόλουθα:

• Χρηματοδοτική μίσθωση σε ΑΥΥλικές Λίρες

Η αnοπληρωμή της χρηματοδοτικής μ.ίσθωσης σε ΑΥΥλικές Λίρες αvnσταθμίζεται απoτελεσματucά

έναντι της προσδόκιμης ταμεισ.ιcής ροής!κατά τις ημερομηνίες πληρωμής που είναι η 30 Απριλίου και η

31 Οκτωβρίσο εκάστου έτους.

• Μaιφοnρόθεσμες εΥΥυητιχ:ές καταθέσειι:;και αποθεματικά συντήρησης αεροσκαφών

Οι μακροπρόθεσμες εγγυητικές καταθέσεις και τα αποθεματικά σuVΤΉpησης αεροσχαφών, που

περιλαμβάνονται στα μη 1α/κΑοφορο"6ντιι εt.σΠραIςTέα, αφορουν λειτουργικές μισθώσεις αεροσχαφών

Α319, Α320 και Α330 και αντισταθμίζοιΥν προσδοκώμενες υποχρεώσεις σε Δολάρια Αμερικής κατά τη

λήξη των συμβολαίων ΛειτουΡΥιχ:ών μισθώσεων.

\

Το Συγκρότημα και η Ετσ.φεία χΡησιμΟicοισόν επίσης πρoθεσμιω:Sς πράξεις συναλλάγματος ως

αντισταθμισnKά μέσα -Υια χ:άλΌψη του KιvMνdι> από τη διαι<ύμανση σnς ισοτιμίες ξένων νομισμάτων.,

ΣυναU.αγματιιc6ς ιdνδυνoς - ανάλυση εσaι.σθηoiω;

Δεδομένης της ανάλυσης των αξιών των πεΡΙ()1)σια.κών στοιχείων, των UΠοχΡεώσεων, των εσόδων και των

εξόδων τ(1) ΣΌγκΡοτήματος και της Εταφciας κατά νόμισμα, η ενδυνάμωση της ΑΥΥλικής Λίρας έναντι του

Ενρώ κατά μια. μονάδα βάσης (π.χ_ από 1,14,€/ί σε 1,15 €/ί) κατli τη διάρκεια το'\) 2011, θα cixe ως

αποτέλεσμα την μείωση της ζημιάς κατά περiπ'oΌ €120 χιλιάδες (2010: €335 χιλιάδες) και τη μείωση στα

ίδια κεφάλαια κατά περfπou €71 χιλιάδες (201Q: €94 χιλιάδες). Αποδυνιiμωση της AyyλUCΉς Λίρας έναντι

T01J Ευρώ κατά μία μονάδα βάσης, θα είχε ίσο και α:ντiθετo αποτέλεσμα στο ιcέρδoς και στα ίδια χ:εφάΜ.ισ..
•

Παρομοίως, η ενδυνάμωση του Δολαρίου AμεριICΉς ΈVανn του Ενρώ 1<ατά μία μονάδα βάσης (π.χ. από 1,40
HI1A$/€ σε 1,39 HIΊA$/€) κατά τη διάρκεια του 2011 θα είχε ως αποτέλεσμα την αίιξηση της ζημ!Δς κατά

mpiπ01J €652 χιλιάδες (2010: €595 χιλιάδες) και!την a6ξηση στα ίδια κεφάλαια κατά πεpfπoυ €Ίo χV,.ιάδες

(2010: 101 χιλιάδες)_ ΑποδΌνάμωΟ1) της ισοτιμ.ίας τσο Δολαρί01J Αμερικής έναντι ΤΟΌ Ευρώ κατά μία.

μονάδα βάσης, θα είχε ίσο και' αντίθετο αποτέλεσtJ.O. στο κέρδος και στα ίδια κεφάλαια.
i

Ο -υπολογισμός ιro-t6ς προϋποθέτει ότι όλοι οι ω.οι παράγοντες και σI>ytCεlCptμΈVα τα επιτόκια παραμένουν

σταθερά. \

39.3. J .Κίνδvvος τιμής μετοχών

Το Σ\Υ'(Κρότημα και η. Εταιρεία δεν !:χουν άμεση έΚθεση σε κίνδυνο λό'Υω σλ/ο:Υών σε τιμές μεroχών

δεδoμiνov ότι δεν S1.O.SέT01JV οποιεσδηποπ εΙΟ1τnιt'vες μετοχές.
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39. ΔlAXEIPIΣηΚJNΔYNΩN (συνέχεια)

39.3.4 Κίνδυνος μliτaβO)ής της τιμής των καvΣZμων

Το κόστος Kαuσίμων παρουσιάζεται ως η δεόΤεΡη υψηλότερη κατηγορία εξόδων για την Εταιρεία 1(αι το '
ΣΌγΚρότημα για το 2011., Aλλaytς σης τιμές IQ)V Kαuσίμων μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά τα

α/toτελέσματατσι> ΣΌΎ1CPOτήματoςκαι τη~ Εταιρείαςσε οποιοδήποτεέτος. Η διεύθυνση I01J Συ-Υκροτήματος
και της Εταιρείας παPαJ<oλouθεί τις κινήσεις στις τιμές των Kαuσψων σε οννεχή βάση και ενεργεί αν6λι:ΥΥa.

Γίνονται προσπι'ιθειες όπως μετακu4iται στους επιβάτες όσο 'ΙΌ δυνατό μεγαλύτερο μέρος των αuξήσεων

στις οποίες υπόκεινται το Συγκρότημα και η Εταιρεία μέσα/ αύξησης του επίνσ:uλσι> KΑUσίμα/ν ΠΟ1)

επιβάλλεταΙ. Emπρόσθετα, το ΣΊJΎICρότημα ιcαι η Εταιρεία XJYI1σιμοποιΟ'ύν μέσα σ.vτιciτάθμισης του ιcόστoυς

Τα/ν Kα/Jσίμα/ν για να μει(ι)σσι>ν τη δια,φμιxvση στο κόστος καuσίμ(f)ν_

Κivδυνoς μετaβοJqς της τιμής των /<σ.υσΖμων- αv6λvoη εuωσθηufω;
ι

Αύξηση στην τιμή των Kσ:uσίμων κατά ένα Δολάριο Aμερι1Cής ανά μετρικό τόνο, θα είχε ως αποτέΜσμα
, αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα τσι> Σ;υ-Υκροτήματος και της Εταιρείας ύψους 65 Χ1λιάδων Δολαρίων

ΑμεΡΙλ-ης (2010:112 Χ1λιάδων Δολαρίων Aμερι1Cής), νοουμένου ότι καμία σ.'6ξηση στον επίναυλο καυσίμων

που πληΡώνσι>ν οι επιβάτες δεν επιβαλλόταν προς μερική ιtνάXΤΗση της σ.'6ξησης αuτής.

Επιτροπή Αντιστάθμισης Κινδύνων

Ως μέρος της γενιJC'ής πoλιτιJCής διαχείρισης Ίctvδύνων cryοράς τσι> Συγκροτήματος χαι της Εταιρείας, tx,et
συσταθεί επιτροπή aντιστάθμισης κινδΌνων' η οποία οννεδριάζει σε τακτά χρονικά δuιστήματα για να

μελετά 1<αι να αποφασίζει τις δέουσες ενέργειες σ.vnμετώπισης των διαφόρων l<\Vδ{)νΙDν στους οποίο'!)ς το

Σuyκρότημα και η Εταιρεία εκτίθενται.

39.4 Κίνδυνοι'fουριστιΚ'ής β10ιrιαανίας

Το πολιτικό σκηνιχ:ό στην Κ-6προ είναι δ1.>νατό να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην τoυριστι!Cή βιoμηχιtνία.

Οι εργασίες της Εταιρείας UΠόKEινται Όσε εποχιακές διαΚl>μάνσεις, λόγω ΤΟ1.> ότι η Εταιρεία
δραστηριοποιείται κuρiως τσι>ς Χαλοκαιρτγούς μήνες. Σ'tJΎIα/Cρtμένα, το Συγ>φ6τημα και η Εταιρεία

παΡουσιάζ01Jν αuξημένη δρcr.στηριότητα το καλοκαψι από Απρίλιο μέΧρι Οκτώβριο και μειωμένη

δραστηριότητακατά τσι>ς μήνες Νοέμβριο μ,έΧρι Μάρτιο.

Η αντιryωνιOΤΙKότητα της Κύπρου, στη διεθνή τουριστική σ:ΥΟΡά, καθώς και ο α/Jξανόμενoς

ανταγωντσμός εντός της Κυπριακής και 6JJ..ων περιφερειακών αγορών, μπορεί να επηρεάσει τα

αποτελέσματα.του Σ'\YfΚΡOτήμCΙτoςκαι της E~αιρείας.

• Η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και' την Μέση Ανατολή KCΙι οι πολιτιχέι; διαμάχες στη Μέση
Ανατολή είναι δυνατόν να επηρwσ01Jν αρνητικά την Τ01.>ριΣΤUCΉ βιομηχανία και συνεπώς τα
αποτελέσματα του Σιryκpoτήμα.τoς και της Εταιρείας, 'λ1ΥΥω τον γεΥονότος ότι οι χώρες αuτές είνα.ι οι

κόριες ο:Υορές για. την Εταιρεία και το Συγκpό'cημα.

Η Εταιρεία μελετά τσι>ς πιο πάνω κινδύνους και επεξεργάζεται τρόπσι>ς αντιμετώπισης τους.
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39. Δ1ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

39.5 KΙνδυvoι; ανταγωνισμού

ΥπάΡΧει oΞUς ανταγωV1σμός στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιοuvrαι το Συγ1<:ρότημα και η Εταψεία. Η
Εταιρεία avτιμετω7ri.ζει άμεσο ανταγωνισμό από άλ/.ς εταιρείες δρoμoλσyημtYων και ναυλωμ.ένων
πτήσεων, καθώς και από εrαιρεiες που εκιελοΌν πτήσεις χpησιμOΠOιώVΤCΙς την Κύπρο ως ενδιάμεσο σταθμό.

Κάποιοι αν=Υωνιστές έχουν κόστος χαμηλότερο από το Συγκρότημα και την Εταιρεία, εκτελούν

επιχορηγημένες πτήσεις ή έχουν 6λ/.α συγKΡΙΤΙΙCά πλεονεκτήματα. Ο aνταγων~μός οδηγεί σε πίεση πάνω

στα νcroλσ., -ΥεΥονός που επηρεάζει αρνητικά. τα αποτελέσματα της EταφεiCΙς. Η Εταιρεία καταβάλ/ει Χάθε

προσπάθεια ώστε να σ:uξήσει την ανταγωγιστικότητα της, ελαπό>νοντας τα χόστη λειτουργίας της καθώς

και με κατάλληλη στρατη'(1JCή στον '1'ομέα. προώθησης πωλήσεων και μέσω εξορθολογισμού του Πτ/τucoiί
της έrrιoυ . .

39.6 Λειτουργικόςκίνδυνος

Ο λειτoυργucός κίνδυνος ε1ναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυνα.μ{ες των συστημάτων τεχνoλσyiα.ς

πληρoφoρucήςκαι ελέrx.oυ του ΣυΎJCρoτήματoςκαι της Εταιρείας,καθώς και ο ιάνδυνοςπου προέρχεταιαπό

ανθρώπινο λάθος ι<αι φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα ΤΟl1 Συγκροτήματος και της Εταιρείας

αξιολογούνταΙ,συντηρούνταιχαι σ.ναβαθμ{ζονταισε συvεxt! βάση..

39.7 Κίνδυνος συμμόρφ(!)σης

Ο κίνδυνος συμμόρφωσης εiναι ο κίνδυνος οu<ovομικής ζημιάς, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από

πρόστιμα 1<:αι άλλες ποινές που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της

Πολιτείας και άλλων εποπτικών apχUN. Ο ιάν&ι>νος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της

εποπτείας που ασκε/.ται από τους αρμόδιους λειτουργούς, καθώς και όJJ..Ji>ν επο7tT1Jl:φν ελtyχroν που

εφαρμόζουντο ΣΊJΎ1Cρότημακαι η Εταιρεία.

39.8 ΝομικόςΙ{ίνδννος

,
Ο νομικός ιάνδυνος είναι ο κίνδυνος οιχ:ονομικής ζημιάς, διαι;;οπής των λειτουργιών του ΣΌγ1<:Ροτήματος και

της EταψΕΊCΙς ή οποιασδήποτε άλλης ανεπιθύμητης κατάστασης που πηγάζει από την mθανότητα μη

εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών α:y(jι'(ών. Ο κίνδυνος περιορίζεται

από τον λεπτομερή έλεΥχο όλων των συμβατικών 1<αι νομικών υποχρεώσεων 1<αι τη χΡηση έΥιφιτης νομικής

συμβουλής επί των συμβoλαiων που χΡησιμoiτοιεί το ΣυΥκρότ/μα και η Εταιρεία για να εκτελoiίν τις

εrrιασiες τους. '

39.9 Κίνοvνοςαπώλειας cp1ίμης

Ο ιcίνδυνoς αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα. όσον αφορά στις εrrιασiες του ΣυΎΚροτήματος και

της Eταφεiας (είτε αληθή είτε ψευδή) ι<αι μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατεια1('ής βάσης, μείωση

των εισοδημάτωνκαι νομικές αγωγές εναντ\ων του Συγκροτήματοςκαι τ/ς Εταιρείας. Το Σ'U'ylφότημα και

η Εταιρεία εφαρμόζουνδιαδικασίες με σκοπό την\ελαχιστοποίησητου tCιvδwου cruτoΌ.
,

39.10 Άλλοι κίνδυνοι

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επιtφ~τεί στην Κύπρο και διε&νώς ενδέχεται να επηρεάσει σε
σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητεςτου ΣΊ>"f1CPOTήματoςκαι της Εταιρείας. ΈWΟΙ&ς όπως ο πληθωρισμός,

η ανεrηiα και η εξέλιξη του αιcαθάριoτoυ εγχCOΡΙΟ1),προϊόντοςείναι άμεσα συνυφασμένεςμε τ/ν οu<ονομική

πορεία της κάθε χώρας και Ο'ιωιαδήποτε μεrαβoλ'ή ΤΟlJς, καθώς και μεταβολής του Ύ&Vικoύ οlκονομικο,}

περtβάλλoντoς,δ'ύναταινα έχει αλυσιδωτέςεπιδράΡ-εις σε όλους τους τo~(ς, επηρεάζονταςτο ΣΊJΎ1Cρ6τ/μα

1(αι τ/ν Εταιρεία. l
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[ια το trος Π91> έληξε gης 31 Δεκεμβρίου 2011

39. ΔΙΑ.ΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (crovέχεια)

39.11 Διαχείριση Kεφσλαio"
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...

Η Εταφε!a δU1χειΡίζεται τα ι<εφάλαα/ της ΣUτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνι>χίσει να λειτουργεί ως

σuνεχιζ6μΕVΗ δραστηριότητα I(<n τcroτόχΡovα θα tx.tt τη μtyιστη δυνατή ωτ:δδοση "fUl τοιις ιδιοκτήτες μέσω

της βέλτιστης αναλογίας tSirov Ι(εφαλαίων και δανεισμοΌ. Η γενι1Cή στpατ/Yueή της Εταιρείας δεν έχει

αλλό.ξει ωτ:ό το πρoηγoΌμεvo έτος.

39.12 Εύλογη αξία

Η ciλοΥη α.ξiα αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα περιoυσtαxό στοιχεlo μπορεί να αvτriλ/n.χθεί ή μια

υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλσ.ίσια μιας σuνήθoιις εμπoριlCής συναλλαγής. Η εύλογη α.ξiα Τα/ν

χρημαrοοιι::ονομιχών περιουσιακών στοιχεία/ν χαι 1,)ΠΟχΡεώσεων της Εταιρείας κατά την ημερομηνία

αναφοράς παρουσιάζεται στις αντίστοιχες σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομιl(ές και ατoμιχiς

καταστάσεις -της Εταιρείας, όταν auτό απαιτείται.

Η ciλoyη α.ξiα Τα/ν χρηματοοικονομικών περιοιισιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι

πεpiπo],) η WU1 όπως ιςαι η λσyιστι!Cή ΤΟΌς αξία όπως croτή εμφανίζεται στην lcα1άσταση οucονομικ:ής θέσης.

\
40. ΣYN.AΛΛ.ArEΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η Εταφεία &ίναι δημόσιcι εταιρεία εισηγμένη.στο ΧΑΚ. ΤΟ 69,57% τοιι μετοχιll:ο1> της ιc:εφaλαlou κατέχεται
από την Κυβέρνηση της Kuπρα/κής ΔημoKpcmας, 5,21% την EFG Euτobank Ergasias Α.Ε., 9,09% από

όργανα διoi1cησης, διciΘUνσης χαι εποπτείας, ενώ το υπόλοιπι> 16,13% εtvαι &\)ρέι.ος δα/σπαρμένο στο 1Cοινό .
ι

40.~ Αμοιβή μdών Διοικητικον Σ1>μβουλίο1>

.ΤΟ Σ1>γκρότημα EI<1ε"εστtι<;oί Μη El<1ελεoτuco'

2011 2010 2011 2010
€ΌOO €ΌOO €'OOO €ΌOO

Αμοιβή / δικαιώματα 126 4 14 24
Άλλα α/φελήματα 3 5 33 33

129 9 47 57

Η Εταιρεία

Αμοιβή / δu<cιιώματα 126 4 14 13
Άλλα ωφελήματα 3 5 33 33

129 9 47 46

Στις 16 ΔεJ<εμβρίoιι 2010 ο κ. Γιώργος ΜauΡόΙCα/στας διορίστηχε ως Eκτε"εσrιι::ός Πρόεδρος.
. !
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ΚYrlPlAΚEΣ ΑΕΡΟfpΑΜΜΕΣ ΔΒΜΟΣΙΑ ΛIMrrEΔ
~rQoΣEn: Σm; ΕΝοnΟ1HMFNRΣ ΚΑΙ ΑTOMIΚF1:

α/ΚONOMlI<EΣ ΚΑΤΔ.ΣΊ:~Εn: JHΣ ΕΤA1l'Ε!ΑΣ .

ΓιCΙ το έτος πορ έληξε σης 31 ΔεκεμΒΌίου 2011

40. ΣYNAΛΛArEΣΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ. Μ.ΕΡΒ: (συνέχεια)
40.2 Σvναλλαγές με συνδεδεμtνα μέρη

31. AUG, 2012 13:59

65

56

532

588

8.204

8.269

Β:Εταφεία

2011 2010
€'OOO €'OOO

39

163

]63

6.788

6.827

65

532

8.204

532

8.269

Το Συγlφ6τημα
2011 2010
€ΌOO €'000

39

163

6.788

163

6.827

Αγορέςαγαθών/υπηρεσιών
ΔΙΟIlC!JTD<οίΣύμβουλοΡ) _

εφόδια αεροσκαφών και άλλες υπηρεσίες
Swissport Cyprus Lim.ited_

υπηρεσίεςεξυπηΡέτησηςεδάφους

nωλήσεις ayσ.θάJν/oπηρεΣZΏν
Zeηon N.D.C. Limited - Διιcαιώματα διαΧείρισης
Swisspon Cyprus Limited - Υπηρεσίες
Τροφοδοσίας και μηχανιl(ής υποστήριξης

'" Σ""""""",'" μ"-η~ ΔW.<ηnκm\Σ'1'1'"""",, ~_Ι""""" "'" ~ς""'ς ""'i"'" '""" ,,"""φ""""' <>πο",α/u; '_nκ6ς"'μΙouλος"',,"ο, 'μοοα ή",,,,.... <οα"",_20% ""'I"<aXO'με δικαίωμα ψήφου σε Ύενl1cή συνέλευση τα 01to{a Ι\αθορίζovταl ως συνδεδεμένα πρόσωπα

Ο. π" π""ω """"""'" ""~ στα - ",. """'i",. 'P'fa_ <ο."""'onj"""""" >ης Emφόαςσε καθαρά εμπoρl!Cή βάση.

40.3 Υπ6λοurα στο τέλος του έτους

..

llο(J'σ. πληρωτέα

Swissport Cyprus Linllred

40.4 Συμβάσετς με 6ργανα ΔιοίlOlσης

2011 2010
€ΌOO €'ooo

Σημ. ~::--____:_::_:;_

32 473 435

Κα'" >η. η"",ο""",,, .......6ς ,~ _ ""_ aημ~_ ~μβ'''''< μ"'aξ6 ."
'-",μα", "" "'" ο",""", α/o!xηaης ΠέΡα. >ης "'1'1"""," μ, <ο. -.."" ηΡ&δρο Π~αναφέρεταισrη Σημείωση40.1.
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ΣΗΜΕΙα/ΕΙΣΣΏΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣΚΑΙ ΑτοΜΙΚΕΣ
O)ΚONOMJΚEΣΚΑΤΆΣ:ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

rw. το έτος που έληξε ιmς 31 Δεκεμβρίου 2011

31. AUG. 2012 14:00

41. ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΔIODα/TIΚΩN ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚEΦAΛAlO ΤΗΣ
ΕΤΑ1ΡΕ1ΑΣ

Την 31 Δεκεμβρίου 2011 και κατά την ημερομTjVίαέγκρισης των ενοποιημένωνκαι ατoμuςών oueoνOJoLtl(ώy
καταστάσεων της Eταιρεfaς, τα. μέλη του ΔΙOlXητuco'6 Συμβουλίου που κατείχαν ποσοστό μετοχών,

συμπεριλαμβανομένωντων συζύ'γων, ανήλικων τέ1CYων και εταιρεWιν c:mι; oπoiες κατέχουν, άμεσα ή

έμμεσα., τουλάχιστον20% των μετοχών με διχ:αίωμαψήφου σε yενιlCή συνέλ$ι>ση,αναφέρονταιπιο κά.τω:

31 Αυγούστου

2012
%

31 Δεuμβρίoυ
2011

%

Γιώργος Καλ/.ής

Παύλος Φωτιάδης

Kωνσταvtiνoς (Άκης) Λευκαρίτης

Χαράλαμπος Τάπας

Μάριος ΧατζηΥαβριήλ(Ι)

4,25
2,91
0,26
0,03
0,00

4,25
2,91
0,26
0,03
0,00

(1) Το ποσοστό συμμετoχfις του κ.χατζηΥαβί,ιήλ στο μετοχικό κεφάλαιο της Eταψεiας παρουcnάζετα.ι ως
μηδενικό λtryω του πολύ μιχρού αριθμού μετοχών που κατέχει.

42. IΔlOKTHTEΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΙΙΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΚEΦAΛAlOY

Την 31 Δεκεμβρίου 2011 Ι(αι κατάτην ημερομηνία έ'rφισης των ενοποιημένων χαι ατομικών οtl(ονομΙΧ:ών

κατα.στάσεωντης Ετα.ιρείας, οι ιδιοκτήτες που Kα.τεiχαν πέρα.ν του 5% του εκδομένου μετοχικοΌΧΕφαλα.ίου

της Εταιρείας, άμεσαή έμμεσα., αναφέρονταιπιο χά.τω:

31 AvyooσToυ 31 Δεκεμβρίου

2012 2011
% %

Κυβέρνηση της Κυπρισ.κής Δημοκρατίας

EFG Eurobank ΕργασίαςΑ.Ε

69,57
5,21

69,S7
5,21

43. ΓΕΓΟΝΟΤΑ-ΜΕΤΑ ΤΗΝΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝ'ΑΦΟΡΑΣ

43.1 Έχει καταρτιστεί από tT]V Εταιρεία σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο ε-ΥκΡίθηκε από το ΔΙOUCΗΤΙKό

Συμβούλιο στις 11 Απριλίου 2012 με σicoπό να καταστήσει την Ετα.ιρεία. ανταγωνιστική κα.ι να

διασφαλίσειτην επιβiωσήτης σε μακροπρόθεσμοορίζοντα.

Στις 9 Μαίου 2012 διορίστηκε α.πό το ΥπουργικόΣυμβούλιο υπoυρyι1Cή εmτΡΟπή στόχος της οποίας

ήταν, σε συνεργασίαμε το δΙOUςΗτιx:ό συμβΟΟλιοτης Ετα.ιΡείας, να προχωρήσειστην οριστικοποίηση

του σχεδίου αναδιάρθρωσης με εξασφάλιση σχετικής συναίνεσης των συντεχνιών για άμεση

εφαρμοΥήτου.

Στις 31 Μα.ίΟ'\> 2012 η ΕταιΡείσ. ενέκρινε την Μεσολαβητική Πρόταση της υπουρΥτκής εmΤΡοπής

ημερομηνίας 30 Μαίου 2012 σε σχέση με το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Η Πρόταση αυτή έγινε

αποδεχτήαπό τις συντεχνίεςτων υπCΙΛΛήλωνμε εξαίρεση εκείνη των πιλότων.
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. ηIMEmΣEIΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜ1ΧΕΣ

ΟΠ<ΟΝΟΜΊΚΕΣ ΚΑΤΑΣ'1ΆΣΕΙΣ ΊΉΣ E'fAIPEIAΣ

[ια το έτΟ';7rου έληξε σru; 31 Δεχ:εμΒρίου 2011
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43. rΕΙΌΝΟΤΑΜΕΤΑΊΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΆΦΟΡΑΣ (<J\IVέxeaa)

43.2 Το ΔΙOΙICητικ:ό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σι>νεδρία του 7rOU πραγματοποιήθηιςε στις 28 Φεβρουαρίου

2012 αποφά.<Με όπως το ειcδoμέ'.·o ι<εφάλαιο της Εταιρείας το οποίο crvtpχeTa! σε €35.203.966
διαιρεμένο σε 391.155.177 συνήθεις μετοχές oνoμαΣΤUCΙΊς αξίας €0,09 η κ:αθεμιά, αυξηθεί κατά

€45.061.076 με τη δημιονΡγία 500.678.627 σ'ι)νήθων μετοχά:>ν ονομαστιιςης αξίας €0,09 η καθεμιά, με

τα ίδια δικαιώματα JCQ υποχρεά:>σεις όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας. Η α6ξηση κεφαλαίου

θα -Υ{νεl με έκδοση δΙKαιroμάτων προτίμησης (rights) αγοράς μετοχών που θα προσφερθούν δωρεάν

στονς ιδιοκτήτες στην crvMoy{cι ένα (Ι) διιςαίωμα προτίμησης rια κάθε μία υφιστάμενη μετοχή που θα

KaTtXOW κατά το 'ΧΡόνο της έκδοσης. Κάθε 25 δικαιώματα 7rροτψησης που θα Q01COUVΤat με

σ'ι)νολική τιμή άσκησης €2,28 θα μετατρέπονται σε 32 πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές.

43.3 Στις 27 Ιουνίου 2012 ο ΥπονΡΥός Οu<:ονομικ:ά:>ν κατέθεσε Νομοσχέδιο στη Βουλή για συμ7rληρCOματτκό

προνπολογισμό ύψους €3I.330.000 που crvτιπpoσcoπεόει τη συμμ.ετοχι'ι του ΚΡάτους coς του

1α/ριότερου μετόΧου, στην αόξηση του μετoχlKOύ κεφαλαίου της Ετcnρείας κατά €45.061.076
εχ:ατομμύρια. Στις 12 Ιουλίου εγκρίθηκε από τη Βουλή η συμμετοχή του Κράτους στην αύξηση του

μετoχtJ<oύ κεφαλαίου της Εταιρείας i"μηματucά και 1(άτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Η εx:ταμiευση

€15 εχ:ατομμυρίων θα γίνει αμέσως μετά την αvτuςατάσταση των μελα/ν του Διοικητικού Συμβουλίου

που f:x.ouv διοριστεί οπό το Κρά.τος Κ;IΙ του υπόλοιπου ποσου των €16.330.000 εντός τριών μηνά:>ν από

την ψήφιση του οχετικΟΟ ΝόμΟΊ> ι<άτco από τις πρΟ'Βποθέσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στον Περί

Σuμπληρωματικού ΠρoiJπoλoγισμo6 Νόμο του 2012.

43.4 Η παράδοση των δύο αεΡΟ01Cαφών 1.330-200 στην ιδιoιcrήτρια εταιρεία ILFC ολοκληρώθηκε στις 10
Απριλίου και 24 Απριλίου 2012 αντίστοιχα. Παράλληλα με την εν λ&Υω συμφωνία, δύο αεροσκάφη

1.321-200 έχουν ενοικιαστεί rια έξη έ,ΠJ 1(αl έχονν παραληφθεί τον IoWιo 1(αι ΙοΌλιο 2012.

43.5 Στις 8 ΜαΡτίου 2012 το Διοικητικό Συ μβούλιο της Εταιρείαζ ενέ1φινε Εmστολή Πρόθεσης μεταξό της
Εταιρε{α.ς και GEGAS ASSET MANAGEMENT SERV1CES fNC ('GECAS') rια πώληση δύο (2)
αεροσκαφών Α319 της Εταιρείας. Η συμφωνία Πώλησης και Αγοράς υπεγράφη στις 3 Απριλίου 2012
και τα δύο αεροσκάφη παραδόθηκαν στις 30 Απριλίου και 4 Μαίου 2012. Η τελική καθαρή τιμή

πά:>λησης τcoν εν λόγω αεροσκαφών ήτcιv Δολάρια ΗΠΑ 29.220.000.

43.6 Στις 27 Ιουνίου 2012 υπεγράφη Εmστολή Πρόθεσης μετα.ξύ της Ε.αιρείας και της VIP Zracne Poti
d.o.o., VlP Airlines Traffio and Serνices Ltd ('νΙΡ Airlines') για την πά:>ληση ενός αεροσκάφουςΑ320

στην τιμή των Δoλλαpf.ων ΗΙΊΑ5.000.000. Οι υποχρεώσεις της Εταφείας βάσει της mo πάνco

Emστoλής Πρόθεσης τελούν υπό τ/" αίρεση συνομολόΎησης τελtιςής Συμφωνίας Πά:>λησης και

Αγοράς με τη VIP Airlines και έΥιφιdης της εν λόγω Συμφωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε

. ι
ταιΡειας.

43.7Στι~ 23 Αυγούστου 2012 διορίστηκcrv bκτώ νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως
αναφέρονται στη σελίδα Ι, σύμφωνα. με τις διατάξεις του Περί Συμ7rληρωματucoύ προυπολογισμ0'6

Νόμου του 2012. !


