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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το	Συγκρότημα	πραγματοποίησε	ενοποιημένο	κέρδος,	
μετά	τη	φορολογία,	ύψους	£676	χιλιάδων	
(€1,2	εκατομμυρίων)	το	2007	σε	σύγκριση	
με	ενοποιημένη	ζημιά,	μετά	τη	φορολογία,	
£4,3	εκατομμυρίων	(€7,4	εκατομμυρίων)	το	2006.						

KYΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕΔ

Οι Κυπριακές Αερογραμμές πραγματοποίησαν κέρδος, πριν 
τη φορολογία, £1,3 εκατομμυρίων (€2,2 εκατομμυρίων) το 
2007 σε σύγκριση με ζημιά, πριν τη φορολογία, 
£5,2 εκατομμυρίων (€8,9 εκατομμυρίων) το 2006. 

Η βελτίωση στα αποτελέσματα του 2007 οφείλεται 
στη σημαντική αύξηση στα εισοδήματα, η οποία ήταν 
μεγαλύτερη της αύξησης των λειτουργικών εξόδων.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη ζημιά του 2006 περιλαμβάνεται 
ποσό ύψους £10,5 εκατομμυρίων (€17,9 εκατομμυρίων) που 
αποτελεί αποζημιώσεις που πληρώθηκαν σε προσωπικό 
που αποχώρησε από την Εταιρεία λόγω πλεονασμού, ποσό 
£3,0 εκατομμυρίων (€5,1 εκατομμυρίων) που αντιστοιχεί 
στην τελική διαγραφή ποσών οφειλόμενων από την Hellas 
Jet, καθώς και το κέρδος από την πώληση των μετοχών της 
Eurocypria Airlines ύψους £13,4 εκατομμυρίων 
(€22,9 εκατομμυρίων).

Έσοδα

Τα ολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,6% σε 
£167,8 εκατομμύρια (€286,7 εκατομμύρια) το 2007 από 
£156,0 εκατομμύρια (€266,5 εκατομμύρια) το 2006.

Τα καθαρά έσοδα από τη μεταφορά επιβατών στις 
δρομολογημένες και ναυλωμένες πτήσεις αυξήθηκαν κατά 
£12,3 εκατομμύρια (€21,0 εκατομμύρια) σε 
£140,1 εκατομμύρια (€239,4 εκατομμύρια) το 2007 από 
£127,8 εκατομμύρια (€218,4 εκατομμύρια) το 2006.  
Η αύξηση του 9,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
χιλιομετρικών επιβατών κατά 3,5%, καθώς και στην 
αυξημένη απόδοση των ναύλων ανά χιλιομετρικό επιβάτη 
και στην αύξηση του επίναυλου καυσίμων. 

Τα καθαρά έσοδα από τη μεταφορά φορτίου και 
ταχυδρομείου αυξήθηκαν κατά 8,1% σε £13,4 εκατομμύρια 
(€22,9 εκατομμύρια) το 2007 από £12,4 εκατομμύρια 
(€21,2 εκατομμύρια) το 2006.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση των τόνων φορτίου που μεταφέρθηκαν, καθώς 
και στην άνοδο του επίναυλου καυσίμων και επιτεύχθηκε 
παρά τη μείωση της απόδοσης ναύλων ανά κιλό.

Τα άλλα έσοδα μειώθηκαν κατά 10,1% σε 
£14,3 εκατομμύρια (€24,4 εκατομμύρια) το 2007 από 
£15,9 εκατομμύρια (€27,2 εκατομμύρια) το 2006. 
Η μείωση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της  μείωσης των 
εσόδων από ενοικίαση αεροσκαφών.
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 > Τα έξοδα για το προσωπικό (εξαιρουμένων   
  των αποζημιώσεων πλεονάζοντος  προσωπικού)  
  που αντιπροσωπεύουν το 24,0% των ολικών  
  λειτουργικών εξόδων, μειώθηκαν κατά 
  £2,6 εκατομμύρια (€4,4 εκατομμύρια) ή 6,2% σε 
  £39,5 εκατομμύρια (€67,5 εκατομμύρια) το 2007 από 
  £42,1 εκατομμύρια το 2006. Η πτώση αυτή   
  οφείλεται στη μείωση του μέσου αριθμού υπαλλήλων  
  λόγω πλεονασμού.   

 > Τα έξοδα συντήρησης αεροσκαφών μειώθηκαν οριακά  
  κατά 0,5% σε £19,4 εκατομμύρια (€33,1 εκατομμύρια)  
  το 2007 από £19,5 εκατομμύρια (€33,3 εκατομμύρια) 
  το 2006.  

 > Οι λειτουργικές μισθώσεις αεροσκαφών παρουσίασαν  
  μείωση 6,6% από £7,3 εκατομμύρια 
  (€12,5 εκατομμύρια) το 2006 σε £6,8 εκατομμύρια  
  (€11,6 εκατομμύρια) το 2007 λόγω της ενδυνάμωσης  
  της Κυπριακής Λίρας έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ.

 > Τα έκτακτα έξοδα μίσθωσης αεροσκαφών αυξήθηκαν  
  σε £2,1 εκατομμύρια (€3,6 εκατομμύρια) το 2007  
  από £0,4 εκατομμύρια (€0,7 εκατομμύρια) το 2006, 
  λόγω της σημαντικής αύξησης στις έκτακτες   
  μισθώσεις επιβατικών αεροσκαφών που κατέστησαν  
  αναγκαίες για να αντικαταστήσουν αεροσκάφη της  
  Εταιρείας που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για  
  μεγάλο χρονικό διάστημα.
 
 > Το κόστος των καυσίμων αυξήθηκε κατά 5,3%   
  από £37,9 εκατομμύρια (€64,8 εκατομμύρια) το 2006  
  σε £39,9 εκατομμύρια (€68,2 εκατομμύρια) 
  το 2007 και έγινε η υψηλότερη δαπάνη της Εταιρείας.   
  Αυτό οφείλεται στις σημαντικές αυξήσεις στις   
  τιμές των καυσίμων σε συνδυασμό με την αύξηση  
  των πτήσεων, και συνεπώς του απαιτούμενου όγκου,  
  η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από 
  την ενδυνάμωση της Κυπριακής Λίρας σε σχέση με 
  το Δολάριο ΗΠΑ.

Λειτουργικά Έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποζημιώσεων σε 
πλεονάζον προσωπικό) αυξήθηκαν κατά 1,6% σε 
£164,4 εκατομμύρια (€280,9 εκατομμύρια) το 2007 από 
£161,8 εκατομμύρια (€276,5 εκατομμύρια)  το 2006. 
Συγκεκριμένα, το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,3% 
σε £158,3 εκατομμύρια (€270,5 εκατομμύρια) το 2007 
από £154,7 εκατομμύρια (€264,3 εκατομμύρια) το 2006.  
Τα έξοδα διαχείρισης μειώθηκαν κατά 14,1% σε £6,1 
εκατομμύρια (€10,4 εκατομμύρια) το 2007 από 
£7,1 εκατομμύρια (€12,1 εκατομμύρια) το 2006.    

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων, η οποία ήταν 
κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους για 
έκτακτες μισθώσεις αεροσκαφών, της αύξησης του 
κόστους καυσίμων, καθώς και των λειτουργικών εξόδων 
ενός επιπρόσθετου Α320 το οποίο ήταν μισθωμένο 
προηγουμένως στη Eurocypria και περιορίστηκε από τη 
μείωση του κόστους προσωπικού που επιτεύχθηκε λόγω 
της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, οφείλεται 
κυρίως στα ακόλουθα:
 



6

 > Τα τέλη διαδρομής, προσγείωσης και εξυπηρέτησης  
  επιβατών αυξήθηκαν κατά 9,2% σε £27,2 εκατομμύρια  
  (€46,5 εκατομμύρια) το 2007 από £24,9 εκατομμύρια  
  (€42,5 εκατομμύρια) το 2006. Η αύξηση αυτή   
  οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πτήσεων και  
  των επιβατών, καθώς και του κόστους εξυπηρέτησης  
  των πτήσεων σε σταθμούς του εξωτερικού. 

 > Τα έξοδα τροφοδοσίας των πτήσεων και το κόστος 
  πωλήσεων αδασμολογήτων ειδών στα αεροσκάφη 
  αυξήθηκαν κατά 8,9% σε £3,7 εκατομμύρια 
  (€6,3 εκατομμύρια) το 2007 από £3,4 εκατομμύρια  
  (€5,8 εκατομμύρια) το 2006. Η αύξηση αυτή οφείλεται  
  κυρίως στην αύξηση στο κόστος γευμάτων, ενώ το 
  κόστος πωλήσεων αδασμολόγητων ειδών στα   
  αεροσκάφη δεν παρουσίασε σημαντική αλλαγή από το  
  προηγούμενο έτος. 
 
 > Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 3,7% σε 
  £9,1 εκατομμύρια (€15,6 εκατομμύρια) το 2007 από 
  £9,4 εκατομμύρια (€16,1 εκατομμύρια) το 2006.  
  Η μείωση οφείλεται στην πλήρη απόσβεση ακόμη  
  ενός αεροσκάφους τύπου Α320 κατά τη διάρκεια 
  του 2006, το οποίο επηρέασε ολόκληρο το 2007 σε  
  σχέση με μέρος του 2006.
 
 > Τα έξοδα ασφάλισης μειώθηκαν κατά 6,7% σε   
  £1,4 εκατομμύρια (€2,4 εκατομμύρια) το 2007   
  από £1,5 εκατομμύρια (€2,6 εκατομμύρια) το 2006.  
  Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση   
  ορισμένων ασφαλιστικών χρεώσεων.
 
 > Τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων 
  αυξήθηκαν κατά 4,4% σε £4,7 εκατομμύρια 
  (€8,0 εκατομμύρια) το 2007 από £4,5 εκατομμύρια  
  (€7,7 εκατομμύρια) το 2006, λόγω της αύξησης του  
  αριθμού επιβατών και των αυξημένων χρεώσεων  
  από τα συστήματα κρατήσεων θέσεων, καθώς και των  
  αυξημένων εξόδων διαφήμισης και προώθησης.

 > Τα άλλα έξοδα, που αποτελούνται από το κόστος  
  στέγασης και επικοινωνίας, νομικά και επαγγελματικά  
  δικαιώματα και συναλλαγματικό κέρδος ή ζημιά από  
  λειτουργικές δραστηριότητες, μειώθηκαν κατά 1,8%  
  σε £10,6 εκατομμύρια (€18,1 εκατομμύρια) το 2007  
  από £10,8 εκατομμύρια (€18,5 εκατομμύρια) 
  το 2006. Η μείωση αυτή οφείλεται στο ότι στους  
  συγκριτικούς αριθμούς του 2006 περιλαμβάνεται  
  η τελική διαγραφή ποσών οφειλόμενων από 
  την Hellas Jet ύψους £3,0 εκατομμυρίων.    
  Εξαιρουμένου του ποσού αυτού η αύξηση που
  σημειώθηκε οφείλεται κυρίως στη μειωμένη 
  διαγραφή προβλέψεων από προηγούμενα έτη που  
  δεν χρειάζονταν πλέον και  από τη συναλλαγματική  
  ζημιά από λειτουργικές δραστηριότητες του 2007 σε  
  σύγκριση με κέρδος του 2006. 

Αποζημιώσεις Πλεονάζοντος Προσωπικού

Το ποσό αυτό, ύψους £0,3 εκατομμυρίων 
(€0,5 εκατομμυρίων), αντιπροσωπεύει αποζημιώσεις που 
καταβλήθηκαν σε προσωπικό που αποχώρησε από την 
Εταιρεία λόγω πλεονασμού (2006: £10,5 εκατομμύρια 
ή €17,9 εκατομμύρια).

Άλλα Έσοδα

Τα άλλα έσοδα μειώθηκαν σε £0,1 εκατομμύρια 
(€0,2 εκατομμύρια) το 2007 σε σύγκριση με 
£13,4 εκατομμύρια (€22,9 εκατομμύρια) το 2006. 
Οι συγκριτικοί αριθμοί του 2006 περιλαμβάνουν το κέρδος 
που πραγματοποίησε η Εταιρεία από την πώληση του 100% 
των μετοχών της στην Eurocypria Airlines προς 
την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Λειτουργικό Κέρδος/(Ζημιά)

Το 2007 επιτεύχθηκε λειτουργικό κέρδος 
£3,2 εκατομμυρίων (€5,5 εκατομμυρίων) σε σύγκριση με 
λειτουργική ζημιά £2,9 εκατομμυρίων (€5,0 εκατομμυρίων) 
το 2006.  
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Καθαρά Έξοδα Χρηματοδότησης  

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε 
£1,9 εκατομμύρια  (€3,2 εκατομμύρια) το 2007 σε σύγκριση 
με £2,3 εκατομμύρια (€3,9 εκατομμύρια) το 2006.

Οι καθαροί τόκοι πληρωτέοι ανήλθαν σε £1,7 εκατομμύρια 
(€2,9 εκατομμύρια) το 2007 σε σύγκριση με 
£2,3 εκατομμύρια (€3,9 εκατομμύρια) το 2006. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τόκων εισπρακτέων 
λόγω αυξημένων διαθέσιμων τραπεζικών υπολοίπων. 

Κατά το 2007 η Εταιρεία πραγματοποίησε συναλλαγματική 
ζημιά £0,2 εκατομμυρίων (€0,3 εκατομμυρίων) σε σύγκριση 
με £0,1 εκατομμύρια (€0,2 εκατομμύρια) το 2006.

Τα έσοδα χρηματοδότησης του 2007 περιλαμβάνουν επίσης 
μέρισμα ύψους £38 χιλιάδων (€65 χιλιάδων) από θυγατρική 
εταιρεία σε σύγκριση με £15 χιλιάδες (€26 χιλιάδες) 
το 2006 που λήφθηκε από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.

CYPRAIR TOURS LIMITED

Η Cyprair Tours, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία που 
ανήκει εξ ολοκλήρου στις Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ 
ουσιαστικά δεν λειτούργησε κατά το 2007.

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Η εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές (Καταστήματα 
Αδασμολογήτων Ειδών) Λτδ, τερμάτισε τις εργασίες της 
στις 30 Ιουνίου 2006 όταν ανέλαβε τη διαχείριση των 
καταστημάτων αδασμολογήτων ειδών στα αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου ο στρατηγικός επενδυτής Hermes 
Airports Ltd.

Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη για το 2007 ως αποτέλεσμα 
της αναπροσαρμογής του τέλους εκχώρησης που ήταν 
πληρωτέο προς την Κυβέρνηση για το 2006, μετά από 
απόφαση της τελευταίας, που λήφθηκε το Δεκέμβριο 2007.

ZENON  NDC  LIMITED

Η Zenon NDC είναι θυγατρική εταιρεία που ανήκει 
εξ ολοκλήρου στις Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ, η οποία 
προσφέρει υπηρεσίες προς τους Κύπριους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες μέσω του συστήματος SABRE, ενός παγκόσμιου 
συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων και υπηρεσιών 
πληροφόρησης.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2007 παρέμεινε στα 
ίδια επίπεδα των £1,1 εκατομμυρίων (€1,9 εκατομμυρίων) 
όπως και το 2006.  Η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά πριν 
τη φορολογία £12 χιλιάδων (€21 χιλιάδων) το 2007 σε 
σύγκριση με £2 χιλιάδες (€3 χιλιάδες) το 2006.



8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διεθνείς εξελίξεις στη διακίνηση επιβατών

To 2007 υπήρξε το πρώτο έτος από το 2000, κατά το οποίο 
τα μέλη του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων (IATA) 
oδηγήθηκαν στην κερδοφορία με το κέρδος στην παγκόσμια 
βιομηχανία αερομεταφορών να φθάνει το επίπεδο των 
5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό πραγματοποιήθηκε 
παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της ανόδου στις τιμές των 
καυσίμων, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από σημαντικές 
αυξήσεις στη διακίνηση επιβατών και των εσόδων.

Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές της ΙΑΤΑ, το 2007, 
η παγκόσμια αεροπορική διακίνηση, εκφραζόμενη σε 
χιλιομετρικούς επιβάτες, αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος. Ο μέσος συντελεστής επιβατικής 
πληρότητας έφθασε το 78,3% από 76,0% το 2006, 
αντικατοπτρίζοντας τον αποτελεσματικότερο έλεγχο στην 
προσφορά θέσεων που σημείωσαν αύξηση 5,2%. Η αύξηση 
στις μεταφορές φορτίου ήταν 3,6%.

Όσον αφορά την περιοχή των εμπορικών δραστηριοτήτων 
της Εταιρείας, οι αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής 
σημείωσαν αύξηση επιβατικής διακίνησης 18,1%, 
συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των διψήφιων 
αριθμών για τέταρτη συνεχή χρονιά, ως αποτέλεσμα 
της ισχυρής οικονομίας της περιφέρειας, των θετικών 
αποτελεσμάτων του πετρελαϊκού πλούτου, της αυξημένης 
προσφοράς θέσεων και νέων δρομολογίων. Οι ευρωπαϊκοί 
αερομεταφορείς είδαν τη ζήτηση για αεροπορική διακίνηση 
να αυξάνεται κατά 6% το 2007, σαν αποτέλεσμα της 
σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και επέκτασης στα 
μακρινά δρομολόγια της Ασίας και Μέσης Ανατολής. 
Η διακίνηση επιβατών μεταξύ Ευρώπης- Μέσης Ανατολής, 
(εκφραζόμενη σε χιλιομετρικούς επιβάτες), σημείωσε 
αύξηση 13,8% και εντός της Ευρώπης 5,6%.

Το 2007, τα 33 μέλη του ΑΕΑ (Συνδέσμου Ευρωπαϊκών 
Αεροπορικών Εταιρειών) – σε αμεσότερη σχέση με τις 
Κυπριακές Αερογραμμές – πραγματοποίησαν μια καλή 
επίδοση στη διακίνηση επιβατών μεταφέροντας 
358.3 εκατομμύρια επιβάτες κατά τη διάρκεια του έτους 
με αύξηση 14 εκατομμυρίων σε σχέση με το 2006.  
Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί με ποσοστό 4,2%. 
Η ανάλογη αύξηση σε χιλιομετρικούς επιβάτες, ήταν 5,1%, 
καταδεικνύοντας  αύξηση στη μέση απόσταση διαδρομής.  
Η αύξηση αυτή στη διακίνηση επιβατών του ΑΕΑ 
εξυπηρετήθηκε με αύξηση 4,2% στις χιλιομετρικές θέσεις,  
πραγματοποιώντας συντελεστή πληρότητας 77,2%. Οι 
επιμέρους ενδοευρωπαϊκές διεθνείς γεωγραφικές περιοχές 
και περιοχές Ευρώπης-Μέσης Ανατολής, σημείωσαν  
αυξήσεις 7% και 9,7% στον αριθμό επιβατών αντίστοιχα.  Οι 
ανάλογοι συντελεστές πληρότητας ήταν 69,6% και 74,2%. Η 
αγορά μεταφοράς φορτίου για τα μέλη του ΑΕΑ σημείωσε 
αύξηση 2,7% το 2007.

Εξελίξεις στο Κυπριακό Αεροπολιτικό 
Περιβάλλον

Το 2007, ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος της Κύπρου, 
ολοκληρώνεται και εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο στις αερομεταφορές. Περισσότεροι Κανονισμοί 
και Οδηγίες της ΕΕ έχουν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του 
έτους  στην Κύπρο.

Η φιλελευθεροποίηση των αερομεταφορών σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη των νέων αερολιμένων στην Κύπρο στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας Εγγυητικής Εκμετάλλευσης (BOT), 
αναμένεται να δημιουργήσει προοπτικές μετατροπής της 
Κύπρου σε περιφερειακό διαμετακομιστικό κέντρο μεταξύ 
Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Εξελίξεις στη διακίνηση επιβατών  προς και 
από  την Κύπρο

Κατά το 2007, η διακίνηση επιβατών προς και από  την 
Κύπρο σημείωσε αύξηση 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, από 6,67 εκατομμύρια επιβάτες το 2006, σε 6,96 
εκατομμύρια το 2007.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως σε αύξηση 18,7% 
στη μεταφορά επιβατών από οργανωτές ναυλωμένων 
πτήσεων και καθορίστηκε από τους νεοεισερχόμενους 
αερομεταφορείς σε ένα εντελώς φιλελευθεροποιημένο 
περιβάλλον αγοράς,  όπως αυτό  έχει διαμορφωθεί  με 
την ένταξη στην Ε.Ε. καθώς και από τις χαλαρώσεις στα 
δικαιώματα διακίνησης μεταξύ Κύπρου και τρίτων χωρών.

Οι απώλειες στη διακίνηση επιβατών κυρίως από και 
προς τη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φινλανδία 
αντισταθμίστηκαν από σημαντικές αυξήσεις στη μεταφορά 
επιβατών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, Αυστρίας, Σουηδίας, 
Ρωσίας καθώς και των δύο νέων αγορών των Κυπριακών 
Αερογραμμών, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Στο σύνολο τους οι  ευρωπαϊκές αγορές  παρουσίασαν 
συμψηφισμένη  αύξηση 2,5%. Ωστόσο οι επιμέρους 
ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται από το δίκτυο πτήσεων 
των Κυπριακών Αερογραμμών σημείωσαν αύξηση 8,2%. Η 
διακίνηση επιβατών μεταξύ Κύπρου και Μέσης Ανατολής 
αυξήθηκε κατά 3,6%, ενώ το σύνολο των περιοχών του 
Κόλπου σημείωσαν  εντυπωσιακή αύξηση 19,3%, γεγονός 
που αποδίδεται στην επανέναρξη πτήσεων από το Κουβέιτ 
και τα καλύτερα αποτελέσματα των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε 
στα ρωσικά δρομολόγια στα οποία διακινήθηκαν 60.000 
περισσότεροι επιβάτες περίπου – που αποτελούν ποσοστό 
αύξησης 19,8%.  Η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτους 
αριθμούς σημειώθηκε στα δρομολόγια του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Διακινήθηκαν  συγκεκριμένα 38,150 επιβάτες 
λιγότεροι από το προηγούμενο έτος, με μείωση 1,3%.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων που διατέθηκαν στην 
αγορά αυξήθηκε κατά 3,5% σε σύγκριση με αύξηση 
4,3% στους επιβάτες. Ως αποτέλεσμα της δυσανάλογης 
αύξησης στη διακίνηση επιβατών, ο συνδυασμένος 
συντελεστής πληρότητας όλων των αερομεταφορέων 
που πραγματοποιούν πτήσεις προς και από  την Κύπρο 
αυξήθηκε κατά 0,7 εκατοστιαίες μονάδες, από 78,1% το 
2006 σε 78,8% το 2007.
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Κυπριακές Αερογραμμές – Εμπορικά 
αποτελέσματα

Το 2007, η Εταιρεία λειτούργησε με ολόκληρο το στόλο 
των επτά  αεροσκαφών τύπου Airbus A320 μαζί με δύο 
Airbus A330 και δύο  Airbus A319, σε σύγκριση με το 
2006  που η Εταιρεία λειτούργησε μόνο τα έξι Airbus Α320 
αεροσκάφη της. Η ένταξη του πρόσθετου αεροσκάφους 
στον ενεργό στόλο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά  
4,7% στις προσφερόμενες χιλιομετρικές θέσεις, από 4.480 
εκατομμύρια το 2006 σε 4.690 εκατομμύρια το 2007. 

Η Εταιρεία πραγματοποίησε 6.917 επιβατικές πτήσεις 
μετ΄επιστροφής, 5,5% περισσότερες σε σχέση με το 2006.  
Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το 36% του συνόλου των 
δρομολογημένων πτήσεων και το 27,5% όλων των πτήσεων 
προς  και από  την Κύπρο.

Με τη μεταφορά 1,70 εκατομμυρίων επί πληρωμή επιβατών 
σε σχέση με 1,61 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, η Εταιρεία 
διακίνησε περίπου 1 στους 4 επιβάτες που ταξίδεψαν  
από και προς την Κύπρο διατηρώντας το  μερίδιο αγοράς 
στο σημαντικό επίπεδο του 24,0%. Με αυξημένο μερίδιο 
αγοράς στον τομέα των δρομολογημένων πτήσεων, από το 
επίπεδο του 41,5% το 2006 στο 44,8% το 2007, η Εταιρεία 
εξακολουθεί να αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του δικτύου 
συγκοινωνιών του νησιού.

Το μερίδιο αγοράς της Εταιρείας παρέμεινε σε ψηλά 
επίπεδα και στο αεροδρόμιο της Πάφου, απ΄ όπου 
πραγματοποιεί πτήσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Χήθροου, Στάνστετ, Μάντσεστερ, Μπίρμιγχαμ, Άμστερνταμ 
και Φρανκφούρτη. Το 2007 η Εταιρεία μετέφερε 111.348 
επιβάτες ή το 27,3% και το 6,4% της διακίνησης επιβατών 
με δρομολογημένες και συνολικές πτήσεις αντίστοιχα προς 
και από το αεροδρόμιο της Πάφου.

Κατά τη διάρκεια του 2007 εγκαινιάστηκαν δύο νέα 
δρομολόγια:
Το δρομολόγιο Λάρνακα-Σόφια–Λάρνακα και Λάρνακα-
Βουκουρέστι-Λάρνακα, ανεβάζοντας τον αριθμό των 
προορισμών, όπου  πετούν οι Κυπριακές Αερογραμμές 
στους 31 σε ένα σύνολο 22 χωρών. Από τους 31 
προορισμούς οι 22 είναι στην Ευρώπη και  οι 9 στη Μέση 
Ανατολή και Αραβικό Κόλπο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το 2007 η Εταιρεία 
πραγματοποίησε καλύτερα αποτελέσματα στα δρομολόγια 
Θεσσαλονίκης–Παρισιού και Ηρακλείου–Ρόδου, που 
εγκαινιάστηκαν το 2006 βασισμένα σε πτήσεις “ 5ης 
Eλευθερίας”, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στις 
αντίστοιχες αγορές. 
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Αποτελεσματικότητα Δικτύου  

Στο δίκτυο δρομολογίων της Εταιρείας, διακινήθηκαν το 
2007 3,5% περισσότεροι χιλιομετρικοί επιβάτες, από το 
2006, φθάνοντας το επίπεδο των 3.385 εκατομμυρίων με 
συντελεστή επιβατικής πληρότητας 72,2%. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι στα ευρωπαϊκά της δρομολόγια η 
Εταιρεία πραγματοποίησε τον τρίτο ψηλότερο συντελεστή 
επιβατικής πληρότητας, συγκρινόμενη με τα μέλη του ΑΕΑ 
που εκτελούν πτήσεις σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, 
φθάνοντας το επίπεδο του 73,3%.

Παρά την έντονη ανταγωνιστική πίεση που η Εταιρεία 
αντιμετώπισε στα δρομολόγια της Ελλάδας, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 33,4% του συνόλου των επιβατών της,  
κατάφερε να αυξήσει τη συνολική διακίνηση επιβατών 
κατά 4,7%, έστω και με μικρή απώλεια στο δρομολόγιο της 
Αθήνας γύρω στο 1%. Η αύξηση της διατεθείσας στην αγορά 
χωρητικότητας  θέσεων εκ μέρους των ανταγωνιστών, είχε 
αρνητική επίδραση στο μερίδιο αγοράς της Εταιρείας επί 
του συνόλου της ελληνικής αγοράς κατά 4,1 εκατοστιαίες 
μονάδες, από 52,8% το 2006, σε 48,7% το 2007. Εντούτοις, 
η Εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της 
όσο αφορά το μερίδιο αγοράς.

Στα δρομολόγια του Ηνωμένου Βασιλείου - τη δεύτερη σε 
σπουδαιότητα αγορά της Εταιρείας σε αριθμό επιβατών - 
σημειώθηκε αύξηση 1,7% ή 8.000 επιβατών σε απόλυτους 
αριθμούς. Σημειώθηκε επίσης και αύξηση κατά 0,5 
εκατοστιαίες μονάδες στο συνολικό μερίδιο αγοράς από 
15.7% το 2006 σε 16,2% το 2007.

Τα δρομολόγια της Ηπειρωτικής Ευρώπης σημείωσαν 
αύξηση 8,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω 
κυρίως της εισροής επιβατών από τους νέους προορισμούς 
της Σόφιας και του Βουκουρεστίου καθώς και των θετικών 
αποτελεσμάτων της Ελβετικής, Γαλλικής και Ιταλικής 
αγοράς που ήταν αρκετά για να αντισταθμίσουν με το 
παραπάνω τα μη ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην Αυστρία, 
Γερμανία, Βέλγιο και, σε μικρότερο βαθμό στην Ολλανδία 
και Ρωσία. Ενώ, όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, η Εταιρεία 
μείωσε το μερίδιο της από 30,0% το 2006 σε 28,2% το 2007, 
η εξάρτηση της από αυτά τα δρομολόγια ανήλθε από 22,7% 
το 2006 σε 23,0% το 2007, λόγω της αύξησης στη διακίνηση 
επιβατών.

 Η διακίνηση επιβατών με τις πτήσεις της Εταιρείας στις 
περιοχές της Μέσης Ανατολής και Αραβικού Κόλπου 
αυξήθηκε κατά 9,1% ανεβάζοντας το συνολικό μερίδιο 
αγοράς από 39,3% το 2006 στο 40,6% το 2007. Αν και 
σημειώθηκαν θετικές μεταβολές στα περισσότερα 
δρομολόγια της Μέσης Ανατολής, τη σημαντικότερη αύξηση 
σε απόλυτους αριθμούς πραγματοποίησε το δρομολόγιο του 
Τελ Αβίβ. Οι περίπου 11.000 περισσότεροι επιβάτες που 
μεταφέρθηκαν από τις Κυπριακές Αερογραμμές, επέφεραν 
αύξηση 17,8% και υψηλότερο μερίδιο αγοράς κατά 5,7 
εκατοστιαίες μονάδες.

Οι διαμετακομιζόμενοι επιβάτες με ανταποκρίσεις της 
ίδιας ημέρας αυξήθηκαν κατά 12,6% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο και αποτέλεσαν το 6,5% του συνολικού 
αριθμού των επιβατών της Εταιρείας.
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Η διακίνηση φορτίου από και προς την Κύπρο από όλους 
τους αερομεταφορείς μειώθηκε κατά 6,4% από 43.030 
τόνους το 2006 σε 40.284 τόνους το 2007. Το 43,9% αυτού 
του φορτίου αφορούσε εξαγωγές από την Κύπρο.

Το σύνολο των 19.086 (18.453 από επιβατικές πτήσεις 
και 633 από άλλους αερομεταφορείς) τόνων φορτίου 
μεταφέρθηκε από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους. 
Αυτός ο αριθμός ήταν αυξημένος κατά 7,1% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος και αποτέλεσε το 47,4% του συνολικού 
φορτίου που μεταφέρθηκε προς και από την Κύπρο, 
αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς φορτίου της Εταιρείας κατά 
6 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Από την Κύπρο, η Εταιρεία μετέφερε 7.906 τόνους, που 
αποτελεί το 41,4% του συνολικού  όγκου του  φορτίου της.

Το ταχυδρομικό φορτίο σημείωσε μικρή μείωση της 
τάξης του 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  
Μεταφέρθηκαν συνολικά 1.132 τόνοι  ταχυδρομικού 
φορτίου σε σχέση με 1.168 τόνους το 2006.

ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Χιλιομετρικές θέσεις
Χιλιομετρικοί επιβάτες

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
& ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

2003

2004

2005

2006

2007

4.738
3.353

4.772
3.427

4.484
3.191

4.480
3.270

4.690
3.385

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝ ΦΟΡΤΙΟ

2003

2004

2005

2006

2007

17.090

18.770

17.998

17.814

18.453

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

2003

2004

2005

2006

2007

1.695

1.711

1.589

1.605

1.704

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (%)

2003

2004

2005

2006

2007

70,8

71,8

71,2

73,1

72,2



15

 > Τη Συμφωνία Κοινού Κωδικού με την Aeroflot στα  
  δρομολόγια Λάρνακας – Μόσχας που αφορά πτήσεις  
  κοινής εμπορίας,  οι οποίες πραγματοποιούνται και  
  από τις δυο Εταιρείες.

 > Τη Συμφωνία Κοινού Κωδικού/παραχώρησης θέσεων  
  με την LOT που αφορά διάθεση θέσεων στην   
  Εταιρεία, στις πτήσεις της LOT προς και από τη  
  Βαρσοβία.

 > Τη Συμφωνία Κοινού Κωδικού που δίνει πρόσβαση  
  στην SN Brussels Airlines για πωλήσεις σε πτήσεις  
  που πραγματοποιούνται από τις Κυπριακές   
  Αερογραμμές στο δρομολόγιο Λάρνακα-Βρυξέλλες 
  με  το διακανονισμό παραχώρησης θέσεων.

 > Τη Συμφωνία Κοινού Κωδικού/παραχωρήσεις θέσεων  
  με την Aerosvit Airlines με την κατανομή θέσεων στην  
  Εταιρεία στις πτήσεις της Aerosvit Airlines προς και  
  από Κίεβο και Οδησσό.

 > Τη Συμφωνία Συνεργασίας με την Gulf Air στο   
  δρομολόγιο Λάρνακα-Μπαχρέιν με αμοιβαία   
  συμφωνία κοινού κωδικού/παραχώρησης θέσεων.

 > Τη Συμφωνία Συνεργασίας με την Syrian Air στο 
  δρομολόγιο της Λάρνακας– Δαμασκού με αμοιβαία  
  συμφωνία Κοινού Κωδικού/παραχώρησης θέσεων.

 > Τη Συμφωνία Κοινού Κωδικού με τη Saudi Arabian 
  Airlines που δίνει πρόσβαση στη Saudi Arabian  
  Airlines για πωλήσεις σε πτήσεις της Εταιρείας στα 
  δρομολόγια Λάρνακας-Τζέντας και Λάρνακας-Ριάντ με  
  βάση τo διακανονισμό παραχώρησης θέσεων.

Επιπλέον έχει επιδιωχθεί η περαιτέρω ενδυνάμωση του 
δικτύου μέσω συμφωνιών ειδικών ναύλων (Special 
Prorates), οι οποίες είτε συμπληρώνουν τις ήδη 
υπάρχουσες συμφωνίες κοινού κωδικού, είτε  επιτρέπουν 
την πρόσβαση του επιβατικού κοινού της Εταιρείες σε 
πτήσεις άλλων αερογραμμών.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΝΑΥΛΩΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

39,2%

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ

24,0%

EUROCYPRIA
7,6%

ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ 

29,2%

ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ % 2007

Οι εμπορικές συμφωνίες με άλλες αεροπορικές εταιρίες 
αποτελούν πάντοτε σπουδαίο και αναπόσπαστο μέρος της 
ευρύτερης εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας. Το 2007 η 
Εταιρεία ανέπτυξε τη δραστηριότητα της σε αυτόν τον τομέα 
με τις ακόλουθες συμφωνίες.
 > Τη Συμφωνία μεταξύ Κυπριακών Αερογραμμών   
  και Ολυμπιακών Αερογραμμών, η οποία αφορά την 
  από κοινού προσφορά υπηρεσιών στα δρομολόγια  
  Αθήνας από τις δύο Εταιρείες και στα δρομολόγια  
  Θεσσαλονίκης από την Εταιρεία. Η Συμφωνία   
  ανανεώθηκε κατά τη διάρκεια του 2007 για να   
  συμπεριλάβει τα δρομολόγια Λάρνακα–Ηράκλειο και 
  Θεσσαλονίκη– Παρίσι.  Επεκτάθηκε δε περαιτέρω 
  προς εξυπηρέτηση των αναγκών των επιβατών   
  που ταξιδεύουν προς και από τα ελληνικά εσωτερικά  
  δρομολόγια.
 
 > Τη Συμφωνία Κοινού Κωδικού με την Alitalia στα  
  δρομολόγια Λάρνακας–Ρώμης και Λάρνακας–  
  Μιλάνου στα πλαίσια διακανονισμού ελεύθερης  
  πρόσβασης στο σύστημα κρατήσεων.

 > Τη μακροχρόνια Συμφωνία Κοινού Κωδικού με 
  την KLM που αφορά πτήσεις κοινής εμπορίας   
  μεταξύ Άμστερνταμ και Λάρνακας ή Πάφου με τη  
  χρήση αεροσκαφών  και πληρωμάτων της Εταιρείας.
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ΣΤΟΛΟΣ

Οι κυριότερες εξελίξεις σε σχέση με το στόλο, στη διάρκεια 
του 2007, αφορούν το στόλο των αεροσκαφών τύπου Α320.  
Το έβδομο Α320 που είχε ενοικιασθεί το 2006 στη 
Eurocypria, έχει επανενταχθεί στον επιχειρησιακά ενεργό 
στόλο των Κυπριακών Αερογραμμών. Ως επακόλουθο, 
ο στόλος των επιχειρησιακά ενεργών αεροσκαφών κατά τη 
διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους αποτελείτο από 
2 Α330-200, 7 Α320-200 και 2 Α319-100.

Στο τέλος του 2007, η μέση ηλικία των αεροσκαφών της 
Εταιρείας ήταν 12.5 χρόνια.

Δείκτες Απόδοσης του Στόλου για το 2007  

Είναι γεγονός ότι οι δείκτες απόδοσης του στόλου, ειδικά 
σε όρους συνολικών ωρών πτήσεων και παραγωγικότητας, 
αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση και το μέγεθος του στόλου,  
αυξημένου κατά  ένα  Α320.

 > Το σύνολο πτήσεων αυξήθηκε κατά 5,5% από 6.555 το 
  2006 σε 6.917 το 2007.  Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει 
  108 πτήσεις που διενεργήθηκαν με ενοικιασμένα  
  αεροσκάφη.  Η αυξημένη χρήση των αεροσκαφών  
  είχε ως  αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας 
  σε χιλιομετρικούς τόνους κατά 4,6% από 560,6   
  εκατομμύρια χιλιομετρικούς τόνους το 2006, σε 586,7  
  εκατομμύρια χιλιομετρικούς τόνους το 2007.
 
 > Η μέση ημερήσια χρήση των αεροσκαφών τύπου  
  Α330-200 ήταν 12,92 ώρες, 0,19 ώρες περισσότερες  
  από το 2006. Η μέση απόσταση πτήσης ήταν 2.667  
  χιλιόμετρα και η μέση διάρκεια πτήσης 3,96 ώρες.

 > Κάθε αεροσκάφος Α320-200 είχε μέση ημερήσια  
  χρήση 9,30 ώρες (0,24 ώρες λιγότερο από το 2006),  
  μέση απόσταση πτήσης 1.451 χιλιόμετρα και μέση  
  διάρκεια πτήσης 2.43 ώρες.

 > Τα αεροσκάφη Α319-100 είχαν μέση ημερήσια χρήση 
  10.86 ώρες σε σχέση με 10,35 το 2006, μέση   
  απόσταση πτήσης 1.436 χιλιόμετρα και μέση διάρκεια  
  πτήσης 2,37 ώρες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

2003

2004

2005

2006

2007

41.000

41.912

37.917

38.723

41.400

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ

2003

2004

2005

2006

2007

570
348

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

581
359

558
338

561
344

587
356

Προσφερόμενοι χιλιομετρικοί τόνοι
Μεταφερόμενοι χιλιομετρικοί τόνοι
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Το 2007, έτος κατά το οποίο οι Κυπριακές Αερογραμμές 
ολοκλήρωσαν 60 χρόνια παρουσίας στους αιθέρες, 
καταγράφηκαν ξανά  τα πρώτα κέρδη, μετά από μια μακρά 
και δύσκολη περίοδο συσσώρευσης βαρειών ζημιών που 
απειλούσαν την ίδια την επιβίωσή τους. Η επαναφορά 
στην κερδοφορία πρόσφερε νότα αισιοδοξίας για το 
μέλλον και αναπτέρωσε τις ελπίδες ότι υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, με πρώτη και κύρια την επικράτηση 
συνθηκών εργασιακής ειρήνης, μπορεί να διασφαλιστεί   η 
βιωσιμότητα, να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κερδοφορία, 
να υπάρξει σταθερότητα στην αναπτυξιακή της προοπτική 
και να δημιουργείται σταθερή αξία προς όφελος του 
προσωπικού και των μετόχων της. 

Το 2007 ήταν καθοριστικός χρόνος στη λήψη μέτρων 
και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που συνέβαλαν, 
μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας 
της εταιρείας και στη θετικότητα των οικονομικών της 
αποτελεσμάτων.  

Ο διαχωρισμός των καθηκόντων και των ευθυνών της 
Διοίκησης και της Διεύθυνσης  ήταν μια επιβαλλόμενη 
ενέργεια, η οποία άρχισε ήδη να αποδίδει τους πρώτους 
καρπούς. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικό 
ρόλο διαδραμάτισαν  η δημιουργία και η  πλήρωση 
συγκεκριμένων διευθυντικών θέσεων, με ικανά στελέχη, τα 
οποία  άρχισαν ήδη  να παράγουν έργο, συμβάλλοντας στην 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Ενίσχυση ρευστότητας και κεφαλαιουχικής 
βάσης

Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών,  
το οποίο υποβλήθηκε  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  από 
την Κυβέρνηση στις  3 Νοεμβρίου 2005, έτυχε τελικής 
έγκρισης στις 7 Μαρτίου 2007. Το ζητούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ουσιαστικά η έγκριση  παροχής 
κυβερνητικής εγγύησης για τη σύναψη από τις Κυπριακές 
Αερογραμμές μεσοπρόθεσμου δανεισμού ύψους 
€78 εκ. (£45 εκ.).
Ο δανεισμός, ο οποίος έγινε από την Ελληνική Τράπεζα με 
πολύ ευνοϊκούς όρους τον Μάιο του 2007,  περιλαμβάνει 
μεσοπρόθεσμο δάνειο ύψους €78 εκ. (£45 εκ.) με 
κυβερνητική εγγύηση και βραχυπρόθεσμο μη εγγυημένο 
δάνειο ύψους €18εκ. (£10 εκ.).
Από το νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο η Εταιρεία εξόφλησε 
προηγούμενο βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους €51 εκ.  
(£30 εκ.) που είχε εξασφαλιστεί ως βοήθεια διάσωσης 
το 2005. 

Η  Εταιρεία προχώρησε επίσης στην αύξηση του μετοχικού 
της κεφαλαίου με έκδοση  δικαιωμάτων προτίμησης που 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Δεκέμβριο 2007. Εκδόθηκαν 
συνολικά 279.819.540 νέες μετοχές αυξάνοντας 
την κεφαλαιουχική βάση της Εταιρείας  κατά 
€25,1 εκ.  (£14,69 εκ). Τα έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου 
χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρη αποπληρωμή του 
βραχυπρόθεσμου δανείου από την Ελληνική Τράπεζα 
καθώς και για την προπληρωμή μέρους του μεσοπρόθεσμου 
δανεισμού.

Με αυτές τις ενέργειες το Συγκρότημα έχει διασφαλίσει 
επαρκή ρευστότητα για να αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις 
του όπως αυτές προκύπτουν και μπορεί τώρα να 
επικεντρωθεί στην υλοποίηση των επόμενων φάσεων του 
Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

ΜΕΤΡΑ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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Αναδόμηση Εμπορικού Τμήματος

Η αναδόμηση του Εμπορικού Τμήματος, με την προώθηση 
του  εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσής του έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θετικών προϋποθέσεων για 
ομαλότερη λειτουργία, ταχύτερη αντίδραση στα δεδομένα 
της αγοράς και πιο πελατοκεντρική συμπεριφορά. Κατά 
το 2007 μελετήθηκαν και τροποποιήθηκαν ανάλογα οι 
μορφές εργασίας στο νευραλγικό αυτό τμήμα, με στόχο 
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού. Ως 
αποτέλεσμα το δεύτερο εξάμηνο του 2007 σημειώθηκε 
σημαντική αύξηση  των εσόδων.   

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην εξέταση της δομής των 
δρομολογίων μας, με κύρια επιδίωξη την ενίσχυση της 
αποδοτικότητας τους με την προσέλκυση μεγαλύτερου  
αριθμού επιβατών και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης 
των ναύλων. Το θέμα αυτό βρίσκεται συνεχώς στο 
«μικροσκόπιο» και έχουν ήδη γίνει διορθωτικές κινήσεις, 
οι οποίες συνεχίζονται. 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

Άρχισε το δεύτερο εξάμηνο του 2007 και συνεχίζεται 
συγκεκριμένη προσπάθεια βελτίωσης του προσφερόμενου 
από τις Κυπριακές Αερογραμμές προϊόντος με τη σύσταση 
ειδικού τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και διερεύνησης 
των αναγκών του επιβατικού κοινού. 

Ηλεκτρονικά εισιτήρια 
 
Σε καθολική κλίμακα εφαρμόστηκε ο θεσμός του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket), μέσω του οποίου 
καταργείται το χάρτινο εισιτήριο που χρησιμοποιείτο 
παραδοσιακά μέχρι πρόσφατα. Το 2007  έγινε κατορθωτή 
η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στο 90% των 
προορισμών που πετούν οι Κυπριακές Αερογραμμές, ενώ 
μέχρι τις 14 Απριλίου 2008 έγινε πλήρης εφαρμογή του 
θεσμού αυτού,  που αποτελεί συμμόρφωση 
με συγκεκριμένη οδηγία της ΙΑΤΑ.  

Executive Lounge

Στη συνεχή προσπάθειά τους για αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που προσφέρουν στους εκλεκτούς 
επιβάτες τους, οι οποίοι ταξιδεύουν στη «Θέση 
Επιχειρηματία» (Business Class) οι Κυπριακές 
Αερογραμμές έχουν εμπλουτίσει την αίθουσα αναμονής 
(Εxecutive Lounge) με τον απαραίτητο εξοπλισμό για 
άμεση πρόσβαση του κάθε επιβάτη στο Διαδίκτυο και στο 
ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Συγκεκριμένα όλοι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν την 
αίθουσα αναμονής στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 
έχουν από τις 15 Οκτωβρίου 2007 τη δυνατότητα εύκολης, 
γρήγορης και ασύρματης σύνδεσης του ηλεκτρονικού τους 
υπολογιστή με το Ίντερνετ και το ταχυδρομείο τους (email). 
Αυτό κατέστη δυνατό, με τη συνεργασία της Εταιρείαs με 
τη CYTANET, η οποία έθεσε σε λειτουργία στο χώρο το Wi-
Fi δίκτυό της.

Τηλεξυπηρέτηση 

Με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
του ταξιδιωτικού κοινού το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης & 
Υπηρεσιών  Διαδικτύου της Εταιρείας συνέχισε με επιτυχία 
τη λειτουργία του κατά το 2007. Συνολικά, το κέντρο 
διαχειρίστηκε πάνω από 545.000 επαφές με πελάτες, τόσο 
τηλεφωνικά όσο και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.



19

Sunmiles American Express

Το 2007  τέθηκε σε εφαρμογή και διαφημίστηκε με επιτυχία 
το νέο προϊόν Sunmiles American Express, που εδράζεται 
στην τριπλή  συμφωνία συνεργασίας που επιτεύχθηκε   
μεταξύ  των Κυπριακών Αερογραμμών, της Τράπεζας 
Κύπρου και  της American Express για αξιοποίηση των 
χιλιομέτρων  των ταξιδιωτών προς δικό τους όφελος. 

Ειδικότερα με την πιο πάνω συμφωνία  κυκλοφόρησαν από 
τις 6 Ιουλίου 2007 οι νέες κάρτες SunMiles American 
Express, προσφέροντας όλα τα προνόμια των καρτών 
της SunMiles Visa, της American Express και ακόμα 
περισσότερα,  χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος αφού 
η συνδρομή μένει η ίδια όπως και των καρτών SunMiles 
Visa. Η κάρτα αυτή προσφέρθηκε δωρεάν και στα μέλη του 
προσωπικού της Εταιρείας που ήθελαν να την αποκτήσουν. 

Προσφορές για τα 60χρονα
 
Οι Κυπριακές Αερογραμμές προώθησαν το 2007 μεγάλης 
εμβέλειας διαφημιστική εκστρατεία με την ευκαιρία των 
εορτασμών των εξήντα τους χρόνων, προσφέροντας στο 
ευρύ κοινό ειδικές τιμές σε επιλεγμένους προορισμούς.  

Έμφαση εξάλλου δόθηκε στη συμμετοχή της Εταιρείας 
σε εμπορικές εκθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό. 

Η Εταιρεία προβλήθηκε γενικά και μέσα από ειδικές 
χορηγίες σε οργανωμένα σύνολα.

Ιστοσελίδα\ηλεκτρονικό Check-in

Oι πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας των Κυπριακών 
Αερογραμμών αυξήθηκαν σημαντικά σε όλο το δίκτυο, 
σημειώνοντας αύξηση 43% από τον προηγούμενο χρόνο. 
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων κατά 
το 2007 ξεπέρασαν τα 60.000 εισιτήρια, ενώ οι πωλήσεις 
παρεμφερών προϊόντων, όπως ξενοδοχεία και ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων συνέχισαν να αυξάνονται σταθερά.

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για αυτοματοποίηση 
και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πελατών τους, οι 
Κυπριακές Αερογραμμές εισήγαγαν τον Σεπτέμβριο  2007 
τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία ηλεκτρονικού check-in. 
Η νέα αυτή υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες που 
ταξιδεύουν από τη Λάρνακα και την Πάφο να κρατούν θέση 
στο αεροσκάφος και να εκτυπώνουν το δελτίο επιβίβασης 
τους μέσω διαδικτύου από 24 μέχρι 3 ώρες πριν την 
προγραμματισμένη αναχώρηση τους, μέσω της ιστοσελίδας 
της εταιρείας, www.cyprusairways.com
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Κοινοπραξία με την Swissport  

Η προσπάθεια των Κυπριακών Αερογραμμών, η οποία 
προβλέπεται στην Τρίτη Φάση εφαρμογής του Σχεδίου 
Αναδιάρθρωσης για ανεξαρτητοποίηση παρεμφερών 
υπηρεσιών προχώρησε κατά  τη διάρκεια του χρόνου 
κατ’ αρχήν  με την επιλογή της  Swissport 
G.A.P Vassilopoulos (Cyprus) Ltd ως εταίρου για τη 
δημιουργία κοινοπραξίας  στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών  εξυπηρέτησης εδάφους (ground handling) στα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Στη συνέχεια 
η κοινοπραξία Swissport G.A.P Vassilopoulos (Cyprus) Ltd 
και Κυπριακές Αερογραμμές  διεκδίκησε, με αίτηση που 
υπέβαλε, τη μία εκ των δύο αδειών  που προκήρυξε μέσω 
προσφορών η ΗERMES AIRPORTS LTD και κατάφερε να  
πετύχει το στόχο της, εξασφαλίζοντας την  άδεια.

Η περίοδος ισχύος της σχετικής σύμβασης θα είναι επτά 
χρόνια. Η ημερομηνία έναρξης παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών από την πιο πάνω κοινοπραξία αναμένεται να 
είναι η 22η Μαΐου 2008 στο Αεροδρόμιο Πάφου και η 29η 
Μαΐου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. 

Η συμφωνία αυτή ανοίγει καινούργιες προοπτικές και 
ορίζοντες  για την Εταιρεία. Από τη μια διασφαλίζονται 
πλήρως τα  δικαιώματα του προσωπικού που θα 
εργοδοτείται στη νέα κοινοπραξία και από την άλλη 
προσφέρεται η δυνατότητα στις Κυπριακές Αερογραμμές  
να διασφαλίσουν την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
με χαμηλότερο κόστος. Ταυτόχρονα αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά ο κύκλος εργασιών, προσφέροντας  υπηρεσίες  
και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό θα αποτελεί 
πηγή για  πρόσθετο εισόδημα στο  άμεσο μέλλον, αλλά και 
μακροπρόθεσμα.

Διευκολύνσεις στο Αεροδρόμιο
 
Καινοτομίες που έχουν να κάνουν με το επίπεδο 
εξυπηρέτησης των επιβατών μας συντελέστηκαν και στο 
Αεροδρόμιο με την εισαγωγή μεθόδων που διευκολύνουν 
τη διακίνηση και καθιστούν ταχύτερη την επιβίβαση και 
αποβίβαση τους στα αεροπλάνα, όπως και την ουσιαστική 
σμίκρυνση του χρόνου παραλαβής των αποσκευών. 
Το τελευταίο εξάμηνο του 2007 ο χρόνος παραλαβής 
των αποσκευών μειώθηκε στα 10 λεπτά από την ώρα 
αποβίβασης, σε σύγκριση με 25 λεπτά που ήταν πριν. 

Συστάθηκε επίσης ειδική επιτροπή που παρακολουθεί σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και εποπτεύει την εφαρμογή 
μέτρων για βελτίωση της ακρίβειας στην αναχώρηση 
και άφιξη των πτήσεων. Εγκαταστάθηκε εξάλλου  
ένα πολύ λειτουργικό σύστημα σειράς αναμονής (το 
γνωστό «φιδάκι»). Γενικά οι υπηρεσίες των Κυπριακών 
Αερογραμμών στα Αεροδρόμια   λαμβάνουν συνεχώς μέτρα 
για την ομαλότερη δυνατή διακίνηση και εξυπηρέτηση των 
επιβατών με στόχο να αποφεύγεται στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό η ταλαιπωρία του κοινού.
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Η ασφάλεια στο επίκεντρο 

Η ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων και η άνετη  
μεταφορά του επιβατικού μας κοινού στους προορισμούς 
που επιλέγουν να ταξιδεύουν είναι, όπως πάντοτε, βασική 
προτεραιότητα  για τις Κυπριακές Αερογραμμές και προς 
αυτή την κατεύθυνση είναι προσαρμοσμένες  οι ενέργειες 
του Τμήματος Επιχειρήσεων της Εταιρείας. Το πτητικό 
προσωπικό τυγχάνει της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης, 
αναβαθμίζοντας συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
του, με στόχο να είναι σε θέση  ανά πάσα στιγμή να 
αντιμετωπίζει με ψηλό επαγγελματισμό και επιτυχία 
οποιοδήποτε περιστατικό σχετίζεται με την ασφάλεια 
στη διάρκεια των πτήσεων. Παράλληλα διενεργούνται με 
σχολαστικότητα όλοι οι απαραίτητοι μηχανικοί έλεγχοι των 
αεροσκαφών.

Με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία με τα πληρώματα,  το 
Τμήμα Επιχειρήσεων δημιούργησε τη δική του ιστοσελίδα 
στην οποία δημοσιεύονται θέματα που έχουν σχέση με το  
επιχειρησιακό πρόγραμμα, την ασφάλεια, την εκπαίδευση 
κ.ά. Έχει επίσης δημιουργηθεί ηλεκτρονική διεύθυνση 
για όλους τους χειριστές αεροσκαφών. Εξάλλου για τη 
μείωση των εντύπων που χρησιμοποιούνται στο πιλοτήριο 
έχει προγραμματιστεί η εφαρμογή του συστήματος 
LPC (Less Paper in the Cockpit) το οποίο θα αυξήσει 
την αποδοτικότητα και παράλληλα θα βοηθήσει στην 
προσπάθεια για μείωση των εξόδων.

Συνεχίστηκαν παράλληλα οι προσπάθειες για τροποποίηση 
των Εγχειριδίων ώστε να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις 
του τμήματος Ελέγχου Ασφάλειας Επιχειρήσεων της 
ΙΑΤΑ (IOSA) και τις συστάσεις της ISARPS. Όλη η σχετική 
εργασία έχει ολοκληρωθεί και η Εταιρεία αναμένει να λάβει 
το σχετικό πιστοποιητικό από την ΙΟSA πολύ σύντομα.  

Η Εταιρεία μας  έχει  επίσης πρόσφατα  διακριθεί  από 
τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαχείρισης Ποιότητας με το 
βραβείο «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία», 
το γνωστό  EFQM, (European Foundation of Quality 
Management) που αποτελεί εγγύηση της δέσμευσης της 
Εταιρείας μας να προχωρήσει στην εφαρμογή υψηλής 
στάθμης διαδικασιών για ασφάλεια και ποιότητα. 

Δείγμα της σημασίας που αποδίδεται στην ασφάλεια 
από τις Κυπριακές Αερογραμμές  είναι και η ανάληψη 
πρωτοβουλίας για την έκδοση του περιοδικού AVIATION 
SAFETY OVERVIEW, που αποτελεί ένα πρωτοποριακό 
εγχειρίδιο υψηλής επαγγελματικής στάθμης, το οποίο 
προσδίδει κύρος στην Εταιρεία, αλλά συμβάλλει παράλληλα  
και στην επιμόρφωση των στελεχών μας με παραμέτρους 
που αφορούν την πτητική ασφάλεια. 

Μέλη του Τμήματος Επιχειρήσεων  συμμετείχαν σε 
συνέδρια που διοργανώθηκαν από την Αίρμπας, τη Ρολς 
Ρόις, το Ίδρυμα για την Ασφάλεια των Πτήσεων και 
την ΙΑΤΑ. Η συμμετοχή μελών του Τμήματος σε τέτοια 
συνέδρια διασφαλίζει την ενημέρωση και τη διατήρηση του 
προσωπικού  σε επαφή με τις τελευταίες τεχνολογικές και 
άλλες εξελίξεις της αεροπορικής βιομηχανίας.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πιο πάνω απαιτήσεις 
η Εταιρεία επιμόρφωσε αριθμό εκπαιδευτών σε θέματα 
όπως ο ανθρώπινος παράγοντας (human factor), 
η ασφάλεια εντός του προστατευμένου χώρου του 
Αεροδρομίου, η ασφάλεια στις αερομεταφορές και άλλα 
προγράμματα επιχειρήσεων  αέρος. Με την εκπαίδευση 
αυτή το προσωπικό έχει αποκτήσει πλήρη γνώση των 
κανονισμών και αναμένεται ότι με τα εφόδια αυτά θα 
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Εταιρείας.

Στο τέλος του 2007 το μόνιμο προσωπικό των Κυπριακών 
Αερογραμμών, αποτελείτο από 1354 υπαλλήλους (1,247 
υπαλλήλους στην Κύπρο και 135 στα γραφεία της Εταιρείας 
στο εξωτερικό). Δεν  παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αριθμητική  
διαφοροποίηση  του προσωπικού μας στο  εξωτερικό  κατά 
το 2007,  επειδή  μετά τη μείωση  κατά το 2005 και 2006 η 
Εταιρεία απασχολεί τον αριθμό προσωπικού που προνοείται 
στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.

Με  την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, συνεχίζεται 
ο διάλογος με τις Συντεχνίες του προσωπικού με στόχο την 
επίτευξη περαιτέρω εξοικονομήσεων που θα προκύψουν 
από διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας 
και στην εισαγωγή μέτρων αύξησης  της παραγωγικότητας 
και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας.

Σχεδιάστηκαν επίσης και εφαρμόστηκαν ενδοεπιχειρησιακά  
εκπαιδευτικά προγράμματα με βασικό στόχο τη συνεχή 
βελτίωση του ανθρώπινου  δυναμικού με αποτέλεσμα 
να υπάρξει αύξηση στην απόδοση και παραγωγικότητα 
των εργαζομένων και κατά συνέπεια  της ποιότητας  των 
παραγομένων υπηρεσιών.

Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 
εξειδικευμένα προγράμματα σε θέματα όπως χειρισμός 
ανθρώπινου δυναμικού, βασική εκπαίδευση ασφάλειας 
αερομεταφορέων, χειρισμός συστημάτων κρατήσεων και 
εξυπηρέτησης πελατών, έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων,  
αναγνώρισης και μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, 
εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης, στοχοθέτηση και 
επικοινωνία καθώς επίσης πολλά άλλα. 

Ειδική εκπαίδευση προσφέρθηκε επίσης στο προσωπικό σε 
θέματα που απορρέουν από  διεθνείς συμβάσεις τις οποίες 
έχει επικυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και αφορούν την 
εφαρμογή  κανονισμών από αερομεταφορείς. 
Οι κανονισμοί αυτοί εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας – ΙCAO, και 
την Eυρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας – ΕCAC,  
Eurocontrol.
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Νέα συστήματα πληροφορικής 

Κατά τη διάρκεια του 2007, το Τμήμα Πληροφορικής 
συνέχισε με επιτυχία την εισαγωγή νέων συστημάτων 
πληροφορικής και την υποστήριξη υφιστάμενων 
συστημάτων με στόχο πάντα την ομαλή λειτουργία των 
διαφόρων τμημάτων και εταιρειών του Συγκροτήματος.

Το σημαντικότερο έργο ήταν το  πρόγραμμα υιοθέτησης του 
Ευρώ μέσω του οποίου διασφαλίστηκε η συμβατότητα των 
Κυπριακών Αερογραμμών με την εισαγωγή του ευρωπαϊκού 
νομίσματος την 1.1.2008. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε  
το 2006 και ήταν από τα σημαντικότερα έργα που έχει 
αναλάβει το τμήμα μέχρι σήμερα. Το Τμήμα Πληροφορικής 
συνεργάστηκε με περισσότερα από 70 άτομα από όλες 
τις εταιρείες και τμήματα του Συγκροτήματος  για τη 
σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του εν λόγω 
έργου. Διεξήχθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία 
έχουν καλύψει θέματα οικονομικής και τεχνικής φύσης, 
θέματα για τον πιθανό επηρεασμό της λειτουργίας των 
διαφόρων τμημάτων καθώς επίσης και σεμινάρια για τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας των νέων χαρτονομισμάτων.

Συνεχίστηκαν επίσης οι διαδικασίες για την εισαγωγή των 
ακόλουθων σημαντικών συστημάτων:

 >  Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για όλες τις  
  εταιρείες του Συγκροτήματος (Human Resource 
  Management System)
 >  Τακτικών Επιβατών και Sunjet Executive Club
 >  Ελέγχου ασφάλειας (IOSA – IATA Operational Safety  
  Audits)
 >  Αυτοματοποίησης Διαδικασιών εν πτήση (Less Paper  
  in the Cockpit)
 >  Διαχείρισης Πληρωμάτων και Ελέγχου Επιχειρήσεων  
 >  Περαιτέρω ανάπτυξης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 >  Διαδικτυακή πύλη για τα πληρώματα

Ενισχυμένη  επικοινωνία

Κατά το 2007  ενισχύθηκε σημαντικά τόσο η εσωτερική όσο 
και η εξωτερική επικοινωνία των Κυπριακών Αερογραμμών. 
Με την πρόσληψη Βοηθού Διευθυντή Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων  βελτιώθηκε η σχέση της Εταιρείας 
τόσο με τον Τύπο όσο και με τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Η πληροφόρηση της κοινής γνώμης για   
ολόκληρο το φάσμα θεμάτων που αφορούν την Εταιρεία  
έγινε πληρέστερη, αμεσότερη και τακτικότερη.  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ανάπτυξη της εσωτερικής 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, η οποία συμβάλλει 
στην καλύτερη ενημέρωση του προσωπικού για ζητήματα 
γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά και στην ανάπτυξη 
πιο εποικοδομητικής αμφίδρομης σχέσης μεταξύ των 
εργαζομένων - Διεύθυνσης και  Διοίκησης. Η επικοινωνία 
αυτή βελτιώνει το κλίμα στις σχέσεις στο χώρο της εργασίας 
και υποβοηθά στην καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας.   

Το 2007 συνεχίστηκε η έντονη προβολή των Κυπριακών 
Αερογραμμών ως χορηγού ανθρωπιστικών και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Με την παραχώρηση 
αεροπλάνων της για φιλανθρωπικές διοργανώσεις  η 
Εταιρεία αναδεικνύεται σε βασικό συντελεστή επιτυχίας 
εκδηλώσεων όπως  o Ραδιομαραθώνιος, το Telethon 
κ.ά. Τέθηκε επίσης έντονα η σφραγίδα της Εταιρείας 
στη διοργάνωση δεκάδων πολιτιστικών, κοινωνικών, 
εκπαιδευτικών  και άλλων εκδηλώσεων, με την προβολή  
του ονόματός της ως επίσημου αερομεταφορέα. Το γεγονός 
αυτό  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που εξακολουθούν 
να παίζουν οι Κυπριακές Αερογραμμές σε όλο το φάσμα του 
κοινωνικού και καλλιτεχνικού γίγνεσθαι στην Κύπρο.
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Βραβείο στο Τμήμα Τροφοδοσίας 

Το 2007 το Τμήμα Τροφοδοσίας λειτούργησε με μειωμένο 
αριθμό υπαλλήλων αν και η παραγωγή γευμάτων 
παρουσίασε μικρή αύξηση. Αυτό ήταν απαραίτητο ώστε το 
Τμήμα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα του στο νέο 
περιβάλλον που δημιουργήθηκε. Υπήρξαν αντικειμενικές 
δυσκολίες λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των 
πρώτων υλών και των άλλων λειτουργικών κόστων, όμως 
η ποιότητα των γευμάτων διατηρήθηκε  σε ψηλά επίπεδα.

Το Τμήμα  Τροφοδοσίας κέρδισε το βραβείο των Βρετανικών 
Αερογραμμών Partners in Excellence 2006/2007¨ και 
διατήρησε το πιστοποιητικό ασφαλείας τροφίμων 
HACCP από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης και 
την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.
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ΖΗΝΩΝ NDC ΛΤΔ

Η ΖΗΝΩΝ NDC είναι θυγατρική εταιρεία που ανήκει 
εξ ολοκλήρου στις Κυπριακές Αερογραμμές, διανέμοντας 
προϊόντα και υπηρεσίες και προσφέροντας  τεχνολογικές 
λύσεις στον τουριστικό κλάδο.    
  
Συγκεκριμένα, παρέχει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες 
την ικανότητα να ελέγχουν διαθεσιμότητα θέσεων, να 
πραγματοποιούν κρατήσεις  αεροπορικών θέσεων, 
ξενοδοχείων και  αυτοκίνητων, να εκδίδουν  εισιτήρια  
κ.ά. μέσω του συστήματος Sabre Travel Network. Το 
προσφερόμενο σύστημα έχει συνεργασία με περισσότερες 
από 440 αερογραμμές, με περισσότερες από 50 εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων  και με περισσότερες από 42.000 
ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό 
σύστημα κρατήσεων στον κόσμο  στον τουριστικό κλάδο  
και είναι σχεδιασμένο να διευκολύνει τις διεργασίες των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

Τα προϊόντα

Οι συνδεδεμένοι  ταξιδιωτικοί πράκτορες, μέσω ενός 
ελεγχόμενου IP δικτύου, μπορούν να έχουν συνεχή και 
γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του 
Sabre Travel Network, στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο.  

Η ΖΗΝΩΝ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 
και υπηρεσιών που ενισχύουν τις επιχειρησιακές 
λειτουργίες των τουριστικών πρακτόρων και αυξάνουν την 
ικανότητα τους να εξυπηρετούν τους πελάτες τους πιο 
αποτελεσματικά.

MySabre είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, το 
οποίο ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται 
ο ταξιδιωτικός πράκτορας, συμπεριλαμβανομένου και του 
παγκόσμιου συστήματος κρατήσεων Sabre Travel 
Network. Με την έξυπνη τεχνολογία του παρέχει στον 
χρήστη τη σχετική πληροφόρηση, και δημιουργεί 
επιπλέον έσοδα και νέες ευκαιρίες πώλησης μέσω 
αλληλεπιδραστικών προσφορών. 

Agency eServices είναι υπηρεσία  μέσω διαδικτύου, 
η οποία παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στήριξης 
στους χρήστες του Sabre Travel Network όπως άμεση 
εκπαίδευση και διάγνωση προβλημάτων. Η επιλογή 
για άμεση εκπαίδευση μέσω του Agency eServices 
συμπεριλαμβάνει μια μεγάλη επιλογή θεμάτων, σε 
ταχύτητες ανάλογα με τις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου, 
γρήγορους καταλόγους  θεμάτων και άμεση εκμάθηση 
από εκπαιδευτή μέσω εργαστηρίων. Οι συνδεδεμένοι 
ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν επίσης να έχουν άμεση 
πρόσβαση στα τιμολόγια και στις λογιστικές αναφορές των 
κρατήσεων που έχουν πραγματοποιήσει.

Virtually There αποτελεί μια αποκλειστικότητα του 
συστήματος Sabre. Αυτό το εργαλείο προσφέρει στους 
πελάτες των τουριστικών πρακτόρων που είναι χρήστες του 
Sabre Travel Network τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση 
στις κρατήσεις σε γραφική μορφή μέσω του διαδικτύου, 
που συμπεριλαμβάνει και όλες τις εταιρικές πληροφορίες 
του ταξιδιωτικού πράκτορα.

Το Virtually There παρουσιάζει το δρομολόγιο, τον καιρό 
και άλλες πληροφορίες που έχουν σχέση με τη χώρα 
προορισμού.

Sabre Web Reservations προσφέρει με πολλές επιλογές 
τη δυνατότητα στον πελάτη του κάθε τουριστικού πράκτορα 
να πραγματοποιεί κρατήσεις μέσω του διαδικτύου, ενώ η 
κράτηση καταλήγει στο σύστημα του τουριστικού πράκτορα 
για την έκδοση εισιτηρίου.  Το Sabre Web Reservations 
μπορεί να διαρρυθμιστεί όπως το επιθυμεί ο τουριστικός 
πράκτορας με αναγραφή του  λογότυπού του.
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ePackages είναι υπηρεσία που βοηθά τον Οργανωτή 
ταξιδιών να σχεδιάζει, να παρακολουθεί και να διανέμει 
μέσω του διαδικτύου στους άλλους τουριστικούς πράκτορες 
αλλά και στους πελάτες του τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
του για την εισερχόμενη και εξερχόμενη τουριστική αγορά.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε τύπους υπηρεσιών: 
Διαμονή Ξενοδοχείων, Πακέτα Ταξιδιών, Κρουαζιέρες, 
Μεταφορές και άλλες υπηρεσίες.

BackOffice είναι ένα εύκολο στη χρήση Λογιστικό 
Πρόγραμμα. Επεξεργάζεται τις κρατήσεις και αυτόματα 
εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις, ενημερώνει τους 
λογαριασμούς των πελατών και των προμηθευτών, τα 
αποθέματα εισιτηρίων, κατάσταση πωλήσεων, εκδίδει 
την αναλυτική κατάσταση BSP, ενημερώνει τους τελικούς 
λογαριασμούς και πολλά άλλα.

Travel Protection Είναι μια υπηρεσία που δίνει τη 
δυνατότητα στους χρήστες να εκδίδουν προϊόντα ασφάλισης 
ταξιδιού απευθείας από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. 
Έτσι τα άτομα που ταξιδεύουν μπορούν να βασίζονται στον 
ταξιδιωτικό τους πράκτορα για θέματα ασφάλισης κατά τη 
διαμονή τους σε ξένη χώρα. 

Tick@travel παρέχει πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, 
για συγκεκριμένα αεροπορικά δρομολόγια πελατών, για 
κρατήσεις σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τιμές 
συναλλάγματος, καιρικές συνθήκες, προειδοποιήσεις, 
χάρτες και πολλά άλλα που αφορούν τη χώρα προορισμού. 
Οι πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα στον πελάτη που 
ταξιδεύει αφού το ζητήσει, στην κινητή του συσκευή μέσω 
SMS,MMS ή WAP.

Entrada είναι ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης 
κρατήσεων και διανομής ξενοδοχειακών μονάδων, το οποίο 
προωθεί, διανέμει και διαχειρίζεται προϊόντα τουρισμού, 
χρησιμοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες αγοράς και τα 
διεθνή πρότυπα, προσδοκώντας μια πολυμελή κατάσταση 
στην οποία τα άτομα μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν 
προϊόντα ταυτόχρονα. Η τεχνολογικά εξελιγμένη πλατφόρμα 
του προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας αγοραστών και 
πωλητών από την παγκόσμια αγορά σε ένα διεθνές δίκτυο 
που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο.

Customer Relations Management Το Sugar CRM, η 
καλύτερη εφαρμογή  διαχείρισης πελατών, παρέχει ένα 
συνδυασμό επιχειρησιακών εργαλείων που βοηθούν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων 
μάρκετινγκ, βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων, της 
ικανοποίησης πελατών και τέλος παρέχει τη δυνατότητα 
στη διοίκηση της εταιρείας  για έλεγχο των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων και της απόδοσης τους. 
Το συγκρινόμενο CRM  προσαρμόζεται στη φύση, στον 
τρόπο λειτουργίας και στις ανάγκες της κάθε εταιρείας 
και για αυτό τον λόγο διαθέτει εταιρικούς πελάτες κάθε 
μεγέθους και από όλους τους κλάδους.

Ο στόχος της εταιρείας είναι να καταβάλλει συνεχείς 
προσπάθειες για να καινοτομεί με όραμα τη διατήρηση 
της θέσης της ως κύριος προμηθευτής προϊόντων και 
υπηρεσιών στον κλάδο των ταξιδιωτικών πρακτόρων, 
παρουσιάζοντας τις σωστές τεχνολογικές λύσεις στην 
τουριστική αγορά.
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

Το Συγκρότημα των Κυπριακών Αερογραμμών δίνει 
ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικής, πρακτικών και 
διαδικασιών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης.  
Οι Κυπριακές Αερογραμμές ως εταιρεία εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθετεί τις αρχές του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που καταρτίστηκε από 
το ΧΑΚ όπως αυτός αναθεωρείται από καιρού εις καιρό (ο 
Κώδικας).  

Υπό το φως των προνοιών του Κώδικα, το ΔΣ υποβάλλει 
προς τους μετόχους  την παρούσα Έκθεση περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης για το έτος που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 
2007.

ΜΕΡΟΣ Β

Τήρηση των διατάξεων του Κώδικα

Ο Κώδικας, στο παρόν στάδιο, δεν τυγχάνει πλήρους 
εφαρμογής.  Συναφώς, αναφέρεται ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα, οι οποίες δεν είναι 
δυνατό να υιοθετηθούν, επειδή αντίκεινται προς και/ή δεν 
συνάδουν με πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, 
βάσει των οποίων η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ως ο 
κυριότερος μέτοχος, απολαμβάνει ειδικών δικαιωμάτων 
και προνομιών. Τα ειδικά αυτά δικαιώματα της Κυβέρνησης 
αφορούν, κυρίως, στο διορισμό Συμβούλων από την 
Κυβέρνηση και στη χρονική διάρκεια του διορισμού τους.  
Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες άλλες αποκλίσεις από 
τον Κώδικα, δεδομένου όμως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
εντάσσει το θέμα αυτό στις προτεραιότητες του, πρόθεση 
και επιδίωξη του είναι η άρση των εν λόγω αποκλίσεων 
μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και αφού η Εταιρεία 
επανέλθει σε ομαλούς ρυθμούς λειτουργίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α.1.  Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές ΔΣ, το οποίο 
συνέρχεται συχνά με αποτέλεσμα ο αριθμός των συνεδριών 
του κατ΄ έτος  να υπερβαίνει κατά πολύ τις έξι (6) 
τουλάχιστον συνεδρίες που προβλέπει ο Κώδικας.

Παρόλο που δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί επισήμως από 
το ΔΣ κατάλογος θεμάτων οι αποφάσεις επί των οποίων 
πρέπει να λαμβάνονται μόνο από το ΔΣ (Άρθρα Α.1.2. και 
Α.1.3.) έχει ήδη τροχιοδρομηθεί η σχετική διαδικασία 
στο θέμα αυτό.  Εν πάση περιπτώσει,  σύμφωνα με την 
υφιστάμενη πρακτική στην Εταιρεία, και λόγω της ειδικής 
φύσης και πολυπλοκότητας των εργασιών μιας αεροπορικής 
εταιρείας όπως οι Κυπριακές Αερογραμμές, καθώς και 
των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται η Εταιρεία εν 
όψει της προσπάθειας αναδιάρθρωσης της, όχι μόνο τα 
θέματα που αναφέρονται στο άρθρο Α.1.2., αλλά και πολλά 
άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της 
Εταιρείας μελετώνται ή αποφασίζονται σε επίπεδο ΔΣ.   

Το ΔΣ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα επαρκούς 
πληροφόρησης των μελών πάνω σε θέματα που απαιτούν 
εξειδικευμένες γνώσεις, και τα οποία  συχνά αναφύονται 
σε τομείς των πολυσχιδών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, 
πέραν από τους επαγγελματίες συμβούλους της Εταιρείας 
στην Κύπρο, το Συμβούλιο, ως συλλογικό όργανο,  
συμβουλεύεται και/ή μετακαλεί εμπειρογνώμονες από 
το εξωτερικό, έτσι ώστε να παρέχεται προς τα μέλη η 
πληρέστερη, κατά το δυνατό, ενημέρωση και ανεξάρτητη 
πληροφόρηση για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους (Άρθρο Α.1.4.).
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Α.2  Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου

Από τον ανώτατο αριθμό των ένδεκα (11) Συμβούλων, 
οι οκτώ (8), συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, 
διορίζονται από την Κυβέρνηση. Οι  υπόλοιποι τρεις (3) 
εκλέγονται από τους Ιδιώτες Μετόχους, σε ξεχωριστή 
γενική συνέλευση, με θητεία ενός (1) έτους και είναι 
επανεκλέξιμοι. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν προσόντα 
και πείρα ώστε να συμμετέχουν ενεργά / αποτελεσματικά 
στη λήψη των αποφάσεων του ΔΣ . Κατά τη διάρκεια του 
υπό επισκόπηση έτους, κανένα από τα μέλη του ΔΣ δεν 
είχε οποιεσδήποτε εκτελεστικές αρμοδιότητες εκτός του 
Προέδρου. 

Σημειώνεται συναφώς ότι κατά τη συνεδρία του στις  3 
Απριλίου 2007 το ΔΣ διόρισε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο  
τον κ. Κίκη Ν. Λαζαρίδη, τον οποίο η Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας, στα πλαίσια των δικαιωμάτων που έχει ως 
μέτοχος της Εταιρείας βάσει του Καταστατικού, διόρισε ως 
Πρόεδρο του Συμβουλίου με ισχύ από 30 Μαρτίου 2007. 
Κατά την εν λόγω ημερομηνία η Κυβέρνηση προέβη επίσης 
στην αντικατάσταση ορισμένων μελών του ΔΣ.  

Δυνάμει του Καταστατικού, το ΔΣ έχει την ευχέρεια να 
διορίζει, και διορίζει, είτε επί συνεχούς βάσεως είτε ad 
hoc, επιτροπές απαρτιζόμενες από μέλη του και με όρους 
εντολής και εξουσίες που καθορίζει το ίδιο, για τη μελέτη 
και διεκπεραίωση συγκεκριμένων ζητημάτων.

Κατά το υπό επισκόπηση έτος η σύνθεση του ΔΣ  ήταν η 
εξής:   

Κίκης Ν. Λαζαρίδης (Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικός)

Βάσει του ΄Αρθρου A.2.3 του Κώδικα, το ΔΣ θεωρεί τους 
πιο κάτω μη εκτελεστικούς Συμβούλους  που έχουν 
διοριστεί από την Κυβέρνηση ως ανεξάρτητους:

Ανδρέας Φιλίππου                                                                                        
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου                                                                           
Μιχάλης Αντωνίου                                                                                        
Τάκης Φέκκος 
Μάριος Ξενοφώντος 

Οι μη ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Σύμβουλοι που έχουν 
διοριστεί από την Κυβέρνηση  είναι οι ακόλουθοι:

Γεώργιος Γεωργίου  
Χρίστος Πατσαλίδης
                                                                                                 
Τα Μέλη που έχουν εκλεγεί από τους Ιδιώτες Μετόχους 
είναι οι ακόλουθοι:

Γεώργιος Καλλής (μη ανεξάρτητος βάσει του Άρθρου 
Α.2.3(η) του Κώδικα, μη εκτελεστικός)    
Παύλος Φωτιάδης (ανεξάρτητος, μη εκτελεστικός)    
Κίκης Λευκαρίτης (ανεξάρτητος, μη εκτελεστικός)    

Πριν από τις ξεχωριστές γενικές συνελεύσεις των Ιδιωτών 
Μετόχων για σκοπούς εκλογής Συμβούλων διανέμονται τα 
βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων.

Γενικός Διευθυντής

Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας καταργήθηκε 
στις 28 Μαΐου 2007, ενόψει του διορισμού του κ Κίκη 
Λαζαρίδη ως Διευθύνοντα Σύμβουλου.

Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχει Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός 
Σύμβουλος. Αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο γιατί υπάρχει άμεση 
πρόσβαση και επικοινωνία των μετόχων με τη Γραμματεία 
της Εταιρείας.
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Α.3  Παροχή Πληροφοριών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα έγκαιρης και 
πλήρους πληροφόρησης προς τα μέλη του ΔΣ αναφορικά με 
τα διάφορα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους,  
έτσι ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα  να εκτελούν 
τα καθήκοντα τους κατά τρόπον αποτελεσματικό. Γι’ αυτό 
καταβάλλεται από τη Διεύθυνση κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να αποστέλλονται έγκαιρα προς τα μέλη περιεκτικά 
σημειώματα σε σχέση με τα θέματα τα οποία θα συζητήσει  
το Συμβούλιο σε επικείμενη συνεδρία του ή αναφορικά 
με σοβαρά θέματα που προκύπτουν εκτάκτως και για τα 
οποία το ΔΣ θα πρέπει να ενημερωθεί και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να αποφασίσει άμεσα.

Α.4  Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό των Κυπριακών Αερογραμμών, 
το ΔΣ δεν προβαίνει στο διορισμό νέων Συμβούλων και, ως 
εκ τούτου, δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Διορισμών. Με βάση 
τα υφιστάμενα ποσοστά συμμετοχής της Κυβέρνησης και 
των Ιδιωτών Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, 
από τον ανώτατο αριθμό των ένδεκα (11) Συμβούλων οι 
οκτώ (8) διορίζονται από την Κυβέρνηση, ενώ τα υπόλοιπα 
τρία (3) μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους Ιδιώτες Μετόχους, 
σε ξεχωριστή γενική συνέλευση και με θητεία ενός (1) 
έτους, με δικαίωμα επανεκλογής.

Α.5 Επανεκλογή

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, εκτός από 
τους τρεις (3) Συμβούλους οι οποίοι εκλέγονται από 
τους Ιδιώτες Μετόχους για περίοδο ενός (1) έτους και 
είναι επανεκλέξιμοι, η θητεία των υπόλοιπων οκτώ (8) 
που διορίζονται από την Κυβέρνηση, είναι αορίστου 
χρόνου. Η Κυβέρνηση μπορεί οποτεδήποτε να παύσει ή 
να αντικαταστήσει οποιονδήποτε από τους Συμβούλους 
που έχει διορίσει.  Ως συνέπεια των καταστατικών αυτών 
προνοιών δεν μπορεί να υπάρχει συμμόρφωση με τις 
πρόνοιες του Άρθρου Α.5 του Κώδικα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά το 2007 έχει συσταθεί από το ΔΣ  Επιτροπή Αμοιβών 
η οποία απαρτίζεται από τους ακόλουθους Συμβούλους:

Ανδρέα Φιλίππου 
Χρίστο Πατσαλίδη
Γεώργιο Καλλή

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι ανάλογες με τις ευθύνες και τον χρόνο 
που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και τη λήψη 
αποφάσεων για τη διοίκηση της Εταιρείας και για τη 
συμμετοχή τους σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητά 
τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από 
τους μετόχους σε Γενική Συνέλευση.

Λεπτομέρειες για τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων 
για το έτος 2007 παρουσιάζονται στη Σημείωση 10 των 
Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος για το έτος 
2007.

Διευκρινίζεται συναφώς ότι ουδέν άλλο οικονομικό 
ωφέλημα παρέχεται στους μη εκτελεστικούς Συμβούλους 
υπό μορφή φιλοδωρήματος/σύνταξης σε αυτούς.  Σε ότι 
αφορά τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ Κίκη 
Λαζαρίδη, με Απόφαση Αρ. 42/07 της Συνεδρίας 9/07 του 
ΔΣ ημερομηνίας 2 Μαΐου 2007, προσφέρθηκε σε αυτόν 
διετές Συμβόλαιο.  Οι απολαβές του κ Λαζαρίδη για το έτος 
2007 παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις για το 
2007.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

Γ.1  Οικονομικές Εκθέσεις    

Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην 
υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση της 
βοήθειας αναδιάρθρωσης. Η υλοποίηση του εν λόγω 
Σχεδίου στοχεύει στη διασφάλιση της μακροχρόνιας 
βιωσιμότητας του Συγκροτήματος. Τα βελτιωμένα 
αποτελέσματα του 2007, αντικατοπτρίζουν την 
αποτελεσματικότητα που είχαν τα μέτρα  που έχουν ήδη 
ληφθεί, μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου.  

Κατά τη διάρκεια του 2007 το Συγκρότημα διασφάλισε τη 
ρευστότητα του με μακροπρόθεσμο δανεισμό εγγυημένο 
από την Κυβέρνηση και ενδυνάμωσε την κεφαλαιουχική 
του βάση μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης 
που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Δεκέμβριο 2007.  Με 
αυτές τις ενέργειες το Συγκρότημα έχει διασφαλίσει 
επαρκή ρευστότητα για να αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις 
του όπως αυτές προκύπτουν και μπορεί τώρα να 
επικεντρωθεί στην υλοποίηση των επόμενων φάσεων 
του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.  Αυτές περιλαμβάνουν 
επαναξιολόγηση του εμπορικού προσανατολισμού και 
των λειτουργικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας προς το 
σκοπό εκσυγχρονισμού και βελτίωσης τους για καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών της, αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού, μεγιστοποίηση των εσόδων και περιορισμό 
των δαπανών.  Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 
τροχοδρομείται ώστε οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης 
να αρχίσουν να παρέχονται από την κοινοπραξία που 
δημιουργήθηκε με την Swissport G.A.P. Vassilopoulos 
(Cyprus) Ltd από τον Μάιο 2008, αποφέροντας σημαντικές 
εξοικονομήσεις στην Εταιρεία.

Παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό, καθώς και από ενδεχόμενες αυξήσεις 
στις τιμές των καυσίμων, νοουμένου ότι θα επικρατήσει 
εργατική ειρήνη, οι προοπτικές για το 2008 αναμένεται 
να είναι θετικές.

Γ.2  Εσωτερικός Έλεγχος

Το ΔΣ έχει τη γενική ευθύνη τήρησης ενός υγιούς 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που να διασφαλίζει, 
μεταξύ άλλων, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, την 
εγκυρότητα των οικονομικών στοιχείων και τη συμμόρφωση 
με την κείμενη νομοθεσία.  

Προς το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση της κάθε λειτουργίας 
της Εταιρείας είναι επιφορτισμένη με την εισαγωγή και 
λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που να συνάδει 
με τη φύση και το εύρος των εργασιών του Τμήματος και το 
οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
 
 > Σαφή οργανωτική δομή και κατανομή ευθυνών,   
  περιλαμβανομένης της επίβλεψης

 > Γραπτές διαδικασίες για τους κύριους τομείς   
  δραστηριοτήτων

 > Ετοιμασία τακτικών οικονομικών και στατιστικών  
  στοιχείων απόδοσης

 > Επαρκή υποστήριξη των εργασιών από αξιόπιστα και  
  ασφαλή μηχανογραφικά συστήματα

 > Έγκριση συναλλαγών από τα δεόντως    
  εξουσιοδοτημένα άτομα

 > Επαρκή ασφαλιστική κάλυψη

Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί Επιτροπή Διαχείρισης 
Κινδύνων από διακυμάνσεις στις ισοτιμίες ξένων 
νομισμάτων και στις τιμές των καυσίμων (Currency and 
Fuel Hedging).
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Η αποτελεσματικότητα και επάρκεια του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και 
των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων, 
επιθεωρούνται σε τακτική βάση από το Τμήμα Εσωτερικού 
Ελέγχου. Τα σχετικά ευρήματα/πορίσματα του εν λόγω 
Τμήματος κοινοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου η οποία 
ενημερώνει το ΔΣ για τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν 
και υποβάλλει στο ΔΣ την Ετήσια Έκθεση του Εσωτερικού 
Ελεγκτή και προβαίνει σε συστάσεις στα ενδιαφερόμενα 
Τμήματα για τη θεραπεία των αδυναμιών που έχουν 
εντοπιστεί.

Το ΔΣ βεβαιώνει ότι τα συστήματα αυτά, καθώς και 
οι διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας 
και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους 
επενδυτές, λειτουργούν αποτελεσματικά ούτως ώστε να 
αποφεύγονται λάθη και/ή παραλείψεις κατά το μέγιστο 
δυνατό βαθμό.

Το ΔΣ βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει σε 
γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών 
η οποία δεν είναι ήδη σε γνώση των αρμοδίων 
χρηματιστηριακών αρχών. 

Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων

Στις Κυπριακές Αερογραμμές και στις θυγατρικές εταιρείες 
δεν παρέχονται δάνεια προς τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων. Συνεπώς δεν υφίσταται οποιαδήποτε πολιτική 
ή διαδικασία για παροχή τέτοιων δανείων.

Γ.3  Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και 
Συμμόρφωση με τον Κώδικα

Το ΔΣ έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου όπως προνοεί ο 
Κώδικας.  Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται εξ ολοκλήρου 
από ανεξάρτητους μη Εκτελεστικούς Συμβούλους, με 
γραπτούς όρους εντολής που συνάδουν με τις διατάξεις του 
Κώδικα.  Η Επιτροπή αποτελείται από τους: κ.κ. Ανδρέα 
Φιλίππου (Πρόεδρο), Χαράλαμπο Αλεξάνδρου και Μιχάλη 
Αντωνίου.

Κατά το υπό επισκόπηση έτος η Επιτροπή Ελέγχου 
πραγματοποίησε δεκαεπτά (17) συνεδρίες, σε σύγκριση 
με δύο (2), κατ’ ελάχιστον, συνεδρίες που προβλέπει ο 
Κώδικας.  Στις συνεδρίες αυτές έχουν εξετασθεί, μεταξύ 
άλλων, θέματα όπως οι οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας, εκθέσεις που ετοιμάζονται από την Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου για επί μέρους θέματα και εκθέσεις 
που αφορούν στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και 
στην αποτελεσματικότητά τους. Κατά τις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής τηρήθηκαν πρακτικά από τον Εσωτερικό Ελεγκτή 
της Εταιρείας τα οποία επικυρώθηκαν από τον Πρόεδρο και 
τα Μέλη της Επιτροπής.

Για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα της η Επιτροπή 
έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και την 
τεχνογνωσία από τα αρμόδια Τμήματα της Εταιρείας, αλλά 
και από τους Ελεγκτές και μπορεί να λάβει ανεξάρτητη 
επαγγελματική συμβουλή για τα θέματα της αρμοδιότητας 
της. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, τα εξής:

 1. Επιβλέπει και παρακολουθεί τις εργασίες του   
  Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίνει το   
  πρόγραμμα εργασίας του. 

 2. Επιβλέπει την επιλογή των λογιστικών χειρισμών για  
  τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

 3. Επιθεωρεί τις ουσιώδεις συναλλαγές με συνδεδεμένα  
  πρόσωπα της Εταιρείας και βεβαιώνεται ότι αυτές  
  γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής   
  πρακτικής και Κανονισμών της Εταιρείας.
 
 4. Επιλαμβάνεται της σύνταξης Ετήσιας Έκθεσης 
  του ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, με τη  
  συνεργασία του Εσωτερικού Ελεγκτή και του   
  Λειτουργού Συμμόρφωσης προς τον Κώδικα.
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 5. Επιθεωρεί τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου   
  καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης 
  της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που  
  παρέχονται στους επενδυτές. 
 
 6. Εξετάζει και αξιολογεί περιοδικά την πολιτική   
  της Εταιρείας στον τομέα διαχείρισης κινδύνων και  
  την επίδραση της στην Εταιρεία.

Αρχίζοντας από το οικονομικό έτος 2007, η Επιτροπή 
Ελέγχου έχει υποβάλει στο ΔΣ εισηγήσεις σχετικά με 
το διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των Ελεγκτών 
και την αμοιβή των Ελεγκτών για τις ελεγκτικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες τους.  Επίσης, επιθεωρεί την 
έκταση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ελέγχου 
των Ελεγκτών και την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία 
τους.  Τέλος παρακολουθεί τη φύση και την έκταση των 
μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι Ελεγκτές 
ούτως ώστε να μην υπονομεύεται η αντικειμενικότητα και 
ανεξαρτησία τους.

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το ΔΣ έχει διορίσει τον κ. Γεώργιο Σπύρου, 
Γραμματέα / Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών του 
Συγκροτήματος, ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Δ.1 Εποικοδομητική χρήση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης

Οι Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας διεξάγονται 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, το Καταστατικό 
της Εταιρείας και τις διατάξεις του Κώδικα.  

Δ.2 Ισότιμη Μεταχείριση των Μετόχων

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας απολαμβάνουν ίσης 
μεταχείρισης και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση τους 
παρέχεται η ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις προς το ΔΣ 

Δεν περιέχεται ρητή πρόνοια στο Καταστατικό των 
Κυπριακών Αερογραμμών όπου να υπάρχει δικαίωμα 
μετόχων, οι οποίοι μαζί κατέχουν τουλάχιστον 5% του 
μετοχικού κεφαλαίου, να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση 
στις γενικές συνελεύσεις όπως απαιτείται από το ΄Aρθρο 
Δ.2.1 (ε) του Κώδικα.  Σημειώνεται όμως πως ο Κανονισμός 
46 του Καταστατικού παρέχει στους μετόχους δικαίωμα 
σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης, όπως προνοεί 
και το άρθρο 126 του Περί Εταιρειών Νόμου. Έτσι το 
ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική 
συνέλευση της Εταιρείας μετά από αίτηση μετόχων οι 
οποίοι κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης κατέχουν 
μαζί τουλάχιστον 10% των μετοχών της Εταιρείας με 
δικαίωμα ψήφου.

Το ΔΣ έχει διορίσει την κα Νατάσα Χρίστου ως το αρμόδιο 
άτομο για την επικοινωνία των μετόχων με την Εταιρεία 
(Investor Liaison Officer).

Πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία παρέχονται, 
έγκαιρα και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή άλλη επιβάρυνση 
σε όλους τους μετόχους.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ παρέχει στους Μετόχους την ευκαιρία 
ελεύθερης συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων.

Ενημέρωση των Μετόχων για ίδιο ουσιαστικό 
συμφέρον ή σύγκρουση συμφερόντων μελών 
του ΔΣ και για συγχωνεύσεις και/ή εξαγορές

Το ΔΣ πληροφορεί τους Μετόχους της Εταιρείας ότι δεν 
διαπιστώθηκε οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό συμφέρον 
από συναλλαγές της Εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε 
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η ΕΞΗΚΟΣΤΗ 
ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Κυπριακών 
Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ, θα γίνει στο ξενοδοχείο 
Holiday Inn στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008  
και ώρα 5.00 μ.μ., για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

 > Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικές  
  καταστάσεις για το έτος 2007 και Έκθεση Ελεγκτών  
  επί των οικονομικών καταστάσεων.
 > Καθορισμός αμοιβής Συμβούλων.
 > Καθορισμός αμοιβής Ελεγκτών.

Σύμβουλοι θα εκλεγούν σε ξεχωριστή γενική συνέλευση 
των Ιδιωτών Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Καταστατικού.

Πρόσωπο δικαιούμενο να παραστεί και να ψηφίσει στη 
συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να 
παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο 
ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας.   
Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν από το χρόνο που είναι ορισμένη η Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Σπύρου, Γραμματέας

Λευκωσία, 8 Απριλίου 2008

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η Γενική Συνέλευση 
των Ιδιωτών Μετόχων της Εταιρείας, θα γίνει στο 
ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 
11 Ιουνίου 2008 και ώρα 6.30 μ.μ., κατά την οποία θα γίνουν 
εκλογές Συμβούλων για πλήρωση τριών (3) θέσεων στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι κ.κ. Γιώργος Καλλής, Κίκης Λευκαρίτης και Παύλος 
Φωτιάδης οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως Σύμβουλοι στη 
ξεχωριστή Γενική Συνέλευση των Ιδιωτών Μετόχων της 
Εταιρείας την 11η Ιουνίου 2007 αποχωρούν την 11η Ιουνίου 
2008.

Ιδιώτης Μέτοχος ο οποίος δικαιούται να παραστεί και να 
ψηφίσει στη συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο 
για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι 
αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας.  
Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία τουλάχιστον 
48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για σύγκληση της 
συνέλευσης.

Θα μπορούν να προταθούν για εκλογή πρόσωπο ή πρόσωπα 
για τα οποία θα έχει παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία 
της Εταιρείας στη Λευκωσία σχετική γραπτή ειδοποίηση, 
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες και όχι περισσότερο από 
είκοσι μία (21) μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης.  
(για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της 
Εταιρείας – τηλ. 22396275)

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Σπύρου, Γραμματέας

Λευκωσία, 8 Απριλίου 2008
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ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	 38	 Διοικητικό	Συμβούλιο,	Επαγγελματικοί		 	
	 	 Σύμβουλοι	και	Τραπεζίτες

	 39	 Δήλωση	των	Μελών	του	Διοικητικού		 	
	 	 Συμβουλίου		και	της	Υπευθύνου	της	Εταιρείας		
	 	 για	τη	Σύνταξη	των	Ενοποιημένων	και		 	
	 	 Ξεχωριστών	Οικονομικών	Καταστάσεων	
	 	 της	Εταιρείας

	 40-43	 Έκθεση	Διοικητικού	Συμβουλίου

	 44-45	 Έκθεση	Ανεξάρτητων	Ελεγκτών

	 46	 Ενοποιημένη	Κατάσταση	Λογαριασμού		 	
	 	 Αποτελεσμάτων

	 47	 Κατάσταση	Λογαριασμού	Αποτελεσμάτων

	 48	 Ενοποιημένος	Ισολογισμός

	 49	 Ισολογισμός

	 50	 Ενοποιημένη	Κατάσταση	Αλλαγών	
	 	 στα	 Ίδια	Κεφάλαια

	 51	 Κατάσταση	Αλλαγών	στα	 Ίδια	Κεφάλαια	

	 52	 Ενοποιημένη	Κατάσταση	Ταμειακών	Ροών

	 53	 Κατάσταση	Ταμειακών	Ροών

54-109	 Σημειώσεις	στις	Ενοποιημένες	και	Ξεχωριστές		
	 	 Οικονομικές	Καταστάσεις	της	Εταιρείας 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Κίκης Ν. Λαζαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (διορίστηκε στις 30 Μαρτίου 2007)
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου
Μιχάλης Αντωνίου
Τάκης Φέκκος 
Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Καλλής
Κίκης Λευκαρίτης
Χρίστος Πατσαλίδης (διορίστηκε στις 30 Μαρτίου 2007)
Ανδρέας Φιλίππου
Παύλος Φωτιάδης
Μάριος Ξενοφώντος (διορίστηκε στις 30 Μαρτίου 2007)

Γραμματέας

Γιώργος Σπύρου, Δικηγόρος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

KPMG

Νομικοί Σύμβουλοι

Χρυσαφίνης & Πολυβίου 

Τράπεζες στην Κύπρο

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ
Μarfin Popular Bank Public Limited
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λίμιτεδ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λίμιτεδ
Universal Savings Bank Public Limited

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Αλκαίου 21, 2404 Έγκωμη,
Τ.Κ.21903, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22663054
Τέλεφαξ: 22663167
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση 
σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η υπεύθυνη για τις ενοποιημένες και 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2007, επιβεβαιώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:

 (α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 46 
  μέχρι 109:

  (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις 
   του εδαφίου (4) και 
  (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης 
   και του κέρδους ή ζημιών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας ως σύνολο και  

 (β) Η έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης, καθώς και της θέσης  
  του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Kίκης Ν. Λαζαρίδης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Αλεξάνδρου

Μιχάλης Αντωνίου

Τάκης Φέκκος

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Καλλής

Κίκης Λευκαρίτης

Χρίστος Πατσαλίδης

Ανδρέας Φιλίππου

Παύλος Φωτιάδης

Μάριος Ξενοφώντος

Υπεύθυνη για τη Σύνταξη των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας

Πρώτος Οικονομικός Διευθυντής 
Ελένη Καλογήρου 

Λευκωσία, 2 Απριλίου 2008



40

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεσή 
του και τις ελεγμένες ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2007.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες τόσο του Συγκροτήματος, όσο και της Εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι η μεταφορά επιβατών και φορτίου, καθώς και άλλες αεροπορικές υπηρεσίες.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 συνοψίζονται ως εξής:
 
 £’000
 
Εισοδήματα 168.845
Λειτουργικά έξοδα (165.486)
Αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωπικό (287)

Άλλα εισοδήματα         113
 
Κέρδος από εργασίες  3.185
Καθαρό κόστος χρηματοδότησης (1.905)
 
Κέρδος πριν το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία 1.280
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία        212
 
Κέρδος πριν τη φορολογία 1.492
Φορολογία (816)
 
Κέρδος για το έτος        676
 
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ        0,25     

Ανασκόπηση της παρούσας θέσης και επίδοσης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα πραγματοποίησε κέρδος για το έτος ύψους £0,7 εκατομμυρίων, σε σύγκριση με ζημιά ύψους £4,3 εκατομμυρίων 
το προηγούμενο έτος.  Η βελτίωση αυτή στα αποτελέσματα του 2007 οφείλεται στη σημαντική αύξηση στα εισοδήματα από 
συνεχιζόμενες εργασίες, η οποία ήταν μεγαλύτερη από την άνοδο που σημειώθηκε στα λειτουργικά έξοδα. Τα οικονομικά 
αποτελέσματα για το έτος 2006 περιλάμβαναν άλλα εισοδήματα και έξοδα μη επαναλαμβανόμενης φύσης, όπως το κέρδος 
£10,6 εκατομμύριων που πραγματοποιήθηκε από την πώληση των μετοχών της Eurocypria στην Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και αποζημιώσεις πλεονάζοντος προσωπικού ύψους £10,5 εκατομμυρίων που καταβλήθηκαν σε προσωπικό που 
αποχώρησε από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους.

Το μερίδιο κέρδους από τη συνδεδεμένη εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές (Καταστήματα Αδασμολογήτων Ειδών) Λίμιτεδ 
προέκυψε από την αναπροσαρμογή του τέλους εκχώρησης που ήταν πληρωτέο από την εταιρεία αυτή προς την Κυβέρνηση για το 
2006, μετά από απόφαση που λήφθηκε από την Κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2007.
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Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

Κατά τη διάρκεια του 2007 το Συγκρότημα διασφάλισε τη ρευστότητα του με μακροπρόθεσμο δάνειο, εγγυημένο από την 
Κυβέρνηση και ενδυνάμωσε την κεφαλαιουχική του βάση μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης που ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία το Δεκέμβριο του 2007. Με αυτές τις ενέργειες το Συγκρότημα έχει διασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για να 
αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές προκύπτουν και μπορεί τώρα να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των επόμενων 
φάσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Αυτές περιλαμβάνουν επαναξιολόγηση του εμπορικού προσανατολισμού και των 
λειτουργικών δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό και βελτίωσή τους για την πιο 
αποτελεσματική λειτουργία τους, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, μεγιστοποίηση των 
εσόδων και περιορισμό των δαπανών. Προς αυτό και όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης προς το 
Συγκρότημα θα αρχίσουν να παρέχονται από την Κοινοπραξία που δημιουργήθηκε με τη Swissport GAP Vassilopoulos (Cyprus) 
Ltd από τις 22 Μαΐου 2008, αποφέροντας σημαντικές εξοικονομήσεις στο Συγκρότημα. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Το Συγκρότημα λειτουργεί σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο αντιμετωπίζει και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει 
σημαντικές δομικές αλλαγές. Οι μελλοντικές επιδόσεις του Συγκροτήματος επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι 
από τους οποίους είναι κάτω από τον έλεγχο του Συγκροτήματος και κάποιοι είναι πέραν αυτού.  Αποφασιστικός παράγοντας 
για το μέλλον του Συγκροτήματος είναι η επιτυχής εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και ευτυχώς, σε μεγάλο βαθμό, αυτή 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Συγκροτήματος. Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικοί τομείς, όπως ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, 
οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες, οι διακυμάνσεις στις τιμές συναλλάγματος και επιτοκίων, οι τιμές των καυσίμων, 
τρομοκρατικές ενέργειες ή πολεμικές επιχειρήσεις και αναταραχές στις εργασιακές σχέσεις, τους οποίους το Συγκρότημα δεν 
έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν εκτός τροχιάς την προσπάθεια 
επίτευξης μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Συγκροτήματος.

Συμμετοχή Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 39 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 40 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 42 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Μέρισμα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 110(2) του Καταστατικού της Εταιρείας, ποσό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν των διαθέσιμων κερδών 
της Εταιρείας για το έτος θα διανέμεται στους μετόχους υπό μορφή μερίσματος. Παρά την πιο πάνω πρόνοια δεν θα διενεργηθεί 
διανομή μερίσματος για το έτος 2007 επειδή βάσει του άρθρου 169Α(1) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 δεν επιτρέπεται 
η διανομή μερίσματος όταν το καθαρό ενεργητικό δημόσιας εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης του τελευταίου οικονομικού 
έτους είναι κατώτερο από το άρθροισμα του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και  των  αποθεματικών που δεν είναι διαθέσιμα 
για διανομή, ως είχε η κατάσταση στην Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος.
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Μετοχικό κεφάλαιο

Οι αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το 2007 ήταν αποτέλεσμα των Ειδικών  ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 2007, τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω, 
καθώς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης σε υφιστάμενους μετόχους που 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Δεκέμβριο 2007.

 α) Ότι το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε £75.000.000 διαιρεμένο σε 150.000.000   
  μετοχές των £0,50 η κάθε μία, να μειωθεί σε £7.500.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 μετοχές των £0,05 η κάθε μία.

 β) Ότι το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε £55.519.750 διαιρεμένο σε 111.039.500 μετοχές των £0,50  
  η κάθε μία, να μειωθεί σε £5.551.975 διαιρεμένο σε 111.039.500 των £0,05 η κάθε μία.

 γ) Ότι οι μειώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω να πραγματοποιηθούν με τη μείωση της   
  ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από £0,50 η κάθε μία σε £0,05 η κάθε μία, επειδή το ποσό των £0,45 ανά εκδοθείσα  
  και πλήρως  πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό £49.967.775 αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το   
  οποίο απωλέσθηκε λόγω ζημιών.

 δ) Ότι αμέσως μετά την έγκριση του Δικαστηρίου αναφορικά με τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, το  
  εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί σε £75.000.000 με τη δημιουργία 1.350.000.000 μετοχών των  
  £0,05 η κάθε μία, οι οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.

Η δικαστική έγκριση για τα πιο πάνω ψηφίσματα δόθηκε στις 23 Μαρτίου 2007 και όλες οι αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας έχουν κατάλληλα καταχωρηθεί στον Έφορο Εταιρειών.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση 
279.819.540 νέων συνήθων μετοχών μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Τα συνολικά 
κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Εταιρεία ανήλθαν σε £14,7 εκατομμύρια. Για κάθε εκδομένη και εξ ολοκλήρου πληρωθείσα 
μετοχή των Κυπριακών Αερογραμμών παραχωρήθηκε ένα δικαίωμα προτίμησης που μετατράπηκε κατά την άσκηση του σε 2,52 
νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,05 η κάθε μία. Τα δικαιώματα προτίμησης που εξασκήθηκαν από τους κατόχους 
τους, στην τιμή εξάσκησης των £0,05 ανά μετοχή, αντιστοιχούν σε 263.873.968 μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 94,3% των 
συνολικών μετοχών που εκδόθηκαν. Η Εταιρεία εξάσκησε όλα  τα δικαιώματα που δεν είχαν ασκήσει οι μέτοχοι και οι 15.945.572 
(5,7%) μετοχές που προέκυψαν διατέθηκαν σε επενδυτές στην Ελλάδα και Κύπρο, στην τιμή των £0,0936 η κάθε μία, μέσω της 
διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών (Book-Building). Το κέρδος που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία, ύψους 
£0,7 εκατομμυρίων, αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια.
 

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο κ. Κίκης Ν. Λαζαρίδης διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 30 Μαρτίου 2007. Στις 3 Απριλίου 
2007 διορίστηκε επίσης ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Οι κ.κ. Χρίστος Πατσαλίδης και Μάριος Ξενοφώντος διορίστηκαν στις 30 Μαρτίου 2007 ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Φρίξος Σαββίδης, και Αντρέας Τρόκκος αποχώρησαν από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 
Μαρτίου 2007.

Οι κ.κ. Γιώργος Καλλής, Κίκης Λευκαρίτης και Παύλος Φωτιάδης εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 
Ξεχωριστή Γενική Συνέλευση των Ιδιωτών Μετόχων που έγινε στις 11 Ιουνίου 2007.  Η θητεία των πιο πάνω μελών λήγει την 
ημέρα της Ξεχωριστής Γενικής Συνέλευσης των Ιδιωτών Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα γίνει την ίδια μέρα με την Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. Κατά την εν λόγω Ξεχωριστή Γενική Συνέλευση των Ιδιωτών Μετόχων θα διεξαχθούν εκλογές για την πλήρωση 
τριών (3) θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση για το θέμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές τόσο του Συγκροτήματος, όσο και της Εταιρείας, οι κ.κ. KPMG εξέφρασαν την προθυμία τους να 
εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την 
αμοιβή τους θα κατατεθεί στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Σπύρου
Γραμματέας

Λευκωσία, 2 Απριλίου 2008
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Έκθεση επί των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) 
και των εξαρτημένων της (το “Συγκρότημα”) και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 46 
μέχρι 109, που αποτελούνται από τους ισολογισμούς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και τις 
καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, τις καταστάσεις αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και τις καταστάσεις ταμειακών ροών του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

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

Ευθύνη των Ελεγκτών

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

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας  για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις 
στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε 
σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με 
την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές 
διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 
του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

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

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της χρηματοοικονομικής 
επίδοσης και των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια)

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
 
 > Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.

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

 > Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

 > Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, 
  οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί   
  Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

 > Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 40 μέχρι 43   
  συνάδουν με τις ενοποιημένες και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Άλλο Θέμα

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

KPMG
Εγκεκριμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 2 Απριλίου 2008
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

  

    
	 	 2007	 2006
	 	 Συνεχιζόμενες	 Συνεχιζόμενες		 Διακοπείσες
	 Σημ.	 εργασίες	 εργασίες		 εργασίες	 Σύνολο
	 	 £’000	 £’000		 £’000	 £’000
     
Εισοδήματα 4 168.845 156.952  52.864 209.816
Κόστος πωλήσεων 6 (158.458) (151.926) (50.947) (202.873) 

Μεικτό	κέρδος	πριν	τις	αποζημιώσεις	 	 	 		
σε	πλεονάζον	προσωπικό  10.387 5.026  1.917 6.943
Αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωπικό 7       	(287)   (10.503)            - (10.503) 

Μεικτό	κέρδος/(ζημιά)	μετά	τις		 	 	 		
αποζημιώσεις	σε	πλεονάζον	 	 	 		
προσωπικό  10.100 (5.477) 1.917 (3.560)
Άλλα εισοδήματα 8 113 12  - 12
Έξοδα διοίκησης 6   	(7.028)    (7.844)  (2.925) (10.769)

Κέρδος/(ζημιά)	από	εργασίες	 9     3.185   (13.309)   (1.008) (14.317)

Έσοδα χρηματοδότησης 11 1.457 623  218 841
Έξοδα χρηματοδότησης 11 				(3.362)     (2.919)      (230) (3.149)

Καθαρό	κόστος	χρηματοδότησης    		(1.905)     (2.296)        (12)    (2.308)

Κέρδος	/(ζημιά)	πριν	το	μερίδιο	 	 	 		
κέρδους	από	συνδεδεμένη	εταιρεία  1.280 (15.605) (1.020) (16.625)
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη     
εταιρεία 19       		212              -            -              -

Κέρδος	/(ζημιά)	πριν	τη	φορολογία  1.492 (15.605) (1.020) (16.625)
Φορολογία 12      	(816)      1.582       149      1.731

Κέρδος	/	(ζημιά)	μετά	τη	φορολογία	 	 	 		
αλλά	πριν	από	τη	(ζημιά)/κέρδος	από	 	 	 		
διακοπείσες	εργασίες	(μετά	τον	φόρο)	  676 (14.023) (871) (14.894)
Ζημιά από την πώληση της Hellas Jet A.E.  - -  (59) (59)
Κέρδος από την πώληση της Eurocypria      
Airlines Ltd            	-               -   10.627    10.627

Κέρδος	/(ζημιά)	για	το	έτος        	676   (14.023)    9.697 (4.326)

Κέρδος/(ζημιά)	ανά	μετοχή	–	σεντ 13 0,25 (5,24) 3,62 (1,62)
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 54 μέχρι 109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

  

   
	 	 2007	 2006
	 Σημ.	 £’000	 £’000
   
Εισοδήματα 4 167.810 156.004
Κόστος πωλήσεων 6 (158.301) (154.725)

Μεικτό	κέρδος	πριν	τις	αποζημιώσεις	
σε	πλεονάζον	προσωπικό  9.509 1.279
Αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωπικό 7     		(287) (10.503)

Μεικτό	κέρδος/(ζημιά)	μετά	τις	αποζημιώσεις	
σε	πλεονάζον		προσωπικό  9.222 (9.224)
Άλλα εισοδήματα 8 113 13.432
Έξοδα διοίκησης 6   	(6.146)	   (7.080) 

Κέρδος/(ζημιά)	από	εργασίες	 9    	3.189 (2.872)

Έσοδα χρηματοδότησης 11 1.494 621
Έξοδα χρηματοδότησης 11  	(3.356) (2.922)

Καθαρό	κόστος	χρηματοδότησης   	(1.862) (2.301)

Κέρδος/(ζημιά)	πριν	τη	φορολογία  1.327 (5.173)
Φορολογία 12    	(820)    1.582

Κέρδος/(ζημιά)	για	το	έτος    			507 (3.591)

Κέρδος/(ζημιά)ανά	μετοχή	–	σεντ 13     0,18 (1,34)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 54 μέχρι 109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

  

    
 	 2007	 2006
	 Σημ.	 £’000	 £’000

Ενεργητικό   
Αεροσκάφη, ακίνητα και εξοπλισμός 14 60.494 64.205
Άυλο ενεργητικό 15 326 496
Ακίνητα για επένδυση 16 615 537
Χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση 17 116 116
Συνδεδεμένη εταιρεία 19 212 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 20 2.530 3.130
Εισπρακτέα 21    4.092    6.876

Σύνολο	μη	κυκλοφορούντος	ενεργητικού   68.385  75.360

Αποθέματα 22 1.707 1.175
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 23 20.654 20.867
Φορολογία εισπρακτέα   - 226
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση 17 1.057 275
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 34   46.707   16.679

Σύνολο	κυκλοφορούντος	ενεργητικού  		70.125   39.222

Σύνολο	ενεργητικού  138.510 114.582

Ίδια	κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο 24 19.543 55.520
Αποθεματικά 25 9.091 3.383
Συσσωρευμένες ζημιές 25 	(20.854) (72.050)

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων  				7.780 (13.147)

Υποχρεώσεις   
Δάνεια 28 35.330 -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 29 17.838 21.792
Πληρωτέα 30    9.835    9.849

Σύνολο	μακροπρόθεσμων	υποχρεώσεων  	63.003  31.641

Τραπεζικά παρατραβήγματα 34 1.204 1.053
Δάνεια 28 4.157 29.575
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 29 3.243 3.353
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις 31 46.033 49.363
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  46 60
Εισόδημα που προεισπράχθηκε    13.044   12.684

Σύνολο	τρεχουσών	υποχρεώσεων   	67.727   96.088

Σύνολο	υποχρεώσεων  130.730  127.729

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων	και	υποχρεώσεων  138.510 114.582

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 2 Απριλίου 2008.

Κίκης Ν. Λαζαρίδης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Φιλίππου - Διοικητικός Σύμβουλος
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 54 μέχρι 109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

  

    

  2007	 2006
	 Σημ.	 £’000	 £’000

Ενεργητικό	 	 	
Αεροσκάφη, ακίνητα και εξοπλισμός 14 60.352 64.107
Άυλο ενεργητικό 15 248 362
Ακίνητα για επένδυση 16 615 537
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση 17 116 116
Εξαρτημένες εταιρείες 18 5 5
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 20 2.524 3.128
Εισπρακτέα 21   		4.092     6.876

Σύνολο	μη	κυκλοφορούντος	ενεργητικού    67.952   75.131

Αποθέματα 22 1.707 1.175
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 23 20.568 20.871
Φορολογία εισπρακτέα  - 226
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση 17 1.057 275
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 34  	46.596   16.566

Σύνολο	κυκλοφορούντος	ενεργητικού  		69.928   39.113

Σύνολο	ενεργητικού  137.880 114.244

Ίδια	κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο 24 19.543 55.520
Αποθεματικά 25 9.091 3.383
Συσσωρευμένες ζημιές 25 	(21.079) (72.106)

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων    		7.555 (13.203)

Υποχρεώσεις   
Δάνεια 28 35.330 -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 29 17.838 21.792
Πληρωτέα 30  			9.835     9.849

Σύνολο	μακροπρόθεσμων	υποχρεώσεων   	63.003   31.641

Τραπεζικά παρατραβήγματα 34 1.121 1.022
Δάνεια 28 4.157 29.575
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 29 3.243 3.353
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις 31 45.711 49.112
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  46 60
Εισόδημα που προεισπράχθηκε    13.044   12.684

Σύνολο	τρεχουσών	υποχρεώσεων   	67.322   95.806

Σύνολο	υποχρεώσεων  130.325 127.447

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων	και	υποχρεώσεων  137.880 114.244

Οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 2 Απριλίου 2008.

Κίκης Ν. Λαζαρίδης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Φιλίππου - Διοικητικός Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 54 μέχρι 109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

  Μετοχικό	 Κεφαλαιουχικό		 Αποθεματικό		 Αποθεματικό		 Αποθεματικό		 Αποθεματικό		 Συσσωρευμένες	 Σύνολο
	 	 κεφάλαιο		 αποθεματικό		 επανεκτίμησης		 αντιστάθμισης		 συναλλαγματικής		 ιδίων		 ζημιές	 	
	 	 	 	 	 κινδύνων		 διαφοράς		 μετοχών

 Σημ	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000

Υπόλοιπο	1	Ιανουαρίου	2006	 	 	55.520	 				983	 	2.422	 			719	 					(68)	 										-	 (67.724)	 (8.148)
Αποενοποίηση εξαρτημένης εταιρείας  - - (250) 484 68 - - 302
Ροές αντιστάθμισης κινδύνων:         
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής στη   
δίκαιη αξία παράγωγων αντισταθμιστικών           
χρηματοοικονομικών μέσων  27 - - - (116) - - - (116)
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής        
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή δανείων         
σε ξένα νομίσματα 27 - - - (566) - - - (566)
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής         
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή άλλων στοιχείων         
ενεργητικού σε ξένα νομίσματα 27            -           -          -    (293)            -            -             - (293)
Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν          
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια  - - (250) (491) 68 - - (673)
Ζημιά για το έτος   -           -          -            -            -            -  (4.326) (4.326) 
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2006    -            -  (250)     (491)         68           -   (4.326) (4.999)
Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2006	/	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Ιανουαρίου	2007	 	 	55.520	 					983	 	2.172	 							228	 											-	 										-	 (72.050)	(13.147)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία                
ενεργητικού διαθέσιμα  προς πώληση:         
Κέρδος δίκαιης αξίας 26 - - 782 - - - - 782
Ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία:      
Κέρδος δίκαιης αξίας
(μετά τη φορολογία) 26 - - 428 - - - - 428
Ανταλλακτικά αεροσκαφών:     
Κέρδος δίκαιης αξίας 26 - - 3.843 - - - - 3.843
Ροές αντιστάθμισης κινδύνων:     
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής
στη δίκαιη αξία παράγωγων αντισταθμιστικών     
χρηματοοικονομικών μέσων  27 - - - 186 - - - 186
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής           
στη συναλλαγματική διαφορά           
από μετατροπή δανείων           
σε ξένα νομίσματα 27 - - - 585 - - - 585
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής         
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή άλλων στοιχείων          
ενεργητικού σε ξένα νομίσματα 27            -          -                      -    (116)             -            -              - (116)
Καθαρά έξοδα που αναγνωρίστηκαν           
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια  - - 5.053 655 - - - 5.708 
Κέρδος για το έτος             -          -                      -           -             -           -        676    676
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2007  -          -            5.053      655             -           -        676   6.384
Απόκτηση ιδίων μετοχών 24 - - - - - (819) - (819)
Πώληση ιδίων μετοχών 24 - - - - - 819 674 1.493
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 24 13.991 - - - - -  (122) 13.869
Απώλεια κεφαλαίου 24 (49.968)           -                      -           -            -           -   49.968          -
  (35.977)           -                      -           -            -           -   50.520 14.543

Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2007	 	 		19.543	 						983								 	7.225	 					883	 											-	 										-	 (20.854)	 		7.780

Οι σημειώσεις στις σελίδες 54 μέχρι 109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

  Μετοχικό	 Κεφαλαιουχικό		 Αποθεματικό		 Αποθεματικό		 	Αποθεματικό		 Συσσωρευμένες	 Σύνολο
	 	 κεφάλαιο		 αποθεματικό		 επανεκτίμησης		 αντιστάθμισης		 	ιδίων		 ζημιές	 	
	 	 	 	 	 κινδύνων		 μετοχών

 Σημ	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000

Υπόλοιπο	1	Ιανουαρίου	2006	 	 	55.520	 				983	 	2.172	 			1.203	 			-	 (68.515)	 (8.637)
Ροές αντιστάθμισης κινδύνων: 
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής στη   
δίκαιη αξία παράγωγων αντισταθμιστικών           
χρηματοοικονομικών μέσων  27 - - - (116) - - (116)
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής        
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή δανείων         
σε ξένα νομίσματα 27 - - - (566) - - (566)
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής         
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή άλλων στοιχείων         
ενεργητικού σε ξένα νομίσματα 27            -           -          -    (293)           -             - (293)
Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν         
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια  - - - (975) - - (975)
Ζημιά για το έτος   -           -          -            -            - (3.591) (3.591)
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2006    -            -  -     (975)        - (3.591)           (4.566)  
Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2006	/	 	 	 	 	 	 	 	
1	Ιανουαρίου	2007	 	 	55.520	 					983	 	2.172	 							228	 											-	 (72.106)	 (13.203)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία               
ενεργητικού διαθέσιμα  προς πώληση:         
Κέρδος δίκαιης αξίας 26 - - 782 - - - 782
Ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία:      
Κέρδος δίκαιης αξίας
(μετά τη φορολογία) 26 - - 428 - - - 428
Ανταλλακτικά αεροσκαφών:     
Κέρδος δίκαιης αξίας 26 - - 3.843 - - - 3.843
Ροές αντιστάθμισης κινδύνων:     
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής
στη δίκαιη αξία παράγωγων αντισταθμιστικών     
χρηματοοικονομικών μέσων  27 - - - 186 - - 186
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής           
στη συναλλαγματική διαφορά           
από μετατροπή δανείων           
σε ξένα νομίσματα 27 - - - 585 - - 585
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής        
στη συναλλαγματική διαφορά        
από μετατροπή άλλων στοιχείων         
ενεργητικού σε ξένα νομίσματα 27            -          -                      -    (116) -               - (116)
Καθαρά έξοδα που αναγνωρίστηκαν           
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια  - - 5.053 655 - - 5.708 
Κέρδος για το έτος             -          -                      -           -             -        507    507
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2007  -          -            5.053      655             -          507   6.215
Απόκτηση ιδίων μετοχών 24 - - - - (819) - (819)
Πώληση ιδίων μετοχών 24 - - - - 819 674 1.493
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 24 13.991 - - - -  (122) 13.869
Απώλεια κεφαλαίου 24 (49.968)           -                      -           -            -   49.968          -
  (35.977)           -                      -           -            -   50.520 14.543

Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2007	 	 		19.543	 						983								 	7.225	 					883	 										-	 (21.079)	 		7.555

Οι σημειώσεις στις σελίδες 54 μέχρι 109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

  

    
  2007	 2006
	 Σημ.	 £’000	 £’000
   
Καθαρή	ροή	μετρητών	από	εργασίες 32 11.589   3.367 

Ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες   
Εισπράξεις από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  18 42
Τόκοι που εισπράχθηκαν   1.328 826
Μέρισμα που εισπράχθηκε  - 15
Εισπράξεις από πώληση της Eurocypria Airlines Ltd    
μετά τη διάθεση των μετρητών της  - 3.997
Εισπράξεις από πώληση της Hellas Jet A.E.  - 1.138
Αγορά αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  (981) (1.133)
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού      		(29) (310)

Καθαρή	ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες  336  4.575

Ροή	μετρητών	από/(για)	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες   
Εισπράξεις από έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης  14.665 -
Εισπράξεις από δάνεια  85.991 -
Αποπληρωμή δανείων  (76.386) -
Αποπληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων  (3.336) (3.302)
 Έξοδα έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης  (122) -
Τόκοι που πληρώθηκαν  	(2.860) (2.872) 

Καθαρή	ροή	μετρητών	από/(για)	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες  17.952 (6.174)

Καθαρή	αύξηση	μετρητών	και	αντιστοίχων	μετρητών 33/34 29.877 1.768
Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στην	αρχή	του	έτους  15.626 13.858

Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στο	τέλος	του	έτους 33/34 45.503 15.626

Οι σημειώσεις στις σελίδες 54 μέχρι 109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

  

    
  2007	 2006
	 Σημ.	 £’000	 £’000
   
Καθαρή	ροή	μετρητών	από/(για)	εργασίες 32 	11.497 (1.346)

Ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες   
Εισπράξεις από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  16 39
Εισπράξεις από πώληση της Eurocypria Airlines Limited  - 13.425
Εισπράξεις από πώληση της Hellas Jet A.E.  - 1.138
Τόκοι που εισπράχθηκαν   1.327 606
Μέρισμα που εισπράχθηκε  38 15
Αγορά αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού   (878) (874)
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού        	(27) (228) 

Καθαρή	ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες    			476 14.121

Ροή	μετρητών	από/(για)	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες   
Εισπράξεις από έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης 	 14.665 -
Εισπράξεις από δάνεια  85.991 -
Αποπληρωμή δανείων  (76.386) -
Αποπληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων  (3.336) (3.302)
Έξοδα έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης  (122) -
Τόκοι που πληρώθηκαν  	(2.854) (2.758)

Καθαρή	ροή	μετρητών	από/(για)	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες  	17.958 (6.060)

Καθαρή	αύξηση	μετρητών	και	αντιστοίχων	μετρητών 33/34 29.931 6.715
Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στην	αρχή	του	έτους   15.544   8.829

Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στο	τέλος	του	έτους 33/34 45.475 15.544
   

Οι σημειώσεις στις σελίδες 54 μέχρι 109 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στη Λευκωσία το 1947, ως δημόσια εταιρεία (Αρ. 
Εγγρ. 314) σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.  Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Οι 
κύριες δραστηριότητές της είναι η μεταφορά επιβατών και φορτίου, καθώς και άλλες αεροπορικές υπηρεσίες.

Οι εξαρτημένες εταιρείες των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ είναι οι ακόλουθες:

(i)	Cyprair	Tours	Limited 
 Συστάθηκε στις 19 Μαρτίου 1970 στη Λευκωσία και είναι εγγεγραμμένη σαν τουριστικός πράκτορας στο Ηνωμένο Βασίλειο.   
 Κύρια δραστηριότητά της ήταν η διοργάνωση ταξιδιών από μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κύπρο.   
 Η εταιρεία έχει ουσιαστικά διακόψει τις εργασίες της τον Οκτώβριο του 2004 και πραγματοποίησε την τελευταία εκδρομή 
 το Μάρτιο του 2005.

(ii)Zenon	NDC	Limited
 Συστάθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1997 στη Λευκωσία.  Η εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών  
 κρατήσεων και υπηρεσιών πληροφόρησης, ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Η συνδεδεμένη εταιρεία των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ είναι η ακόλουθη:

Κυπριακές	Αερογραμμές	(Καταστήματα	Αδασμολογήτων	Ειδών)	Λίμιτεδ	
Άρχισε τη λειτουργία της την 1 Μαΐου 1996 όταν ανέλαβε τη διαχείριση των καταστημάτων αδασμολογήτων ειδών στους 
αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, με βάση σχετική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Εταιρείας και της Κυβέρνησης.  
Η εταιρεία διέκοψε τις εργασίες της στις 30 Ιουνίου 2006 όταν ο στρατηγικός επενδυτής ανέλαβε τη διαχείριση των 
καταστημάτων αδασμολογήτων ειδών στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
αποφάσισε κατά τη συνεδρία του στις 21 Δεκεμβρίου 2007 να προχωρήσει με την εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας. 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (“ΔΠΧΠ”) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (“ΕΕ”) και τις απαιτήσεις 
των περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών και του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Λίρες Κύπρου που ήταν το νόμισμα 
λειτουργίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 και που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των 
οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων τους. Οι οικονομικές πληροφορίες στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα.

Οι ενοποιημένοι και ξεχωριστοί λογαριασμοί αποτελεσμάτων, καταστάσεις αλλαγών στα ίδια κεφάλαια, ισολογισμοί και 
καταστάσεις ταμειακών ροών παρουσιάζονται και σε Ευρώ για σκοπούς ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας την αμετάκλητη ισοτιμία 
1 Ευρώ = 0,585274 Λίρες Κύπρου (σημείωση 43).
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος  και της Εταιρείας.

Βάση	ετοιμασίας	των	ενοποιημένων	και	ξεχωριστών	οικονομικών	καταστάσεων	της	Εταιρείας
Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
όπως τροποποιήθηκε από την επανεκτίμηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας, των ανταλλακτικών αεροσκαφών και των 
ακινήτων για επένδυση, καθώς και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση.

Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές αρχές για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών του 
Συγκροτήματος και, εκτός εκεί που αναφέρεται αλλαγή, αυτές είναι συνεπείς με εκείνες που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο 
έτος.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, καθώς και να 
προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών 
ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία 
και σε διάφορους άλλους παράγοντες, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων 
συγκροτούν τη βάση για την άσκηση κρίσης για τις τρέχουσες αξίες στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι 
διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις 
αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται, αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή 
την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές 
περιόδους.

Υιοθέτηση	καινούργιων	και	αναθεωρημένων	Προτύπων	και	Διερμηνειών
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα και η Εταιρεία υιοθέτησαν όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ, τα οποία σχετίζονται 
με τις εργασίες τους και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2007.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω Πρότυπα ή Διερμηνείες είχαν εκδοθεί από το 
ΣΔΛΠ (IASB) αλλά δεν είχαν ακόμα τεθεί σε ισχύ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

(α)		Πρότυπα	και	Διερμηνείες	που	υιοθετήθηκαν	από	την	ΕΕ
 > ΔΠΧΠ 8: “Λειτουργικοί Τομείς” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
  Η εφαρμογή του Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της   
  Εταιρείας.
 > ΕΔΔΠΧΠ 11: “ΔΠΧΠ 2 – Συγκρότημα και Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών”, (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
  την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007). Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές   
  καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας.

(β)	Πρότυπα	και	Διερμηνείες	που	δεν	υιοθετήθηκαν	ακόμα	από	την	ΕΕ
 > ΔΛΠ 1 (αναθεώρηση): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων:                    
  Αναθεωρημένη Παρουσίαση” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
  Η εφαρμογή του Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της   
  Εταιρείας.

 > ΔΛΠ 23 (αναθεώρηση): “Κόστος Δανεισμού” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους  που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου  
  2009). Η εφαρμογή του Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και  
  της Εταιρείας.

 > ΕΔΔΠΧΠ 12: “Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά   
  την 1 Ιανουαρίου 2008). Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του  
  Συγκροτήματος και της Εταιρείας.

 > ΕΔΔΠΧΠ 13: “Προγράμματα Διατήρησης Πελατών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
  1 Ιουλίου 2008). Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του   
  Συγκροτήματος και της Εταιρείας.

 > ΕΔΔΠΧΠ 14: “ΔΛΠ 19 – Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης  
  και Αλληλεπίδρασή τους” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η   
  εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της  
  Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
από την εφαρμογή των πιο πάνω νέων Προτύπων ή Διερμηνειών.

Βάση	ενοποίησης
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ενοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των πλήρως 
εξαρτημένων από αυτή, Cyprair Tours Limited, και Zenon NDC Limited, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και εκφράζονται σε Λίρες 
Κύπρου.  Οι συγκριτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2006 συμπεριλαμβάνουν και τα οικονομικά αποτελέσματα 
της Eurocypria Airlines Limited μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχός της μεταφέρθηκε εκτός Συγκροτήματος.

Οι εξαρτημένες εταιρείες ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταφέρθηκε στο Συγκρότημα και παύουν 
να ενοποιούνται όταν ο έλεγχός τους μεταφέρεται εκτός Συγκροτήματος. Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν η μητρική 
εταιρεία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου ή είναι σε θέση 
να ρυθμίσει τις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της ή όταν ελέγχει το διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Συνδεδεμένη εταιρεία
H επένδυση στη συνδεδεμένη εταιρεία παρουσιάζεται σύμφωνα με τη λογιστική μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και στην τιμή κτήσης μείον απομείωση στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.



57

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Παρόλο που ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο των Κυπριακών Αερογραμμών (Καταστήματα Αδασμολογήτων Ειδών) Λίμιτεδ 
ανήκει στις Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λίμιτεδ, η πρώτη παρουσιάζεται σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 
“Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Εταιρείες” ως συνδεδεμένη, επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διορίζεται από τον 
Υπουργό Οικονομικών.

Απαλειφθείσες συναλλαγές κατά την ενοποίηση
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη και ζημιές, ή έσοδα και έξοδα από ενδοεταιρικές συναλλαγές απαλείφονται 
κατά τη δημιουργία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  Απραγματοποίητα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές με 
συνδεδεμένες εταιρείες απαλείφονται κατά το ποσοστό της συμμετοχής του Συγκροτήματος στην εταιρεία.  Απραγματοποίητες 
ζημιές απαλείφονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα απραγματοποίητα κέρδη, αλλά μόνο αν δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης.

Συντήρηση	αεροσκαφών
Η προγραμματισμένη συντήρηση αεροσκαφών είναι το αντικείμενο συμβάσεων εξυπηρέτησης που έχουν γίνει από το Συγκρότημα 
και την Εταιρεία. Το κόστος που προκύπτει από συμβάσεις που σχετίζονται με συνήθη ετήσια συντήρηση χρεώνεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με βάση τη χρήση των αεροσκαφών. Το κόστος της γενικής επισκευής των αεροσκαφών 
που εκτιμάται ότι θα προκύψει σε μελλοντική χρονική περίοδο, χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με την ισομερή μέθοδο.

Γενική	επισκευή	μηχανών	αεροσκαφών
Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη γενική επισκευή μηχανών όλων των τύπων αεροσκαφών χρεώνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων με βάση τις ώρες πτήσης.

Ξένα	νομίσματα
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Λίρες Κύπρου με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ίσχυαν την ημέρα 
της συναλλαγής.  Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετάφραση αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.  Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα τα οποία παρουσιάζονται σε 
ιστορικό κόστος μεταφράζονται με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία της συναλλαγής.  
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα τα οποία παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους, 
μετατρέπονται σε Λίρες Κύπρου με βάση την τιμή συναλλάγματος κατά την ημερομηνία προσδιορισμού της δίκαιης αξίας.

Αντιστάθμιση	κινδύνων
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία, ως θέμα αρχής, επιδιώκουν προστασία από απρόβλεπτες δυσμενείς διακυμάνσεις στις ισοτιμίες 
ξένων νομισμάτων.  Για να καλύψουν το συναλλαγματικό κίνδυνο, τόσο το Συγκρότημα όσο και η Εταιρεία επιδιώκουν πρωταρχικά 
τον περιορισμό τους με φυσικές μεθόδους συσχετίζοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα νομίσματα στα οποία δανείζονται ή 
έχουν υποχρεώσεις με αυτά στα οποία θα έχουν μελλοντικά εισοδήματα ή άλλες μελλοντικές εισπράξεις με βάση συμβατικές 
δεσμεύσεις.

Συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές αναφορικά με δάνεια που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα ή άλλες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 
με σκοπό την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου λόγω της ύπαρξης εισοδημάτων εισπρακτέων ή άλλων μελλοντικών 
εισπράξεων βάσει συμβατικών δεσμεύσεων στο ίδιο νόμισμα λογίζονται ως ακολούθως:

Tο μέρος του συναλλαγματικού κέρδους ή ζημιάς που αφορά δανεισμό ή άλλες υποχρεώσεις, τα οποία κρίνονται σαν 
αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνου (effective portion) μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό (hedging reserve) και 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μόνο όταν πραγματοποιείται. Το μέρος του συναλλαγματικού 
κέρδους ή ζημιάς που δεν αφορά αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνου (ineffective portion) αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Το υπόλοιπο του ειδικού αποθεματικού αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα υπόλοιπα των δανείων ή 
των άλλων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα στο τέλος κάθε έτους.



58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Ωφελήματα	προσωπικού
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία λειτουργούν διάφορα Ταμεία Προνοίας για το προσωπικό τους τα οποία περιγράφονται στη 
σημείωση 37 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Σχέδια καθορισμένης εισφοράς
Υποχρεώσεις για εισφορές σε σχέδια καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζονται σαν έξοδο στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιούνται.

Σχέδια καθορισμένου ωφελήματος
Η ετήσια επιβάρυνση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατανέμει το συνολικό κόστος των σχεδίων αυτών σε περίοδο 
ίση με το μέσο όρο των υπολειπόμενων χρόνων υπηρεσίας του προσωπικού.

Εισοδήματα
Τα εισοδήματα αντιπροσωπεύουν ποσά που χρεώνονται όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες μετά την 
αφαίρεση του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, εκπτώσεων και προμηθειών. Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
αναγνωρίζονται με την πιο κάτω βάση:

 (α) Εισοδήματα από μεταφορά επιβατών και φορτίου:
  Εισοδήματα από μεταφορά επιβατών και φορτίου αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο στην οποία οι υπηρεσίες 
  παρέχονται, δηλαδή όταν πραγματοποιείται η μεταφορά.  Εισιτήρια επιβατών και φορτωτικές που δεν χρησιμοποιήθηκαν  
  παρουσιάζονται σαν υποχρέωση στον ισολογισμό σαν εισόδημα που προεισπράχθηκε και αναγνωρίζονται σαν εισόδημα  
  στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων πάνω σε συστηματική βάση.

      (β)Τόκοι εισπρακτέοι 
  Οι τόκοι εισπρακτέοι αναγνωρίζονται κατ’ αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
      (γ)Εισόδημα από ενοίκια
  Το εισόδημα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  
  με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστημα της περιόδου μίσθωσης.

      (δ)Εισόδημα από μερίσματα
  Το εισόδημα από μερίσματα αναγνωρίζεται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα είσπραξης. 

Αεροσκάφη,	ακίνητα	και	εξοπλισμός
Η ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία παρουσιάζεται σε δίκαιη αξία με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές 
μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Τα ανταλλακτικά αεροσκαφών εκτιμώνται με βάση την πιο πρόσφατη ένδειξη της αγοραίας 
τους αξίας. Τα υπόλοιπα στοιχεία αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις.

Πλεονάσματα ή ελλείμματα που προκύπτουν από την επανεκτίμηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας και των ανταλλακτικών 
αεροσκαφών αναγνωρίζονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Εάν προκύψει έλλειμμα που δεν καλύπτεται από τα συνολικά 
πλεονάσματα στο αποθεματικό επανεκτίμησης για ένα συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αυτό διαγράφεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Δαπάνες για σημαντικές βελτιώσεις στα αεροσκάφη κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται στην υπολειμματική τους αξία στο 
διάστημα της απομένουσας οικονομικά ωφέλιμης ζωής των αεροσκαφών.



59

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Αεροσκάφη,	ακίνητα	και	εξοπλισμός	(συνέχεια)
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης ως εξής:

Ιδιόκτητη γη καμία χρέωση
Κτίρια σε ιδιόκτητη γη σε 20 έτη
Ακίνητα σε γη υπό μίσθωση και βελτιώσεις στο διάστημα της ζωής
σε ακίνητα υπό μίσθωση του κτιρίου ή της μίσθωσής του, οποιοδήποτε είναι χαμηλότερο
Αεροσκάφη Α320, ανταλλακτικά και εξοπλισμός σε 16 έτη με υπολειμματική αξία 10%
Αεροσκάφη Α319, ανταλλακτικά και εξοπλισμός σε 16 έτη με υπολειμματική αξία 10%
Άλλος εξοπλισμός από 2 ως 6 έτη

Η μέθοδος απόσβεσης, η ωφέλιμη ζωή και η υπολειμματική αξία αναθεωρούνται ετησίως.

Το κέρδος ή η ζημιά από την πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού, μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε η πώληση. Σε περίπτωση πώλησης στοιχείων ενεργητικού που 
έχουν επανεκτιμηθεί τα ποσά που υπάρχουν στο αποθεματικό επανεκτίμησης μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια.

Απομείωση	στοιχείων	ενεργητικού
Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία. 
Τα  στοιχεία ενεργητικού που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις 
δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά μεταξύ 
της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου ενεργητικού. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της 
δίκαιης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της 
απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες 
ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).
 
Μισθώσεις	στοιχείων	ενεργητικού
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία απέκτησαν με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης δύο αεροσκάφη τύπου Α319 και 
υιοθέτησαν τις λογιστικές πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 17  “Μισθώσεις”, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

Μισθώσεις αναφορικά με τις οποίες το Συγκρότημα και η Εταιρεία αναλαμβάνουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία ενός στοιχείου ενεργητικού ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην κατηγορία αεροσκαφών, ακινήτων 
και εξοπλισμού, την ημερομηνία σύναψης της μίσθωσης, στο χαμηλότερο της δίκαιης αξίας του στοιχείου ενεργητικού υπό 
μίσθωση ή της παρούσης αξίας των ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης. Κατά την ημερομηνία σύναψης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης οι μελλοντικές πληρωμές που απορρέουν από τη μίσθωση και αφορούν κεφαλαιουχική υποχρέωση αναγνωρίζονται 
σαν μακροπρόθεσμη υποχρέωση. Κάθε αποπληρωμή με βάση τη μίσθωση αποτελείται από το κόστος χρηματοδότησης και τη 
μείωση της κεφαλαιουχικής υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης υπολογίζεται στο εκάστοτε υπόλοιπο της κεφαλαιουχικής 
υποχρέωσης με βάση το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
σε δεδουλευμένη βάση.

Αποσβέσεις για αεροσκάφη που αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης υπολογίζονται σύμφωνα με τη 
μέθοδο σταθερής απόσβεσης σε 16 έτη με υπολειμματική αξία 10%, το οποίο συνάδει με τη λογιστική αρχή που ακολουθούν το 
Συγκρότημα και η Εταιρεία για την απόσβεση των ιδιόκτητων αεροσκαφών.
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Μισθώσεις	στοιχείων	ενεργητικού	(συνέχεια)
Λειτουργικές μισθώσεις 
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία απέκτησαν με τη μέθοδο της λειτουργικής μίσθωσης δύο αεροσκάφη τύπου Α330, και υιοθέτησαν 
τις λογιστικές πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 17 “Μισθώσεις”, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

Μισθώσεις αναφορικά με τις οποίες το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία ενός στοιχείου ενεργητικού ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις (operating 
leases).

Το ενοίκιο που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση αναφορικά με τις λειτουργικές μισθώσεις χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.

Άυλο	ενεργητικό	και	αποσβέσεις
Το άυλο ενεργητικό αποτελείται από το κόστος των λογισμικών προγραμμάτων και παρουσιάζεται στην τιμή κτήσης μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις.

Η απόσβεση υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης για περίοδο πέντε ετών.

Ακίνητα	για	επένδυση
Τα ακίνητα για επένδυση είναι ακίνητα τα οποία κατέχονται με σκοπό την απόκτηση μακροπρόθεσμου εισοδήματος από ενοίκια 
ή για ανατίμηση κεφαλαίου ή και τα δύο και δεν κατέχονται από το Συγκρότημα ή την Εταιρεία για ιδία χρήση. Τα ακίνητα για 
επένδυση αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από 
εξωτερικούς εκτιμητές. Αλλαγές δίκαιης αξίας καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Χρηματοοικονομικά	στοιχεία	ενεργητικού	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως “στοιχεία ενεργητικού που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους” αν 
το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν τόσο την πρόθεση όσο και την ικανότητα να τα κρατήσουν μέχρι τη λήξη τους.  Τέτοια 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν ημερομηνία λήξης παρουσιάζονται στην αξία εξαγοράς τους πλέον τη 
διαφορά υπέρ το άρτιο ή μείον την προεξόφληση που δεν έχει ακόμα αποσβεστεί, ενώ αυτά που δεν έχουν ημερομηνία λήξης 
παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν είχαν τέτοια χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά 
τη διάρκεια του έτους.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως “χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση” 
αν  το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν την πρόθεση να τα κρατήσουν για μια αόριστη χρονική περίοδο αλλά μπορεί και να τα 
διαθέσουν προς πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας ή προς εκμετάλλευση αλλαγών στις τιμές τους.  Μετά την 
αρχική καταχώρησή τους οι επενδύσεις αυτές αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Οι αγοραίες αξίες κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη δίκαιη αξία των επενδύσεων σε χρηματιστηριακές αξίες.

Η διαφορά μεταξύ της επανεκτιμημένης αξίας και της τρέχουσας αξίας μεταφέρεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης.  
Σε περίπτωση όπου η επανεκτιμημένη αξία είναι χαμηλότερη της τρέχουσας αξίας τότε η διαφορά διαγράφεται από το 
αποθεματικό επανεκτίμησης στο βαθμό που από την ίδια επένδυση έχει προκύψει προηγούμενη αύξηση του αποθεματικού 
επανεκτίμησης.  Περαιτέρω μείωση χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Σε περίπτωση πώλησης 
επανεκτιμημένων τίτλων, οποιοδήποτε πλεόνασμα προκύπτει από την επανεκτίμηση μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.
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Εμπορικά	εισπρακτέα
Εμπορικά εισπρακτέα ανεπίδεκτα εισπράξεως διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένα επισφαλή 
εμπορικά και άλλα εισπρακτέα όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο.  Τα εμπορικά εισπρακτέα αναφέρονται μετά από συμψηφισμό της 
ειδικής πρόνοιας για επισφαλή εμπορικά εισπρακτέα όταν υπάρχει.

Αποθέματα
Τα αποθέματα ειδών τροφοδοσίας και αδασμολογήτων ειδών εκτιμούνται με τη μέθοδο του μεσοσταθμικού κόστους.  
Τα αναλώσιμα ανταλλακτικά αεροσκαφών διαγράφονται σε περίοδο τριών ετών.

Πρόγραμμα	Τακτικών	Επιβατών
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία προσφέρει στους τακτικούς της επιβάτες το πρόγραμμα SunMiles, με βάση το οποίο τους πιστώνει 
με χιλιόμετρα για τα ταξίδια που πραγματοποιούν, δίνοντάς τους το δικαίωμα σε διάφορα ωφελήματα συμπεριλαμβανομένων 
και δωρεάν ταξιδιών.  Τα επιπρόσθετα άμεσα μεταβλητά έξοδα της παροχής δωρεάν ταξιδιών που δίνονται ως αντάλλαγμα των 
χιλιομέτρων που κερδίζουν τα μέλη του προγράμματος Sunmiles αναγνωρίζονται καθώς τα μέλη συσσωρεύουν χιλιόμετρα. 

Τα επιπρόσθετα άμεσα μεταβλητά έξοδα συμπεριλαμβάνουν καύσιμα, τροφοδοσία, ασφάλιστρα και άλλα έξοδα εξυπηρέτησης 
επιβατών.  Αυτά συμπεριλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων.

Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα τα οποία είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης μετρητών 
του Συγκροτήματος και της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για σκοπούς της κατάστασης 
ταμειακών ροών.

Φορολογία
Γίνεται πρόβλεψη για φορολογία με βάση τη νομοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο.

Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, με βάση τη μέθοδο της υποχρέωσης, για τις προσωρινές διαφορές 
μεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και της φορολογικής τους βάσης, εξαιρουμένων διαφορών 
που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, οι οποίες δεν επηρεάζουν το λογιστικό 
αλλά ούτε το φορολογικό κέρδος (ή τη φορολογική ζημιά). Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται όταν 
θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο μέλλον.  
Η διαφορά στην αναβαλλόμενη φορολογία από τυχόν αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός από τα ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν προηγουμένως στα αποθεματικά.

Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες και ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας του έτους κατά το οποίο τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας.

Παράγωγα	χρηματοοικονομικά	μέσα
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία, ως θέμα αρχής, επιδιώκουν προστασία από απρόβλεπτες δυσμενείς διακυμάνσεις στις ισοτιμίες 
ξένων νομισμάτων, επιτοκίων και των τιμών των καυσίμων. Για να περιορίσουν τον κίνδυνο αυτό, το Συγκρότημα και η Εταιρεία 
χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα όπως εξηγείται πιο κάτω.
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Παράγωγα	χρηματοοικονομικά	μέσα	(συνέχεια)
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία χρησιμοποιούν προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και πράξεις ανταλλαγής συναλλάγματος 
για προστασία από το συναλλαγματικό κίνδυνο, πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων για προστασία από τη διακύμανση επιτοκίων 
και πράξεις ανταλλαγής τιμών καυσίμων, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης για προστασία από διακυμάνσεις στις τιμές των 
καυσίμων.

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης και ακολούθως αποτιμούνται στην εκτιμημένη 
δίκαιη αξία τους.

Όπου τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα χρησιμοποιούνται για προστασία της διακύμανσης της ταμειακής ροής από 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή προβλεπόμενες συναλλαγές (hedge item), το μέρος του κέρδους ή ζημιάς που προκύπτει από την 
αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία του παράγωγου που κρίνεται ως αποτελεσματικό για την προστασία των πιο πάνω κινδύνων (ef-
fective portion) μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μόνο όταν 
πραγματοποιείται. Το μέρος του κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία του παράγωγου 
που κρίνεται ως μη αποτελεσματική προστασία για τους πιο πάνω κινδύνους, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.  Αν το παράγωγο δεν θεωρείται ότι αποτελεί πλέον αποτελεσματική προστασία για τους πιο πάνω κινδύνους 
τότε το κέρδος ή η ζημιά που έχει συσσωρευτεί στο ειδικό αποθεματικό μεταφέρεται αμέσως στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

Η εκτιμημένη δίκαιη αξία των παραγώγων υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές ή αναλύσεις προεξοφλημένων ταμειακών 
ροών. Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως στοιχεία ενεργητικού όταν η εκτιμημένη δίκαιη αξία τους είναι θετική και ως 
υποχρεώσεις όταν η εκτιμημένη δίκαιη αξία τους είναι αρνητική.

Η χρήση της λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνων (hedge accounting) δεν εφαρμόζεται στα παράγωγα τα οποία έχουν αποκτηθεί 
με σκοπό την οικονομική αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων. Αλλαγές στη δίκαιη αξία τους περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως συναλλαγματικό 
κέρδος ή ζημιά.

Δάνεια
Τα δάνεια παρουσιάζονται με βάση τα υπόλοιπα που είναι οφειλόμενα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Εμπορικά	πληρωτέα	
Τα εμπορικά πληρωτέα αποτελούνται από ποσά οφειλόμενα όπως παρουσιάζονται την ημέρα του ισολογισμού και περιλαμβάνουν 
τόκους, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο.
 
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στον ισολογισμό όταν το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση 
ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος που έγινε στο παρελθόν, είναι πιθανό να χρειαστεί η εκροή οικονομικών ωφελημάτων προς 
εξόφληση της υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα. 
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Ανάλυση	κατά	τομέα
Ένας τομέας αποτελεί ένα ευδιάκριτο κομμάτι του Συγκροτήματος και της Εταιρείας το οποίο είτε ασχολείται με την παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών (εμπορικός τομέας) ή με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό 
περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας) ο οποίος υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικές από άλλους τομείς.

Πρωτογενής τομέας – Γεωγραφική ανάλυση
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία διεξάγουν δραστηριότητες με βάση την Κύπρο, από και προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.  
Η παρουσίαση των γεωγραφικών τομέων δίνεται στη σημείωση 5.

Δευτερογενής τομέας – Εμπορική ανάλυση
Λόγω του ότι κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας είναι η μεταφορά επιβατών και σε μικρότερο βαθμό η 
μεταφορά φορτίου, δεν δίνεται ανάλυση κατά τομέα εμπορικής δραστηριότητας.

Καθορισμός	δίκαιης	αξίας
Η διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας απαιτεί τον καθορισμό της δίκαιης 
αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων.  Πληροφορίες όσον αφορά τον καθορισμό δίκαιης αξίας, 
περιγράφονται στις σημειώσεις των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων.

Συγκριτικά	ποσά
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές που έγιναν στην παρουσίαση του 
τρέχοντος έτους.
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4. EΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
  
 2007	 2006
Τα	εισοδήματα	αναλύονται	ως	εξής:	 £’000	 £’000
	 	
Το	Συγκρότημα	  
Εισοδήματα από μεταφορά επιβατών μετά την αφαίρεση προμηθειών 140.121 176.596
Εισοδήματα από μεταφορά φορτίου και ταχυδρομείου μετά την αφαίρεση προμηθειών 13.362 12.426
Άλλα εισοδήματα 		15.362 20.794

 168.845 209.816
  
Η	Εταιρεία	 	
Εισοδήματα από μεταφορά επιβατών μετά την αφαίρεση προμηθειών 140.121 127.760
Εισοδήματα από μεταφορά φορτίου και ταχυδρομείου μετά την αφαίρεση προμηθειών 13.362 12.362
Άλλα εισοδήματα   14.327   15.882

 167.810 156.004

 Τα άλλα εισοδήματα περιλαμβάνουν έσοδα από πωλήσεις αδασμολογήτων ειδών, πωλήσεις τροφοδοσίας σε τρίτους, έσοδα από 
εισιτήρια που δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κ.τ.λ. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

 Η ανάλυση κατά τομέα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρουσιάζεται σε συνάρτηση με το γεωγραφικό τομέα.

	 2007	 2006
	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα  
Γεωγραφικός τομέας  
 (i) 	Εισοδήματα	μετά	την	αφαίρεση	προμηθειών  
  Ευρώπη 156.323 198.572
  Μέση Ανατολή και Αραβικός Κόλπος 		12.522   11.244

   168.845 209.816

 (ii) Κέρδος	/(ζημιά)	από	εργασίες	  
  Ευρώπη 5.942 (11.922)
  Μέση Ανατολή και Αραβικός Κόλπος 	(2.757) (2.395)

  	3.185 (14.317)

Η	Εταιρεία	 	 	
Γεωγραφικός Τομέας  
 (i)  Εισοδήματα	μετά	την	αφαίρεση	προμηθειών  
  Ευρώπη 155.288 144.802
  Μέση Ανατολή και Αραβικός Κόλπος   12.522   11.202

   167.810 156.004
  
 (ii)	Κέρδος/(ζημιά)	από	εργασίες	πριν	το	οικονομικό	αποτέλεσμα	
	 	 από	τη	πώληση	της	Eurocypria	Airlines	Ltd	και	της	Hellas	Jet	A.E.  
  Ευρώπη  5.946 (10.908)
  Μέση Ανατολή και Αραβικός Κόλπος 		(2.757) (2.395)

    			3.189 (13.303)

Στον υπολογισμό των εισοδημάτων και του κέρδους/(ζημιάς) από εργασίες για σκοπούς της γεωγραφικής ανάλυσης 
συναθροίζονται τα αποτελέσματα των δρομολογίων από/προς την καθεμιά από τις δύο περιοχές.  Η συνεισφορά της Μέσης 
Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου στα εισοδήματα της Ευρώπης και αντίστροφα δεν αντανακλάται στα πιο πάνω αποτελέσματα 
και έτσι η συνεισφορά τους στη ζημιά από εργασίες για το έτος μπορεί να μην είναι ενδεικτική της πραγματικής συνολικής 
συνεισφοράς τους στα αποτελέσματα του δικτύου του Συγκροτήματος και της Εταιρείας.  Δεν υπάρχει ενδοτμηματική τιμολόγηση 
μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και Αραβικού Κόλπου.

Λόγω του γεγονότος ότι τα αεροσκάφη του Συγκροτήματος και της Εταιρείας χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά δρομολόγια 
κατά τη διάρκεια του έτους, δεν είναι εφικτό να δοθεί ακριβής γεωγραφική ανάλυση του απασχολούμενου κεφαλαίου του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας.
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6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	 2007	 2006
	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	
Έξοδα προσωπικού 39.825 49.068
Συντήρηση αεροσκαφών 19.425 24.010
Λειτουργική μίσθωση αεροσκαφών 6.764 18.386
Έκτακτες μισθώσεις αεροσκαφών 2.138 448
Καύσιμα 39.905 54.634
Τέλη διαδρομής, προσγείωσης και εξυπηρέτησης επιβατών 27.190 34.546
Τροφοδοσία αεροσκαφών και κόστος πωλήσεων αδασμολογήτων ειδών 3.747 5.440
Αποσβέσεις αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού 9.012 9.502
Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού 199 280
Ασφάλιστρα 1.402 1.812
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων 4.513 4.480
Άλλα έξοδα 		11.366   11.036

Λειτουργικά έξοδα 165.486 213.642

Τα λειτουργικά έξοδα διαχωρίζονται σε:  
Κόστος πωλήσεων 158.458 202.873
Έξοδα διοίκησης  			7.028    10.769

 165.486 213.642
  
Η	Εταιρεία	 	
Έξοδα προσωπικού 39.501 42.079
Συντήρηση αεροσκαφών 19.425 19.513
Λειτουργική μίσθωση αεροσκαφών 6.764 7.323
Έκτακτες μισθώσεις αεροσκαφών 2.138 448
Καύσιμα 39.905 37.935
Τέλη διαδρομής, προσγείωσης και εξυπηρέτησης επιβατών 27.190 24.947
Τροφοδοσία αεροσκαφών και κόστος πωλήσεων  
αδασμολόγητων ειδών 3.747 3.372
Αποσβέσεις αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού 8.954 9.209
Αποσβέσεις  στοιχείων άυλου ενεργητικού 141 201
Ασφάλιστρα 1.402 1.466
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων 4.684 4.496
Άλλα έξοδα 		10.596   10.816

Λειτουργικά έξοδα 164.447 161.805

Τα λειτουργικά έξοδα διαχωρίζονται σε:  
Κόστος πωλήσεων 158.301 154.725
 Έξοδα διοίκησης   	6.146    7.080

 164.447 161.805

Ο μέσος όρος των υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότημα και η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 1.525 και 1.513 

πρόσωπα αντίστοιχα (2006: 1.839 και 1.582 πρόσωπα αντίστοιχα).



67

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	 2007	 2006
	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία  
Αποζημιώσεις πλεονάζοντος προσωπικού 287 10.503

 Οι αποζημιώσεις πλεονάζοντος προσωπικού αντιπροσωπεύουν ποσά που καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους οι οποίοι έφυγαν από το 
Συγκρότημα και την Εταιρεία με την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

8. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
	 2007	 2006
	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	
Αλλαγή της δίκαιης αξίας σε ακίνητα για επένδυση  78 -
Εισόδημα από ενοίκια        35        12

    		113       12
  
Η	Εταιρεία	 	
Αλλαγή της δίκαιης αξίας σε ακίνητα για επένδυση  78 -
Εισόδημα από ενοίκια   	35    12
Κέρδος από την πώληση της Eurocypria Airlines Ltd         	-  13.420

     113 13.432
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9. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	 2007	 2006
	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	
Το κέρδος/(ζημιά) από εργασίες παρουσιάζεται μετά  
από τη χρέωση των ακολούθων:  
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών 50 51
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (σημ. 10)  
 > Μη Εκτελεστικοί     	30      41
 > Εκτελεστικός 28    -
Αποσβέσεις αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού 9.012 9.502
Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού 199 280
Ζημιά από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού     	53      45
  
Η	Εταιρεία		 	
Το κέρδος/(ζημιά) από εργασίες παρουσιάζεται μετά  
 από τη χρέωση των ακολούθων:  
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών 47 47
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (σημ. 10)  
 > Μη Εκτελεστικοί  				27      31
 > Εκτελεστικός 28    -
Αποσβέσεις αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού 8.954 9.209
Αποσβέσεις  στοιχείων άυλου ενεργητικού 141 201
Ζημιά από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και  εξοπλισμού    		55      48

10. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Εκτελεστικός	 	 Μη	Εκτελεστικοί
	 2007	 2006	 2007	 2006
	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα    
Αμοιβή / δικαιώματα 26 - 11 19
Άλλα ωφελήματα      		2         -     	19       22

     	28         -      30       41

Η	Εταιρεία	 	 	 	
Αμοιβή / δικαιώματα 26 - 8 9
Άλλα ωφελήματα        2         -    		19       22

    		28         -      27       31

Η αμοιβή του Εκτελεστικού Προέδρου που παρουσιάζεται πιο πάνω αντιπροσωπεύει το μισθό του από τις 3 Απριλίου 2007, 
ημερομηνία κατά την οποία διορίστηκε στη θέση αυτή, μέχρι την 31 Ιουλίου 2007, τελευταία ημερομηνία κατά την οποία έλαβε 
μισθό. Από την 1 Αυγούστου 2007 ο Εκτελεστικός Πρόεδρος ενημέρωσε την Εταιρεία ότι αποποιείται του μισθού του. Από την πιο 
πάνω αμοιβή πόσο ύψους £10 χιλιάδων περίπου έχει δοθεί από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο ως δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

11. ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	 2007	 2006
	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα
Τόκοι εισπρακτέοι 1.457 826
Μερίσματα εισπρακτέα          	-      15

Έσοδα χρηματοδότησης  	1.457    841

Τραπεζικά έξοδα (211) (223)
Τόκοι δανείων (1.655) (1.415)
Τόκοι τραπεζικών παρατραβηγμάτων (13) (262)
Τόκοι υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.317) (1.195)
Καθαρή συναλλαγματική ζημιά   		(166) (54)

Έξοδα	χρηματοδότησης 	(3.362) (3.149)

Καθαρό	κόστος	χρηματοδότησης 	(1.905) (2.308)
  

Η	Εταιρεία
Τόκοι εισπρακτέοι 1.456 606
Μερίσματα εισπρακτέα      	38       15

Έσοδα	χρηματοδότησης 	1.494     621

Τραπεζικά έξοδα (211) (104)
Τόκοι δανείων (1.655) (1.415)
Τόκοι τραπεζικών παρατραβηγμάτων (8) (148)
Τόκοι υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.317) (1.195)
Καθαρή συναλλαγματική ζημιά  		(165) (60)

Έξοδα	χρηματοδότησης (3.356) (2.922)

Καθαρό	κόστος	χρηματοδότησης (1.862) (2.301)

Οι συναλλαγματικές διαφορές για τα έτη 2007 και 2006 προέκυψαν από τις αποπληρωμές δανείων σε ξένα νομίσματα που έγιναν 

κατά τη διάρκεια του έτους.



70

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

   2007	 2006
	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα
 (i)  Φορολογία – χρέωση /(πίστωση) για το έτος  
  Εταιρικός φόρος - προηγούμενα έτη 238 -
  Έκτακτη εισφορά στο ταμείο άμυνας - προηγούμενα έτη (100) -
  Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών – προηγούμενο έτος 53 -
  Έκτακτη εισφορά στο ταμείο άμυνας – για το έτος 147 83
  Φορολογική επίπτωση από πωλήσεις στο εξωτερικό - 6
  Αναβαλλόμενη φορολογία - χρέωση / (πίστωση)   		478 (1.820)

 						 816 (1.731)
  
 (ii) Συμφιλίωση φορολογίας - χρέωση /(πίστωση) για το έτος  
          Κέρδος / (ζημιά)  πριν τη φορολογία   	1.280 (16.625)
  
          Φόρος προς 10% στο κέρδος/(ζημιά) του Συγκροτήματος  
    πριν τη φορολογία 128 (1.663)
  
Φορολογική	επίπτωση	των	πιο	κάτω:	 	
Έξοδα που δεν εκπίπτουν  936 1.250
Εταιρικός φόρος - προηγούμενα έτη 238 -
Έκτακτη εισφορά στο ταμείο άμυνας – προηγούμενα έτη  (100) -
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών – προηγούμενο έτος 53 -
Έκτακτη εισφορά στο ταμείο άμυνας – για το έτος 147 83
Φορολογική επίπτωση από πωλήσεις στο εξωτερικό - 6
Αναβαλλόμενη φορολογία  – χρέωση / (πίστωση)  
σε προσωρινές διαφορές 60 (183)
Εκπτώσεις και εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία 				(646) (1.224)

Φορολογική χρέωση / (πίστωση) για το έτος 					816 (1.731)
  
Η	Εταιρεία	 	
 (i) Φορολογία-χρέωση /(πίστωση) για το έτος  
  Εταιρικός φόρος – προηγούμενα έτη 238 -
  Έκτακτη εισφορά στο ταμείο άμυνας – προηγούμενα έτη  (100) -
  Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών – προηγούμενο έτος 53 -
  Έκτακτη εισφορά στο ταμείο άμυνας - για το έτος 147 61
  Φορολογική επίπτωση από πωλήσεις στο εξωτερικό - 6
  Αναβαλλόμενη φορολογία – χρέωση / (πίστωση)       		482 (1.649)

         820 (1.582)
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

   2007	 2006
	 	 	 £’000	 £’000

	 (ii)Συμφιλίωση	φορολογίας	–	χρέωση	/	(πίστωση)	για	το	έτος  
         Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία   1.327 (5.173)
  
   Φόρος προς 10% στο κέρδος / (ζημιά) της Εταιρείας πριν τη φορολογία 133 (517)
  
        Φορολογική	επίπτωση	των	πιο	κάτω:  
  Έξοδα που δεν εκπίπτουν 926 1.229
  Εταιρικός φόρος – προηγούμενα έτη 238 -
  Έκτακτη εισφορά στο ταμείο άμυνας – προηγούμενα έτη (100) -
  Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών – προηγούμενο έτος 53 -
  Έκτακτη εισφορά στο ταμείο άμυνας – για το έτος 147 61
  Φορολογική επίπτωση από πωλήσεις στο εξωτερικό - 6
  Αναβαλλόμενη φορολογία χρέωση / (πίστωση) πάνω σε προσωρινές διαφορές     	59 (183)
  Εκπτώσεις και εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία  			(636) (2.178)

  Φορολογική χρέωση/(πίστωση) για το έτος  				820 (1.582)

Η Εταιρεία και οι εξαρτημένες της υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 10%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό  10%. Σε τέτοιες  περιπτώσεις 
50% των τόκων αυτών εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15%.  

   2007	 2006
	 	 	 £’000	 £’000

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια  
Αναφορικά με την επανεκτίμηση ακίνητης περιουσίας    		122           -

Η πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον ισχύοντα συντελεστή 
του εταιρικού φόρου.

	 (iii)Φορολογικές	ζημιές
  Οι φορολογικές ζημιές μπορούν να μεταφερθούν χωρίς κανένα περιορισμό μέχρι την πλήρη εκμετάλλευσή τους και   
  επίσης μπορούν να συμψηφιστούν με φορολογητέα κέρδη άλλων εταιρειών του Συγκροτήματος. Οι φορολογικές ζημιές για  
  συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη είναι ύψους £49,2 εκατομμυρίων  (2006: £53,1 εκατομμύρια). Οι φορολογικές υποθέσεις 
  και οι φορολογικές ζημιές της Εταιρείας έχουν συμφωνηθεί με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ως το τέλος του 
  έτους 2006.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

13. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

	 	 	 2007	 2006
	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα  
Κέρδος/(ζημιά) για το έτος που αναλογεί στους μετόχους    			676 (4.326)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 274.470 267.504

Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή – σεντ    		0,25 (1,62)
  
  
Η	Εταιρεία	  
Κέρδος/(ζημιά) για το έτος που αναλογεί στους μετόχους              	507 (3.591)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών      			274.470         267.504

Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή – σεντ     	0,18 (1,34)
 

Οι μεσοσταθμικοί αριθμοί μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των ετών 2006 και 2007 προσαρμοσμένοι με το δωρεάν 
στοιχείο επιβράβευσης της έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του βασικού και 
κατανεμημένου κέρδους/(ζημιάς) ανά μετοχή.

Για το Συγκρότημα και την Εταιρεία το κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή αντιπροσωπεύει τόσο το βασικό όσο και το κατανεμημένο 
κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

14. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

	 	 	 Αεροσκάφη,	 	 Ακίνητη	 	
Το	Συγκρότημα	 εφεδρικές	μηχανές	 Ιδιόκτητη	 περιουσία	 	
	 	 	 &	ανταλλακτικά	 ακίνητη	 υπό	 	
	 	 	 αεροσκαφών	 περιουσία	 μίσθωση	 Εξοπλισμός	 Σύνολο
Έτος	2007	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000
     
Κόστος	ή	εκτίμηση	
1 Ιανουαρίου 184.162	 1.550	 4.833	 	9.182	 199.727
Προσθήκες 343	 -	 -	 638	 981
Επαναταξινομήσεις (7)	 -	 -	 -	 (7)
Επανεκτιμήσεις 292	 550	 -	 90	 932
Πωλήσεις     	(299)	 							-	 							-	 (1.113)	 (1.412)

31 Δεκεμβρίου 184.491	 2.100	 4.833	 	8.797	 200.221	

Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 123.308	 								-	 4.339	 7.875	 135.522
Μεταφορές -	 -	 16	 (16)	 -
Επιβάρυνση για το έτος 8.221	 -	 97	 694	 9.012
Επαναταξινομήσεις (2)	 -	 -	 -	 (2)
Επανεκτιμήσεις (3.299)	 -	 -	 (162)	 (3.461)
Πωλήσεις    	(238)	 							-	 							-	 (1.106)	 (1.344)	

31 Δεκεμβρίου 127.990	 							-	 4.452	 	7.285	 139.727

Καθαρή	λογιστική	αξία	31	Δεκεμβρίου 		56.501	 2.100	 			381	 	1.512	 		60.494

Έτος	2006
     
Κόστος	ή	εκτίμηση 
1 Ιανουαρίου 184.911 2.494 5.231 10.209 202.845
Προσθήκες 282 - - 651 933
Επαναταξινομήσεις (26) - - - (26)
Πωλήσεις (159) - (84) (526) (769)
Μεταφορά σε ακίνητα για επένδυση - (565) - - (565)
Επίδραση αποενοποίησης Eurocypria       (846)   (379)   (314)  (1.152) (2.691)

31 Δεκεμβρίου 184.162 1.550 4.833   9.182 199.727

Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 115.179 35 4.459 8.502 128.175
Επιβάρυνση για το έτος 8.497 42 112 851 9.502
Επαναταξινομήσεις (18) - - - (18)
Πωλήσεις (83) - (84) (522) (689)
Μεταφορά σε ακίνητα για επένδυση - (28) - - (28)
Επίδραση αποενοποίησης Eurocypria      (267)     (49)   (148)    (956) (1.420)

31 Δεκεμβρίου 123.308         - 4.339  7.875 135.522

Καθαρή	λογιστική	αξία	31	Δεκεμβρίου	 		60.854 1.550    494  1.307   64.205
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

14. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

	 	 	 Αεροσκάφη,	 	 Ακίνητη	 	
Η	Εταιρεία	 εφεδρικές	μηχανές	 Ιδιόκτητη	 περιουσία	 	
	 	 	 &	ανταλλακτικά	 ακίνητη	 υπό	 	
	 	 	 αεροσκαφών	 περιουσία	 μίσθωση	 Εξοπλισμός	 Σύνολο
Έτος	2007	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000
     
Κόστος	ή	εκτίμηση	
1 Ιανουαρίου 	184.162	 	1.550	 	4.833	 	8.601	 199.146
Προσθήκες 343	 -	 -	 535	 878
Επαναταξινομήσεις (7)	 -	 -	 (2)	 (9)
Επανεκτιμήσεις 292	 550	 -	 90	 932
Πωλήσεις    		(299)	 								-	 							-	 (1.079)	 (1.378)

31 Δεκεμβρίου 184.491	 2.100	 4.833	 	8.145	 199.569

Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 	123.308	 								-	 	4.339	 	7.392	 135.039
Επιβάρυνση για το έτος 8.221	 -	 97	 636	 8.954
Επαναταξινομήσεις (2)	 -	 16	 (20)	 (6)
Επανεκτιμήσεις (3.299)	 -	 -	 (162)	 (3.461)
Πωλήσεις    	(238)	 								-	 								-	 (1.071)	 (1.309)	

31 Δεκεμβρίου 127.990	 								-	 4.452	 	6.775	 139.217

Καθαρή	λογιστική	αξία	31	Δεκεμβρίου 		56.501	 2.100	 				381	 	1.370	 		60.352

Έτος	2006
     
Κόστος	ή	εκτίμηση	
1 Ιανουαρίου 184.060 2.115 4.916 8.520 199.611
Προσθήκες 282 - - 592 874
Επαναταξινομήσεις (21) - - - (21)
Μεταφορά σε ακίνητα για επένδυση - (565) - - (565)
Πωλήσεις      (159)         -     (83)   (511) (753)

31 Δεκεμβρίου 184.162 1.550 4.833 8.601 199.146

Αποσβέσεις	
1 Ιανουαρίου 114.987 - 4.342 7.217 126.546
Επιβάρυνση για το έτος 8.420 28 96 665 9.209
Επαναταξινομήσεις (16) - (15) 20 (11)
Μεταφορά σε ακίνητα για επένδυση - (28) - - (28)
Πωλήσεις        (83)         -     (84)   (510) (677)

31 Δεκεμβρίου 123.308        - 4.339 7.392 135.039

	Καθαρή	λογιστική	αξία	31	Δεκεμβρίου   60.854 1.550     494 1.209   64.107
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

14. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

Η πιο πρόσφατη επανεκτίμηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, που αποτελείται από 
γη και κτίρια, πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές χρησιμοποιώντας σαν 
βάση την ελεύθερη αγοραία αξία. Το συνολικό πλεόνασμα επανεκτίμησης το οποίο ανήλθε σε £0,55 εκατομμύρια πιστώθηκε στο 
αποθεματικό επανεκτίμησης. Η επανεκτιμημένη αξία των μη αποσβέσιμων στοιχείων αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού 
(γης) ανέρχεται στα £2,10 εκατομμύρια (2006: £1,55 εκατομμύρια). Η καθαρή λογιστική αξία της γης πριν την επανεκτίμηση 
ανερχόταν στις £24 χιλιάδες.

Τα ανταλλακτικά αεροσκαφών παρουσιάζονται σε εκτίμηση με βάση την πιο πρόσφατη ένδειξη της αγοραίας αξίας τους.

Η καθαρή λογιστική αξία των αεροσκαφών που αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης και περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία των αεροσκαφών, εφεδρικών μηχανών και ανταλλακτικών αεροσκαφών, ανέρχεται σε £29,9 εκατομμύρια (2006: 
£32,4 εκατομμύρια).

15. ΑΥΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  	 	 	 	 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	
	 	 	 	 	 	 2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	
Κόστος 
1 Ιανουαρίου    2.644 2.468
Προσθήκες    29 290
Διαγραφές     (381) (3)
Επίδραση αποενοποίησης Eurocypria        	- (111)

31 Δεκεμβρίου    2.292 2.644

Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου   	 2.148 1.928
Επιβάρυνση για το έτος    199 280
Διαγραφές    (381) (3)
Επίδραση αποενοποίησης Eurocypria            - (57)

31 Δεκεμβρίου    1.966  2.148

Καθαρή	λογιστική	αξία	31	Δεκεμβρίου            			326            496

Η	Εταιρεία	 	 	
Κόστος 
1 Ιανουαρίου    2.189 1.964
Προσθήκες     27 228
Διαγραφές     	 	(381) (3)

31 Δεκεμβρίου    1.835 2.189

Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου    1.827 1.629
Επιβάρυνση για το έτος    141 201
Διαγραφές       (381) (3)

31 Δεκεμβρίου    1.587 1.827

Καθαρή	λογιστική	αξία	31	Δεκεμβρίου	        248    362
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

16. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	 	
Ακίνητα για επένδυση         	615      537

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η δίκαιη αξία της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας στην Αθήνα επανεκτιμήθηκε από ανεξάρτητους 
επαγγελματίες εκτιμητές χρησιμοποιώντας σαν βάση την ελεύθερη αγοραία αξία. Το πλεόνασμα επανεκτίμησης που ανήλθε σε 
£78 χιλιάδες αναγνωρίστηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

17. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
         
      2007	 		2006
	 	 	 				 	 	 	£’000	 			£’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	 	
Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού   
διαθέσιμα προς πώληση       	116    116

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού   
διαθέσιμα προς πώληση      1.057            275

Τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση αφορούν πιστοποιητικά επένδυσης 
μετοχών στη SITA Inc. Αυτά τα πιστοποιητικά επένδυσης παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης.

Τα κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση αφορούν επένδυση σε μετοχές της 
εταιρείας Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τουριστικής Αναπτύξεως Λίμιτεδ. Αυτές παρουσιάζονται στον ισολογισμό βασισμένες στην 
πιο πρόσφατη ένδειξη της αγοραίας τους αξίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και πωλήθηκαν στην επανεκτιμημένη τιμή τους το 
Φεβρουάριο 2008. Το πλεόνασμα που προέκυψε ύψους £782 χιλιάδων αναγνωρίστηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης.

18. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Η	Εταιρεία	 	
Cyprair Tours Limited – μετοχές σε τιμή κτήσης μείον απομείωση   - -
Zenon NDC Limited – μετοχές σε τιμή κτήσης           5        5

             5        5

Οι δύο πιο πάνω εταιρείες είναι πλήρως εξαρτημένες.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

19. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές (Καταστήματα Αδασμολογήτων Ειδών) Λίμιτεδ διέκοψε τις εργασίες της στις 30 Ιουνίου 2006 
όταν ο στρατηγικός επενδυτής, Hermes Airports Ltd, ανέλαβε τη λειτουργία των καταστημάτων αδασμολόγητων ειδών στους 
αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η συνδεδεμένη εταιρεία παρουσιάζεται σύμφωνα με τη λογιστική μέθοδο της 
καθαρής θέσης (ΔΛΠ 28). Η αξία της συνδεδεμένης εταιρείας αποτελείται από το μερίδιο κέρδους του Συγκροτήματος που 
προέκυψε από την αναπροσαρμογή του τέλους εκχώρησης που ήταν πληρωτέο από την εταιρεία αυτή προς την Κυβέρνηση για το 
2006, μετά από απόφαση που λήφθηκε από την Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2007.

Επειδή η Εταιρεία ετοιμάζει τόσο ενοποιημένες όσο και  ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28, 
η λογιστική μέθοδος της καθαρής θέσης δεν εφαρμόζεται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για  το λόγο 
αυτό η επένδυση στη συνδεδεμένη εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 παραμένει σε μηδενική αξία σαν αποτέλεσμα απομείωσης 
που αναγνωρίστηκε σε προηγούμενα έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδεδεμένης εταιρείας αποφάσισε κατά τη συνεδρία του 
στις 21 Δεκεμβρίου 2007 να προχωρήσει στην εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας.

20. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	 	 	 	 Το	Συγκρότημα	 Η	Εταιρεία
	 	 	 	 2007	 2006	 2007	 2006
	 	 	 	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000
    
1 Ιανουαρίου  3.130 1.651 3.128 1.479
Αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση    
λογαριασμού αποτελεσμάτων  (478) 1.413 (482) 1.649
Αναγνωρίστηκαν στο αποθεματικό επανεκτίμησης    (122)       66  	(122)          -

31 Δεκεμβρίου   	2.530  3.130 2.524  3.128

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στις 31 Δεκεμβρίου αποτελείται από:

	 	 	 	 Το	Συγκρότημα	 Η	Εταιρεία
	 	 	 	 2007	 2006	 2007	 2006
	 	 	 	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000

Προσωρινές χρονικές διαφορές μεταξύ των αποσβέσεων 
και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων   (2.055) (1.995) (2.051) (1.992)
Επανεκτίμηση περιουσίας  (446) (324) (446) (324)
Φορολογικές ζημιές  4.981 5.399 4.971 5.394
Άλλες προσωρινές διαφορές      		50       50      	50       50

    	2.530  3.130	 	2.524  3.128
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

21. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

	 				 	 	 	 	 2007	 		2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 	£’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία  
Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα    	4.092   6.876

Τα μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα συμπεριλαμβάνουν αποθεματικά για τη συντήρηση αεροσκαφών και εγγυητικές καταθέσεις για 
τις μισθώσεις των αεροσκαφών τύπου Α330 τα οποία είχαν μισθωθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2003.

Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο παρουσιάζεται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων και 
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
 
      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	 	
Αναλώσιμα ανταλλακτικά    1.471 900
Αδασμολόγητα είδη    82 110
Άλλα αποθέματα        154     165

      1.707  1.175

23. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
 
	 	 	 	 	 	 2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000
Το	Συγκρότημα  
Εμπορικά εισπρακτέα    16.003 16.843
ΦΠΑ εισπρακτέος    1.920 646
Άλλα εισπρακτέα, προπληρωμές και δεδουλευμένο εισόδημα     2.731   3.378

      20.654 20.867

Η	Εταιρεία	 	
Εμπορικά εισπρακτέα    15.931 16.676
Ποσά οφειλόμενα από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 41)    580 541
ΦΠΑ εισπρακτέος    1.570 416
Άλλα εισπρακτέα, προπληρωμές και δεδουλευμένο εισόδημα      2.487   3.238

      20.568 20.871

Τα άλλα εισπρακτέα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ποσά για προπληρωμένα έξοδα και προκαταβολές για μελλοντικές 
υπηρεσίες.
Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο παρουσιάζεται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων και 
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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24. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

	 				 	 	 	 	 2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000
Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	
Εγκεκριμένο:  
1.500.000.000  (2006: 150.000.000 ) συνήθεις μετοχές ονομαστικής  
αξίας £0,05 ανά μετοχή (2006 :  £0,50 ανά μετοχή)    75.000 75.000
  
Εκδομένο και εξ ολοκλήρου πληρωμένο:  
390.859.040 (2006: 111.039.500) συνήθεις μετοχές ονομαστικής  
αξίας £0,05 ανά μετοχή  (2006 :  £0,50 ανά μετοχή)    19.543 55.520

Οι αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το 2007 ήταν αποτέλεσμα των Ειδικών  ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 2007, τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω, 
καθώς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης σε υφιστάμενους μετόχους που 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο 2007.

 α) Ότι το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε £75.000.000 διαιρεμένο σε 150.000.000   
  μετοχές των £0,50 η κάθε μία, να μειωθεί σε £7.500.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 μετοχές των £0,05 η κάθε μία.

 β) Ότι το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε £55.519.750 διαιρεμένο σε 111.039.500 μετοχές των £0,50  
  η κάθε μία, να μειωθεί σε £5.551.975 διαιρεμένο σε 111.039.500 των £0,05 η κάθε μία.

 γ) Ότι οι μειώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω να πραγματοποιηθούν με τη μείωση της   
  ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από £0,50 η κάθε μία σε £0,05 η κάθε μία, επειδή το ποσό των £0,45 ανά εκδοθείσα   
  και πλήρως  πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό £49.967.775 αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το   
  οποίο απωλέσθηκε λόγω ζημιών.

 δ) Ότι αμέσως μετά την έγκριση του Δικαστηρίου αναφορικά με τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, 
  το  εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί σε £75.000.000 με τη δημιουργία 1.350.000.000 μετοχών των  
   £0,05 η κάθε μία, οι οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.

Η δικαστική έγκριση για τα πιο πάνω ψηφίσματα δόθηκε στις 23 Μαρτίου 2007 και όλες οι αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας έχουν κατάλληλα καταχωρηθεί στον Έφορο Εταιρειών.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση 
279.819.540 νέων συνήθων μετοχών μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Τα συνολικά 
κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Εταιρεία ανήλθαν σε £14,7 εκατομμύρια. Για κάθε εκδομένη και εξ ολοκλήρου πληρωθείσα 
μετοχή των Κυπριακών Αερογραμμών παραχωρήθηκε ένα δικαίωμα προτίμησης που μετατράπηκε κατά την άσκηση του σε 
2,52 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,05 η κάθε μία. Τα δικαιώματα προτίμησης που εξασκήθηκαν από τους 
κατόχους τους, στην τιμή εξάσκησης των £0,05 ανά μετοχή, αντιστοιχούν με 263.873.968 μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 94,3% 
των συνολικών μετοχών που εκδόθηκαν. Η Εταιρεία εξάσκησε όλα  τα δικαιώματα που δεν είχαν εξασκήσει οι μέτοχοι και οι 
15.945.572 (5,7%) μετοχές που προέκυψαν διατέθηκαν σε επενδυτές στην Ελλάδα και την Κύπρο στην τιμή των £0,0936 η κάθε 
μία μέσω της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών (Book-Building). Το κέρδος που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία, ύψους 
£0,7 εκατομμυρίων, αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια.



80

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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25. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ/ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
  
	 	 	 	 	 	 2007	 2006
	 	 	 	 	 Σημ.	 			£’000	 			£’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	   
Αποθεματικά    
Αποθεματικό κεφαλαίου    983 983
Αποθεματικό επανεκτίμησης   26 7.225 2.172
Αποθεματικό αντιστάθμισης κινδύνων   27   				883       228

         9.091    3.383
   
Συσσωρευμένες ζημιές   

-	Το	Συγκρότημα    (20.854) (72.050)

-	Η	Εταιρεία			    (21.079) (72.106)

Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από 
τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού 
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά 
προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος εάν οι μέτοχοι, κατά το τέλος της περιόδου των 
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό 
αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα έχει ήδη διανεμηθεί για το έτος στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

26. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
 
	 	 	 	 	 	 2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση    1.036 254
Αεροσκάφη, ακίνητα και εξοπλισμός  
 > Ακίνητη περιουσία    2.346 1.918
 > Ανταλλακτικά αεροσκαφών    3.843          -

 Σύνολο	αποθεματικού	επανεκτίμησης	 		 	 	 7.225  2.172

 Το αποθεματικό επανεκτίμησης δεν είναι διαθέσιμο για διανομή.
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27. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	 	
Αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία των παράγωγων  χρηματοοικονομικών μέσων    (70) (256)
Συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή δανείων και  
υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων σε ξένα νομίσματα     1.638 1.053
Συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή άλλων στοιχείων  ενεργητικού σε ξένα νομίσματα     	(685) (569)

Σύνολο	αποθεματικού	αντιστάθμισης	κινδύνων	 	 	 	 				883     228

Το αποθεματικό αντιστάθμισης κινδύνων δεν είναι διαθέσιμο για διανομή.

28. ΔΑΝΕΙΑ

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία

Αυτή η σημείωση περιέχει πληροφορίες για τους όρους τοκοφόρων δανείων που συνήψε το Συγκρότημα και η Εταιρεία και 
υπολογίζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
σε κίνδυνο επιτοκίου, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας αναφέρονται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων και 
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

  	 	 	 Σύνολο		 Κεφάλαιο	 Κόστος	
	 	 	 	 	 Πληρωμών	 (Λογιστική	 Χρηματο-	
	 	 	 	 	 	 αξία)	 δότησης
Έτος	2007	 	 	 £’000	 £’000	 £’000
   
Εντός ενός έτους     5.984	 		4.157	 		1.827

Μεταξύ δύο και πέντε ετών   22.098	 16.626	 5.472
Πέραν των πέντε ετών    20.982	 	18.704	 		2.278

     43.080	 35.330	 		7.750

Σύνολο	 		 	 49.064	 	39.487	 		9.577

	 	 	 	 	 Σύνολο		 Κεφάλαιο	 Κόστος	
	 	 	 	 	 Πληρωμών	 (Λογιστική	 Χρηματο-	
	 	 	 	 	 	 αξία)	 δότησης
Έτος	2006	 	 	 £’000	 £’000	 £’000
   
Εντός ενός έτους    30.024 29.575   449
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28. ΔΑΝΕΙΑ (συνέχεια)

Το κόστος χρηματοδότησης που παρουσιάζεται για τα έτη 2006 και 2007 πιο πάνω αποτελεί υπολογισμό με βάση τα επιτόκια 
που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Τα επιτόκια αυτά είναι κυμαινόμενα, συνεπώς το τελικό κόστος 
χρηματοδότησης μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως της μεταβολής των σχετικών επιτοκίων. 

Η λογιστική αξία για το 2007 αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο μακροπρόθεσμου δανείου ύψους €78 εκατομμυρίων, η συμφωνία του 
οποίου υπογράφτηκε στις  8 Μαΐου 2007, το οποίο είναι εγγυημένο από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, έπειτα από 
έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης στις 7 Μαρτίου 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δάνειο, εκτός αν πραγματοποιηθούν 
προπληρωμές, είναι αποπληρωτέο με 20 ίσες εξαμηνιαίες δόσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2017 και φέρει τόκο EURIBOR συν 0,04%.

Η λογιστική αξία για το 2006 αντιπροσωπεύει βραχυπρόθεσμο δάνειο από την Deutsche Bank AG το οποίο ήταν εγγυημένο 
από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, έπειτα από έγκριση Βοήθειας Διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
αποπληρώθηκε πλήρως το 2007 μετά την εκταμίευση του προαναφερθέντος δανείου.

29. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

	Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν την αγορά δύο αεροσκαφών τύπου Α319 που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 
2002.

Αυτή η σημείωση περιέχει πληροφορίες για τους όρους τοκοφόρων χρηματοδοτικών μισθώσεων που συνήψε το Συγκρότημα 
και η Εταιρεία και υπολογίζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση του Συγκροτήματος 
και της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίου, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας αναφέρονται στη σημείωση 38 των 
ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

 
	 	 	 	 	 Σύνολο		 Κεφάλαιο	 Κόστος	
	 	 	 	 	 Πληρωμών	 (Λογιστική	 Χρηματο-	
	 	 	 	 	 	 αξία)	 δότησης
Έτος	2007	 	 	 £’000	 £’000	 £’000

Εντός ενός έτους     4.570	 		3.243	 1.327

Μεταξύ δύο και πέντε ετών   15.809	 12.973	 2.836
Πέραν των πέντε ετών     5.148	 		4.865	 			283

     20.957	 17.838	 3.119

Σύνολο   25.527	 21.081	 4.446
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29. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (συνέχεια)
 
	 	 	 	 	 Σύνολο		 Κεφάλαιο	 Κόστος	
	 	 	 	 	 Πληρωμών	 (Λογιστική	 Χρηματο-	
	 	 	 	 	 	 αξία)	 δότησης
Έτος	2006	 	 	 £’000	 £’000	 £’000

Εντός ενός έτους     4.744   3.353 1.391

Μεταξύ δύο και πέντε ετών   16.721 13.410 3.311
Πέραν των πέντε ετών     9.035   8.382    653

     25.756 21.792 3.964

Σύνολο   30.500 25.145 5.355

Το κόστος χρηματοδότησης που παρουσιάζεται πιο πάνω υπολογίστηκε με βάση τα επιτόκια που ήταν σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού.  Τα επιτόκια αυτά είναι κυμαινόμενα, συνεπώς το τελικό κόστος χρηματοδότησης μπορεί να 
διαφοροποιηθεί αναλόγως της μεταβολής των σχετικών επιτοκίων.

30. ΠΛΗΡΩΤΕΑ

             	 2007	 							2006
	 										 	 	 	 £’000	 							£’000

Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	 	
Μακροπρόθεσμα πληρωτέα      	9.835  9.849

Τα μακροπρόθεσμα πληρωτέα συμπεριλαμβάνουν προβλέψεις για συντήρηση και γενική επισκευή μηχανών αεροσκαφών.
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31. ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
  
      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	
Εμπορικά πληρωτέα    11.583 11.500
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.41)    204 204
Πρόβλεψη για τη συντήρηση αεροσκαφών    11.583 13.796
Οφειλόμενα έξοδα που αφορούν το προσωπικό     2.789 2.556
Πρόβλεψη για διασφάλιση της αξίας των Ταμείων  Προνοίας (σημ.37)   (249) (342)
Υποχρεώσεις παραγώγων    58 244
ΦΠΑ πληρωτέος    191 496
Φόροι επιβατών    8.144 4.717
Άλλες προβλέψεις και οφειλές    11.730 16.192

      46.033 49.363
  
Η	Εταιρεία	 	
Εμπορικά πληρωτέα    11.286 11.492
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.41)    204 204
Πρόβλεψη για τη συντήρηση αεροσκαφών    11.583 13.796
Οφειλόμενα έξοδα που αφορούν το προσωπικό    2.789 2.556
Πρόβλεψη για διασφάλιση της αξίας των Ταμείων Προνοίας (σημ.37)   (249) (342)
Υποχρεώσεις παραγώγων    58 244
ΦΠΑ πληρωτέος    191 496
Φόροι επιβατών    8.144 4.717
Άλλες προβλέψεις και οφειλές    11.705 15.949

      45.711 49.112
 
Τα άλλα πληρωτέα και προβλέψεις συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για υπηρεσίες που δεν τιμολογήθηκαν ακόμα.
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32. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ / (ΖΗΜΙΑΣ) ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΡΟΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ/ (ΓΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ
      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	
Κέρδος/(ζημιά) για το έτος       676 (14.894)
Μερίδιο κέρδους από τη συνδεδεμένη εταιρεία    (212) -
Αποσβέσεις αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού    9.012 9.502
Αποσβέσεις άυλου ενεργητικού    199 281
Ζημιά από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού    53 45
Αλλαγή της δίκαιης αξίας των ακινήτων για επένδυση    (78) -
Συναλλαγματικό (κέρδος)/ζημιά από δάνεια/χρηματοδοτικές  μισθώσεις σε ξένο νόμισμα:  
    > σε δάνεια    322 240
 > σε χρηματοδοτικές μισθώσεις    (158) (179)
Τόκοι πληρωτέοι    2.985 2.872
Τόκοι εισπρακτέοι    (1.457) (826)
Μείωση / (αύξηση) στα εισπρακτέα    2.668 (1.895)
Αύξηση στα αποθέματα    (532) (58)
Μείωση / (αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα    340 (5.073)
(Μείωση) / αύξηση στα πληρωτέα    (14) 215
(Μείωση) / αύξηση στα εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις    (3.264) 12.190
Αύξηση στο εισόδημα που προεισπράχθηκε    360 2.746
Φορολογία        816 (1.731)
Μερίσματα εισπρακτέα    - (15)
Φορολογία που πληρώθηκε      	(127)	  (53)

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες    11.589   3.367

Η	Εταιρεία	 	
Κέρδος / (ζημιά) για το έτος     507 (3.591)
Αποσβέσεις αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού    8.954 9.209
Αποσβέσεις άυλου ενεργητικού    141 201
Ζημιά από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και  εξοπλισμού    55 48
Αλλαγή της δίκαιης αξίας των ακινήτων για επένδυση   	 (78) -
Κέρδος από πώληση εξαρτημένης    - (13.420)
Συναλλαγματικό (κέρδος)/ζημιά από δάνεια/χρηματοδοτικές  μισθώσεις σε ξένο νόμισμα:  
 > σε δάνεια    322 240
 > σε χρηματοδοτικές μισθώσεις    (158) (179)
Τόκοι πληρωτέοι    2.980 2.758
Τόκοι εισπρακτέοι    (1.456) (606)
Μείωση / (αύξηση) στα εισπρακτέα    2.668 (1.230)
(Αύξηση) / μείωση στα αποθέματα    (532) 46
Μείωση / (αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα   	 433 (1.843)
(Μείωση) / αύξηση στα πληρωτέα    (14) 227
(Μείωση) / αύξηση στα εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις    (3.341) 6.403
Αύξηση στο εισόδημα που προεισπράχθηκε    360 2.055
Φορολογία    820 (1.582)
Μερίσματα εισπρακτέα    (38) (15)
Φορολογία που πληρώθηκε        (126) (67) 
Καθαρή ροή μετρητών από / (για) εργασίες   	 11.497 (1.346)
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33. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα  
1 Ιανουαρίου    15.626 13.858
Αύξηση μετρητών και αντιστοίχων μετρητών    29.877   1.768

31 Δεκεμβρίου    45.503 15.626
  
Η	Εταιρεία	 	
1 Ιανουαρίου    15.544 8.829
Αύξηση μετρητών και αντιστοίχων μετρητών    29.931    6.715

31 Δεκεμβρίου    45.475 15.544

      

34. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

	 	 	 	 	 	 	 Αλλαγή
	 	 	 	 	 2007	 2006	 έτους
	 	 	 	 	 £’000	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	 	
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   46.707 16.679 30.028
Τραπεζικά παρατραβήγματα   	(1.204) (1.053) (151)

    	 45.503 15.626 29.877
   
Η	Εταιρεία	 	 	
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  	 46.596 16.566 30.030
Τραπεζικά παρατραβήγματα   	(1.121)  (1.022) (99)

     45.475 15.544 29.931
     

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν επιτόκια που κυμαίνονται μεταξύ 4,04% και 6,27% ετησίως αναλόγως του νομίσματος του 
κάθε παρατραβήγματος.

Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίου και ανάλυση ευαισθησίας των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναγράφονται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας.
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35. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα		και	η	Εταιρεία  
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις          618   730

Το ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 (i) Ποσό £337 χιλιάδων (2006: £483 χιλιάδες) αναφορικά με τραπεζική εγγύηση που δόθηκε προς το Σύνδεσμο Κυπρίων  
  Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ΣΚΤΠ).  Είναι πιθανό να γίνει χρήση της εγγύησης αυτής για να καλυφθούν εκκρεμείς   
  υποχρεώσεις  από το πρόγραμμα περιεκτικών εκδρομών της Cyprair Holidays όσον αφορά ταξιδιωτικές διευθετήσεις   
  πελατών.

 (ii)  Εγγυήσεις που ανέρχονται στο ποσό των £281 χιλιάδων (2006: £247 χιλιάδων) και έχουν δοθεί από το Συγκρότημα στο   
   τμήμα Τελωνείων στην Κύπρο, στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και σε Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας άλλων χωρών.

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό σχετικά με αριθμό διαδικασιών/αιτήσεων που έχουν 
καταχωρηθεί ενώπιον του Εργατικού Δικαστηρίου από υπαλλήλους, καθώς και πρώην υπαλλήλους της Εταιρείας, σε σχέση 
με μείωση των μισθών τους, με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Καμία από αυτές τις αιτήσεις δεν έχει ακόμα 
επιδικασθεί ενώπιον του Εργατικού Δικαστηρίου. Εγείρονται δύσκολα νομικά ζητήματα. Η Εταιρεία υπερασπίζεται δυναμικά τις 
υποθέσεις και είναι αποφασισμένη να λάβει οποιαδήποτε απαραίτητα μέτρα ώστε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης να μην τεθεί σε 
κίνδυνο.

36. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
 
Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	

Κεφαλαιουχικές	δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (2006: £16 χιλιάδες).

Δεσμεύσεις	για	ενοίκια
Δεσμεύσεις για μελλοντικές πληρωμές που απορρέουν από συμβόλαια λειτουργικών μισθώσεων αεροσκαφών (operating leases) 
και συμβόλαια ενοικίασης ακινήτων είναι ως ακολούθως:
 
      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000
  
Εντός ενός έτους    	 8.259 8.766
Μεταξύ δύο και πέντε ετών    26.842 26.481
Πέραν των πέντε ετών           		-   7.231

      35.101 42.478
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36. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (συνέχεια)

Παράγωγα	
 (α) Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος
  Το Συγκρότημα και η Εταιρεία χρησιμοποιούν προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος για προστασία από το συναλλαγματικό  
  κίνδυνο.

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το Συγκρότημα και η Εταιρεία είχαν εκκρεμή συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων για πώληση 
  5,0 εκατομμυρίων Αγγλικών Λιρών και 4,5 εκατομμυρίων Ευρώ για αγορά Δολαρίων Αμερικής  (2006: 9,0 εκατομμυρίων   
  Αγγλικών Λιρών για αγορά Δολαρίων Αμερικής).  Τα συμβόλαια λήγουν κατά τη διάρκεια του 2008.

 (β) Πράξεις ανταλλαγής τιμών καυσίμων
  Το Συγκρότημα και η Εταιρεία χρησιμοποιούν επίσης πράξεις ανταλλαγής τιμών καυσίμων για αντιστάθμιση κινδύνων από   
  διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων.

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν είχαν εκκρεμή συμβόλαια ανταλλαγής τιμών καυσίμων για   
  αντιστάθμιση κινδύνων από διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων (2006: 7,5 εκατομμύρια Δολάρια Αμερικής).

 (γ) Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων
  Το Συγκρότημα και η Εταιρεία χρησιμοποιούν πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων για προστασία από τη διακύμανση των   
  επιτοκίων.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν διατηρούσαν συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων.

37. ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 Το Συγκρότημα και η Εταιρεία λειτουργούν διάφορα σχέδια ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού ως ακολούθως:

 1. Ταμείο Προνοίας υπαλλήλων των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ
  Όλοι οι υπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ (εκτός των πιλότων) που εργοδοτούνται στην Κύπρο   
  έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη σε αυτό το σχέδιο καθορισμένου ωφελήματος. Το σχέδιο είναι χρηματοδοτημένο και όλο  
  το ενεργητικό του τηρείται ξεχωριστά από τους πόρους του Συγκροτήματος και της Εταιρείας.

  Αναλογιστικές εκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πιο πρόσφατη εκτίμηση κατά την 31 Δεκεμβρίου   
  2006, για την οποία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβλεπόμενης Μονάδας, συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του   
  2007. Για σκοπούς υπολογισμού του κόστους συνταξιοδότησης με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.19, “Παροχές 
  σε εργαζόμενους” η κύρια παραδοχή που έγινε ήταν ότι ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας όλων των μακροπρόθεσμων   
  επενδύσεων του Ταμείου, θα ήταν κατά 3,0% ψηλότερος από την ετήσια αύξηση των μισθών.

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Ταμείου ήταν £33,7 εκατομμύρια, ενώ η αναλογιστική   
  εκτίμηση των εγγυημένων ωφελημάτων ανερχόταν στα £27,3 εκατομμύρια. Ενόψει της ύπαρξης πλεονάσματος ύψους   
  £6,4 εκατομμυρίων και σύμφωνα με την εισήγηση των αναλογιστών η  Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση   
  πληρωμής επιπρόσθετων συνδρομών για διασφάλιση της αγοραστικής αξίας του Ταμείου Προνοίας, πέραν αυτών που   
  αντιπροσωπεύουν δαπάνες τρέχουσας υπηρεσίας, μέχρι την επόμενη αναλογιστική μελέτη.
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37. ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (συνέχεια)

 1. Ταμείο Προνοίας υπαλλήλων των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ (συνέχεια)
  Η χρηματοδότηση του Ταμείου Προνοίας γίνεται με βάση τις υποχρεώσεις προς τα μέλη του Ταμείου Προνοίας αν αυτό   
   διέκοπτε τις δραστηριότητές του.  Η διαφορά του υπολοίπου που έχει προβλεφθεί και του ποσού που έχει χρηματοδοτηθεί  
   περιλαμβάνεται στα εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις.

  Το ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως έξοδο για το έτος είναι £1,1 εκατομμύρια 
  (2006: £1,3 εκατομμύρια) το οποίο αντιπροσωπεύει δαπάνη τρέχουσας υπηρεσίας. 

 2. Ταμείο Προνοίας πιλότων και ιπτάμενων μηχανικών των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ
   Όλοι οι πιλότοι των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο καθορισμένης   
  εισφοράς.  Η επιβάρυνση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για την περίοδο ανέρχεται στις £435 χιλιάδες 
  (2006: £482 χιλιάδες).

 3. Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λίμιτεδ – προσωπικό που εργάζεται εκτός Κύπρου
  α) Ελλάδα και Ιταλία
   Όλοι οι υπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ που εργάζονται στην Ελλάδα και στην Ιταλία   
   έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη σε αυτό το σχέδιο καθορισμένου ωφελήματος, το οποίο είναι μη χρηματοδοτημένο.    
   Γίνονται προβλέψεις στα βιβλία του Συγκροτήματος και της Εταιρείας με βάση τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα   
   μέλη του Ταμείου Προνοίας αν αυτή διέκοπτε τις δραστηριότητες της.  Το ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση   
   λογαριασμού αποτελεσμάτων ως έξοδο για το έτος είναι £94 χιλιάδες (2006: £111 χιλιάδες). Το μη χρηματοδοτημένο   
    ποσό που ανέρχεται στις £595 χιλιάδες (2006: £501 χιλιάδες) περιλαμβάνεται στα εμπορικά, άλλα πληρωτέα και   
   προβλέψεις.

  β) Υπόλοιπο προσωπικό
   Όλοι οι υπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ που εργάζονται εκτός Κύπρου, εκτός εκείνων που   
   εργάζονται στην Ελλάδα και στην Ιταλία, έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη σε σχέδια καθορισμένης εισφοράς.  Το   
   συνολικό ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ανέρχεται στις £115 χιλιάδες (2006: £121   
   χιλιάδες).

Συμφιλίωση της κίνησης των καθαρών υποχρεώσεων όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό, στα εμπορικά, άλλα πληρωτέα και 
προβλέψεις, ως πρόβλεψη για διασφάλιση της αξίας των Ταμείων Προνοίας (σημ. 31):

 	 	 	 	 	 	 2007	 2006
	 	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000
  
1 Ιανουαρίου    (342) (423)
Πρόβλεψη για το έτος    93 284
Ποσό που πληρώθηκε               - (203)

31 Δεκεμβρίου       	(249) (342)



90

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Παράγοντες κινδύνου
 Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους:
 > Πιστωτικό κίνδυνο
 > Κίνδυνο ρευστότητας
 > Κίνδυνο αγοράς 
 > Κίνδυνο μεταβολής της τιμής των καυσίμων
 > Κίνδυνοι τουριστικής βιομηχανίας
 > Κίνδυνο ανταγωνισμού
 > Λειτουργικό κίνδυνο
 > Κίνδυνο συμμόρφωσης
 > Νομικό κίνδυνο
 > Κίνδυνο απώλειας φήμης
 > Άλλους κινδύνους

Αυτή η σημείωση περιέχει πληροφορίες για την έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε κάθε ένα από τους πιο πάνω 
κινδύνους, καθώς και τους στόχους του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθούνται για τον 
υπολογισμό και διαχείριση κινδύνων και για τη διαχείριση του κεφαλαίου της Εταιρείας. Επίσης περιέχει περαιτέρω ποσοτικές 
πληροφορίες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας.

Οι αρχές διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι 
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και μηχανισμών ελέγχου και 
να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων αυτών. Οι αρχές και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων εξετάζονται 
συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος και της Εταιρείας.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν έχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία 
εφαρμόζουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με 
κατάλληλο ιστορικό πιστωτικής αξιοπιστίας και παρακολουθούν σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 
Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότημα 
και η Εταιρεία εφαρμόζουν διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε 
χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά 
του κάθε πελάτη.

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία δημιουργούν μια πρόβλεψη για απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για ζημίες που 
προέκυψαν σε σχέση με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία αυτής της πρόβλεψης αφορούν συγκεκριμένες 
προβλέψεις που σχετίζονται με αναγνωρισμένες ζημιές σε εισπρακτέα που είναι σημαντικά από μόνα τους και γενικές 
προβλέψεις σε σχέση με ομάδες παρόμοιων στοιχείων ενεργητικού για ζημιές που έχουν προκύψει αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί 
ακόμη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, μείον καθαρή ζημιά απομείωσης, στις ενοποιημένες και 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η οποία αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς 
να λαμβάνονται υπ’ όψιν οποιεσδήποτε εγγυήσεις έχουν ληφθεί, παρουσιάζεται πιο κάτω:

      2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	
Μη  κυκλοφορούντα εισπρακτέα     4.092 6.876
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα     20.654 20.867

       24.746  27.743

Η	Εταιρεία	 	
Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα    4.092 6.876
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα     20.568   20.871

      24.660   27.747
  
Κανένα υπόλοιπο πελάτη δεν αντιπροσωπεύει ουσιαστικό ποσοστό των συνολικών εμπορικών εισπρακτέων.

Η κίνηση στις προβλέψεις για απομείωση σε σχέση με τα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως 
ακολούθως:

	 	 	 	 	 	 2007	 2006
	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	
1 Ιανουαρίου    1.159 1.672
Αντιστροφή προβλέψεων    (22) (30)
Ζημιά απομείωσης     182 103
Διαγραφές          (90) (586)

      1.229   1.159

Η	Εταιρεία	 	
1 Ιανουαρίου    1.159 1.671
Αντιστροφή προβλέψεων    (22) (30)
Ζημιά απομείωσης    176 103
Διαγραφές          (87) (585)

        1.226   1.159
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο (συνέχεια)
Η ταξινόμηση με χρονολογική σειρά των εμπορικών εισπρακτέων κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν:

  	 Μεικτό	 Απομείωση	 Λογιστική	αξία	 Μεικτό	 Απομείωση	 Λογιστική	αξία
	 	 	 2007	 2007	 2007	 2006	 2006	 2006
	 	 	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα	 	 	 	 	 	
Μη Οφειλόμενα 739	 -	 739 813 - 813
Οφειλόμενα 0 –30 μέρες 8.912	 -	 8.912 9.254 - 9.254
Οφειλόμενα 31– 120 μέρες 6.018	 -	 6.018 6.326 - 6.326
Οφειλόμενα 121 – 365 μέρες 1.133	 836	 297 1.151 701 450
Πάνω από ένα χρόνο    	430	 			393	 						37      458    458         -

   17.232	 1.229	 16.003 18.002 1.159 16.843

Η	Εταιρεία	 	 	 	 	 	
Μη Οφειλόμενα 739	 -	 739 803 - 803
Οφειλόμενα 0 – 30 μέρες 8.912	 -	 8.912 9.229 - 9.229
Οφειλόμενα 31 – 120 μέρες 6.011	 -	 6.011 6.302 - 6.302
Οφειλόμενα 121 – 365 μέρες 1.105	 836	 269 1.098 756 342
Πάνω από ένα χρόνο  			390	 			390	 									-      403    403          -

   17.157	 1.226	 15.931 17.835 1.159 16.676

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για εισπρακτέα κατά την ημερομηνία αναφοράς ανά γεωγραφικό τομέα ήταν:
       
        Λογιστική	αξία
	 	 	 	 	 	 	 2007	 2006
	 	 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Το	Συγκρότημα  
Μέση Ανατολή & Αραβικός Κόλπος     3.545 880
Ευρώπη     12.116 15.407
Άλλες περιοχές          342      556

       16.003 16.843

  
Η	Εταιρεία	 	
Μέση Ανατολή & Αραβικός Κόλπος     3.545 880
Ευρώπη     12.116 15.407
Άλλες περιοχές         	270      389

       15.931 16.676
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 
δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν το Συγκρότημα και η Εταιρεία μπορεί να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους όταν αυτές προκύπτουν. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εφαρμόζουν διαδικασίες με σκοπό τη διαχείριση 
τέτοιων κινδύνων, όπως την παρακολούθηση των ταμειακών ροών σε συνεχή βάση μέσω βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
ταμειακού προγραμματισμού, τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών σε μετρητά και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή 
ρευστότητα καθώς και έχοντας στη διάθεση τους αριθμό πιστωτικών διευκολύνσεων.

Οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των εκτιμημένων πληρωμών τόκου 
παρουσιάζονται πιο κάτω:

Το	Συγκρότημα

	 	 	 Λογιστική	 Συμβατικές	 Έως	1	χρόνο	 1-2	χρόνια	 2-5	χρόνια	 Πάνω	από				
	 	 	 αξία	 ταμειακές	 	 	 	 5	χρόνια
	 	 	 	 ροές	 	 	
31	Δεκεμβρίου	2007	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000
      
Δάνεια  	39.487	 		49.064	 5.984	 5.827	 16.271	 20.982
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων   21.081	 		25.527	 4.570	 4.236	 11.573	 5.148
Μακροπρόθεσμα πληρωτέα     9.835	 	9.835	 -	 5.048	 4.787	 -
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.204	 1.204	 1.204	 -	 -	 -
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις   46.033	 		46.033	 46.033	 									-	 									-	 									-

Σύνολο 117.640	 131.663	 57.791	 15.111	 32.631	 26.130

31	Δεκεμβρίου	2006       

Δάνεια   29.575 30.024   30.024 - - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων   25.145   30.500 4.744 4.444 12.277 9.035
Μακροπρόθεσμα πληρωτέα        9.849    9.849 - 3.247 6.379 223
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.053 1.053 1.053 - - -
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις   49.363   49.363 49.363        -          -        -

Σύνολο 114.985 120.789 85.184 7.691 18.656 9.258
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

Η	Εταιρεία

	 	 	 Λογιστική	 Συμβατικές	 Έως	1	χρόνο	 1-2	χρόνια	 2-5	χρόνια	 Πάνω	από				
	 	 	 αξία	 ταμειακές	 	 	 	 5	χρόνια
	 	 	 	 ροές	 	 	
31	Δεκεμβρίου	2007	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000	 £’000
      
Δάνεια   39.487	 		49.064	 5.984	 5.827	 16.271	 20.982
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  	21.081	 		25.527	 4.570	 4.236	 11.573	 5.148
Μη κυκλοφορούντα πληρωτέα       	9.835	 			9.835	 -	 5.048	 4.787	 -
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.121	 1.121	 1.121	 -	 -	 -
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις   45.711	 		45.711	 45.711	 										-	 										-	 										-

Σύνολο 117.235	 131.258	 57.386	 15.111	 32.631	 26.130

31	Δεκεμβρίου	2006       

Δάνεια   29.575   30.024 30.024 - - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων   25.145   30.500 4.744 4.444 12.277 9.035
Μη κυκλοφορούντα πληρωτέα        9.849    9.849 - 3.247 6.379 223
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.022 1.022 1.022 - - -
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις   49.112   49.112 49.112         -          -         -

Σύνολο 114.703 120.507 84.902 7.691 18.656 9.258

Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες επιτοκίων και τιμές 
μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει το Συγκρότημα και η Εταιρεία.
 
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα 
επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα και την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά τις ταμειακές ροές και μπορεί επίσης να επηρεάσει την επικερδότητα τους. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το 
Συγκρότημα και την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.



95

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια)

Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων 
αναφέρεται στις σημειώσεις  28, 29 και 34:

       2007	 2006
	 	 	 	 	 	 	 £000	 £000

Το	Συγκρότημα	 	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  κυμαινόμενου επιτοκίου   46.707 16.679
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  κυμαινόμενου επιτοκίου    61.772 55.773
  
  
Η	Εταιρεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  κυμαινόμενου επιτοκίου   46.596 16.566
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  κυμαινόμενου επιτοκίου    61.689 55.742

Κίνδυνος επιτοκίου - ανάλυση ευαισθησίας
Αύξηση των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση στο κέρδος για το έτος 2007 κατά περίπου 
£300 χιλιάδες (2006: £500 χιλιάδες). Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές 
συναλλάγματος παραμένουν σταθεροί. Μείωση των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης θα είχε ως αποτέλεσμα ίση και αντίθετη 
επίδραση στα αποτελέσματα για τα έτη 2007 και 2006.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων  κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα 
στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος και της 
Εταιρείας. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα 
νομίσματα κυρίως Δολάρια Αμερικής και Αγγλικές Λίρες.  Η διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  

Το Συγκρότημα και η Εταιρεία, σαν θέμα αρχής, επιδιώκουν προστασία από απρόβλεπτες  δυσμενείς διακυμάνσεις στις ισοτιμίες 
ξένων νομισμάτων.  Για να καλύψουν το συναλλαγματικό κίνδυνο, τόσο το Συγκρότημα όσο και η Εταιρεία, επιδιώκουν πρωταρχικά 
τον περιορισμό τους με φυσικές μεθόδους συσχετίζοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα νομίσματα στα οποία δανείζονται ή 
έχουν υποχρεώσεις με αυτά στα οποία θα έχουν μελλοντικά εισοδήματα ή άλλες μελλοντικές εισπράξεις με βάση συμβατικές 
δεσμεύσεις.  Τέτοιες φυσικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 > Χρηματοδοτική μίσθωση σε Αγγλικές Λίρες
  Η αποπληρωμή της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε Αγγλικές Λίρες αντισταθμίζεται   αποτελεσματικά έναντι της προσδόκιμης  
  ταμειακής ροής κατά τις ημερομηνίες πληρωμής που είναι η 30 Απριλίου και η 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους μέχρι το 2014.
 >  Μακροπρόθεσμες εγγυητικές καταθέσεις
  Οι μακροπρόθεσμες εγγυητικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα και αφορούν λειτουργικές  
  μισθώσεις των αεροσκαφών Α330 και αντισταθμίζουν προσδοκώμενες υποχρεώσεις σε Δολάρια Αμερικής κατά τη λήξη των 
  συμβολαίων λειτουργικών μισθώσεων. 
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38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

To Συγκρότημα και η Εταιρεία χρησιμοποιούν επίσης αντισταθμιστικά μέσα για κάλυψη του κινδύνου από τη διακύμανση στις 
ισοτιμίες ξένων νομισμάτων. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 > Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος
  Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος λήγουν το 2008 και το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν ικανοποιητική   
  προσδόκιμη ταμειακή ροή ώστε να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους στη λήξη των εν λόγω πράξεων.

Συναλλαγματικός κίνδυνος - ανάλυση ευαισθησίας
Δεδομένης της ανάλυσης των αξιών των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας κατά νόμισμα, η ενδυνάμωση της Αγγλικής Λίρας έναντι της Κυπριακής Λίρας κατά μία μονάδα 
βάσης κατά τη διάρκεια του 2007, θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κέρδους κατά περίπου £220 χιλιάδες 
(2006: £120 χιλιάδες) και της μείωσης στα ίδια κεφάλαια κατά περίπου £112 χιλιάδες (2006: £174 χιλιάδες). Αποδυνάμωση 
της Αγγλικής Λίρας έναντι της Κυπριακής Λίρας κατά μια μονάδα βάσης, θα είχε ίσο και αντίθετο αποτέλεσμα στο κέρδος και
στα ίδια κεφάλαια.

Παρομοίως, η ενδυνάμωση του Δολαρίου Αμερικής έναντι της Κυπριακής Λίρας κατά μία μονάδα βάσης κατά τη διάρκεια του 
2007 θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κέρδους κατά περίπου £230 χιλιάδες (2006: £185 χιλιάδες) και την αύξηση στα 
ίδια κεφάλαια κατά περίπου £56 χιλιάδες (2006: £63 χιλιάδες). Αποδυνάμωση της ισοτιμίας του Δολαρίου Αμερικής έναντι της 
Κυπριακής Λίρας κατά μία μονάδα βάσης, θα είχε ίσο και αντίθετο αποτέλεσμα στο κέρδος και στα ίδια κεφάλαια.   

Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα τα επιτόκια παραμένουν σταθερά.

Κίνδυνος τιμής μετοχών 
Το Συγκρότημα και η Εταιρεία δεν είναι επιρρεπείς στις αλλαγές σε τιμές μετοχών αφού στα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται μόνο μη εισηγμένες μετοχές. 

Κίνδυνος μεταβολής της τιμής των καυσίμων
Κατά τη διάρκεια του 2007, το κόστος καυσίμων έχει γίνει η υψηλότερη κατηγορία εξόδων για την Εταιρεία και το Συγκρότημα. 
Αλλαγές στις τιμές των καυσίμων μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε 
οποιοδήποτε έτος. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις κινήσεις στις τιμές των καυσίμων σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Γίνονται προσπάθειες όπως μετακυλείται στους επιβάτες όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος 
των αυξήσεων στις οποίες υπόκεινται το Συγκρότημα και η Εταιρεία μέσω αύξησης του επίναυλου καυσίμων που επιβάλλεται.  
Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα και η Εταιρεία χρησιμοποιούν μέσα αντιστάθμισης του κόστους των καυσίμων για να μειώσουν τη 
διακύμανση στο κόστος καυσίμων.

Κίνδυνος μεταβολής της τιμής των καυσίμων - ανάλυση ευαισθησίας
Αύξηση στην τιμή των καυσίμων κατά ένα Δολάριο Αμερικής ανά μετρικό τόνο, θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητική επίδραση στα 
αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας ύψους £124 χιλιάδων Δολαρίων Αμερικής (2006: £117 χιλιάδων Δολαρίων 
Αμερικής) νοουμένου ότι καμία αύξηση στον επίναυλο καυσίμων που πληρώνουν οι επιβάτες δεν επιβαλλόταν προς μερική 
ανάκτηση της αύξησης αυτής.

Επιτροπή Αντιστάθμισης Κινδύνων
Σαν μέρος της γενικής πολιτικής διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, έχει συσταθεί επιτροπή 
αντιστάθμισης κινδύνων η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μελετά και να αποφασίζει τις δέουσες 
ενέργειες αντιμετώπισης των διαφόρων κινδύνων στους οποίους το Συγκρότημα και η Εταιρεία εκτίθενται.  
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38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Κίνδυνοι τουριστικής βιομηχανίας
 >  Το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο είναι δυνατό να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία.
 >  Οι εργασίες της Εταιρείας υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις, λόγω του ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως τους   
  καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα, το Συγκρότημα και η Εταιρεία παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα το καλοκαίρι   
  από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο και μειωμένη δραστηριότητα κατά τους μήνες Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο.
 >  Η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου στη διεθνή τουριστική αγορά, καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός εντός της   
  Κυπριακής και άλλων περιφερειακών αγορών, μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας.
 >  Η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και οι πολιτικές διαμάχες στη Μέση Ανατολή είναι δυνατόν να  
  επηρεάσουν αρνητικά την τουριστική βιομηχανία και συνεπώς τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, λόγω  
  του γεγονότος ότι οι χώρες αυτές είναι οι κύριες αγορές για την Εταιρεία και το Συγκρότημα.   

Κίνδυνος ανταγωνισμού
Υπάρχει οξύς ανταγωνισμός στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται το Συγκρότημα και η Εταιρεία. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει 
άμεσο ανταγωνισμό από άλλες εταιρείες δρομολογημένων και ναυλωμένων πτήσεων, καθώς και από εταιρείες που εκτελούν 
πτήσεις χρησιμοποιώντας την Κύπρο ως ενδιάμεσο σταθμό. Κάποιοι ανταγωνιστές έχουν κόστος χαμηλότερο από την Εταιρεία 
ή έχουν άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε μείωση ναύλων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά 
τα αποτελέσματα των εταιρειών. Το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης ναύλων μελλοντικά δεν μπορεί να αποκλειστεί με αρνητικό 
αντίκτυπο στα αποτελέσματα της Εταιρείας.
 
Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμίες των συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και ελέγχου 
του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. 
Τα συστήματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας αξιολογούνται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται σε συνεχή βάση.

Κίνδυνος συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημιάς, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες 
ποινές που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας και άλλων εποπτικών αρχών. 
Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από τους αρμόδιους λειτουργούς, καθώς και 
άλλων εποπτικών ελέγχων που εφαρμόζουν το Συγκρότημα και η Εταιρεία.

Νομικός κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημιάς, διακοπής των λειτουργιών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
ή οποιασδήποτε άλλης ανεπιθύμητης κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών 
συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών. Ο κίνδυνος περιορίζεται από τον λεπτομερή έλεγχο όλων των συμβατικών και 
νομικών υποχρεώσεων και τη χρήση έγκριτης νομικής συμβουλής επί των συμβολαίων που χρησιμοποιεί το Συγκρότημα και η 
Εταιρεία για να εκτελούν τις εργασίες τους.

Κίνδυνος απώλειας φήμης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συγκροτήματος και της Εταιρείας (είτε αληθή 
είτε ψευδή) και μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης, μείωση των εισοδημάτων και νομικές αγωγές εναντίων 
του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εφαρμόζουν διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου αυτού.
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38. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και η εξέλιξη του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή τους, 
καθώς και μεταβολή του γενικού οικονομικού περιβάλλοντος, δύναται να έχει αλυσιδωτές επιδράσεις σε όλους τους τομείς, 
επηρεάζοντας το Συγκρότημα και την Εταιρεία.

Διαχείριση κεφαλαίου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως δρώσα oικονoμική 
μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους, μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων 
και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

39.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν την ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που κατείχαν ποσοστό μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, ανήλικων τέκνων και εταιρειών στις οποίες 
κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση, αναφέρονται πιο κάτω: 
   
  	 	 	
	 	 	 30	μέρες	πρίν	την	ειδοποίηση	 31	Δεκεμβρίου
	 									 για	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	 2007	
			 	 	 %	 %

Γιώργος Καλλής    4,257  4,257
Παύλος Φωτιάδης    2,915  2,915
Κίκης Λευκαρίτης    0,520  0,520

      7,692  7,692

40. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες πριν την ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ο μόνος μέτοχος που κατείχε πέραν 
του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, αναφέρεται πιο κάτω:
 
	 	 	 30	μέρες	πρίν	την	ειδοποίηση	 31	Δεκεμβρίου
	 									 για	Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	 2007	
			 	 	 %	 %

Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας            69,62  69,62
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41. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 α) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους
 
       2007	 2006
								 	 	 	 	 	 £’000	 £’000

Η	Εταιρεία
Ποσά εισπρακτέα (σημ. 23)  
  
Zenon N.D.C. Limited           580       541
  
Το	Συγκρότημα	και	η	Εταιρεία	 	
Ποσά πληρωτέα (σημ. 31)  
Κυπριακές Αερογραμμές (Καταστήματα Αδασμολογήτων Ειδών) Λίμιτεδ         204       204

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν είναι εξασφαλισμένα, δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.

 β) To Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα,
  οι  οποίες διεξάγονται στα πλαίσια των συνήθων εργασιών τους. Η συνολική αξία των συναλλαγών αυτών, που έγιναν σε   
  καθαρά εμπορική βάση κατά τη διάρκεια του έτους, ανήλθαν σε £48 χιλιάδες (2006: £48 χιλιάδες). Τα συνδεδεμένα   
  πρόσωπα περιλαμβάνουν συζύγους, ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες ένας διοικητικός σύμβουλος κατέχει, 
  άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση.

42. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1. Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1η Ιανουαρίου 2008, 
  το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα 
  η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας την 1η Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση την αμετάκλητη τιμή   
  μετατροπής που ήταν €1=£0,585274.

 2. Στις 4 Ιανουαρίου 2008, η εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λίμιτεδ σύμπηξε  κοινοπραξία με την Swissport G.A.P  
  Vassilopoulos (Cyprus) Ltd για την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και  
  υπέβαλε προσφορά στην εταιρεία  Hermes Airports Ltd για την εξασφάλιση των σχετικών αδειών.

 3. Στις 20 Φεβρουαρίου 2008, η εταιρεία Hermes Airports Ltd επέλεξε την κοινοπραξία μεταξύ της Swissport 
  G.A.P Vassilopoulos (Cyprus) Ltd και των Κυπριακών Αερογραμμών Δημόσια Λίμιτεδ, σαν μια από τις δύο κοινοπραξίες   
  που θα αναλάβουν τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Η περίοδος ισχύος 
  της  σχετικής σύμβασης είναι για επτά έτη και η ημερομηνία έναρξης παροχής των προαναφερθεισών υπηρεσιών της   
  κοινοπραξίας αυτής αναμένεται να είναι η 22 Μαΐου 2008.

 4. Στις 15 Φεβρουαρίου 2008, η Εταιρεία διέθεσε τις μετοχές που κατείχε στην Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τουριστικής   
  Αναπτύξεως Λίμιτεδ για £17,61 (€30,10) ανά μετοχή για συνολικό τίμημα £1,1 εκατομμυρίων (€1,8 εκατομμυρίων).
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
       ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

	 	 2007	 2006
	 	 Συνεχιζόμενες	 Συνεχιζόμενες		 Διακοπείσες
	 	 εργασίες	 εργασίες		 εργασίες	 Σύνολο
	 	 €000	 €000		 €000	 €000
     
Εισοδήματα  288.489 268.168  90.324 358.492
Κόστος πωλήσεων  (270.742) (259.581) (87.048) (346.629) 

Μεικτό	κέρδος	πριν	τις	αποζημιώσεις	 	 	 		
σε	πλεονάζον	προσωπικό  17.747 8.587  3.276 11.863
Αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωπικό        	(490)   (17.945)            - (17.945) 

Μεικτό	κέρδος/(ζημιά)	μετά	τις		 	 	 		
αποζημιώσεις	σε	πλεονάζον	 	 	 		
προσωπικό  17.257 (9.358) 3.276 (6.082)
Άλλα εισοδήματα  193 21  - 21
Έξοδα διοίκησης    	(12.008)    (13.402)  (4.998) (18.400)

Κέρδος/(ζημιά)	από	εργασίες	      5.442   (22.739)   (1.722) (24.461)

Έσοδα χρηματοδότησης  2.489 1.064  372 1.436
Έξοδα χρηματοδότησης  				(5.744)     (4.987)      (393) (5.380)

Καθαρό	κόστος	χρηματοδότησης    		(3.255)     (3.923)        (21)    (3.944)

Κέρδος	/(ζημιά)	πριν	το	μερίδιο	 	 	 		
κέρδους	από	συνδεδεμένη	εταιρεία  2.187 (26.662) (1.743) (28.405)
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη     
εταιρεία        		362              -            -              -

Κέρδος	/(ζημιά)	πριν	τη	φορολογία  2.549 (26.662) (1.743) (28.405)
Φορολογία       	(1.394)      2.703       255      2.958

Κέρδος	/	(ζημιά)	μετά	τη	φορολογία	 	 	 		
αλλά	πριν	από	τη	(ζημιά)/κέρδος	από	 	 	 		
διακοπείσες	εργασίες	(μετά	το	φόρο)	  1.155 (23.959) (1.488) (25.447)
Ζημιά από την πώληση της Hellas Jet A.E.  - -  (101) (101)
Κέρδος από την πώληση της Eurocypria      
Airlines Ltd            	-               -   18.157    18.157

Κέρδος	/(ζημιά)	για	το	έτος        	1.155   (23.959)   16.568 (7.391)

Κέρδος/(ζημιά)	ανά	μετοχή	–	σεντ  0,42 (8,95) 6,19 (2,76)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

       2007	 2006
	 	 €000	 €000
   
Εισοδήματα  286.720 266.548
Κόστος πωλήσεων  (270.473) (264.363)

Μεικτό	κέρδος	πριν	τις	αποζημιώσεις	
σε	πλεονάζον	προσωπικό  16.247 2.185
Αποζημιώσεις σε πλεονάζον προσωπικό      		(490) (17.945)

Μεικτό	κέρδος/(ζημιά)	μετά	τις	αποζημιώσεις	
σε	πλεονάζον		προσωπικό  15.757 (15.760)
Άλλα εισοδήματα  193 22.950
Έξοδα διοίκησης    	(10.501)	   (12.097) 

Κέρδος/(ζημιά)	από	εργασίες	     	5.449 (4.907)

Έσοδα χρηματοδότησης  2.553 1.061
Έξοδα χρηματοδότησης   	(5.734) (4.993)

Καθαρό	κόστος	χρηματοδότησης   	(3.181) (3.932)

Κέρδος/(ζημιά)	πριν	τη	φορολογία  2.268 (8.839)
Φορολογία     	(1.401)    2.703

Κέρδος/(ζημιά)	για	το	έτος    		867 (6.136)

Κέρδος/(ζημιά)ανά	μετοχή	–	σεντ      0,31 (2,29)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
       ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

	 	  	 2007	 2006
	 	 €000	 €000

Ενεργητικό   
Αεροσκάφη, ακίνητα και εξοπλισμός  103.360 109.701
Άυλο ενεργητικό  557 847
Ακίνητα για επένδυση  1.051 918
Χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση  198 198
Συνδεδεμένη εταιρεία  362 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  4.323 5.348
Εισπρακτέα     6.992    11.748

Σύνολο	μη	κυκλοφορούντος	ενεργητικού   116.843  128.760

Αποθέματα  2.917 2.008
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  35.289 35.653
Φορολογία εισπρακτέα   - 386
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση  1.806 470
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών    79.804   28.498

Σύνολο	κυκλοφορούντος	ενεργητικού  		119.816   67.105

Σύνολο	ενεργητικού  236.659 195.775

Ίδια	κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο  33.391 94.862
Αποθεματικά  15.533 5.780
Συσσωρευμένες ζημιές  	(35.631) (123.105)

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων  				13.293 (22.463)

Υποχρεώσεις   
Δάνεια  60.365 -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  30.478 37.234
Πληρωτέα     16.804    16.828

Σύνολο	μακροπρόθεσμων	υποχρεώσεων  	107.647  54.062

Τραπεζικά παρατραβήγματα  2.057 1.799
Δάνεια  7.103 50.532
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  5.541 5.729
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις  78.652 84.342
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  79 102
Εισόδημα που προεισπράχθηκε    22.287   21.672

Σύνολο	τρεχουσών	υποχρεώσεων   	115.719   164.176

Σύνολο	υποχρεώσεων  223.366  218.238

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων	και	υποχρεώσεων  236.659 195.775



103

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
     ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  2007	 2006
	 	 €000	 €000

Ενεργητικό	 	 	
Αεροσκάφη, ακίνητα και εξοπλισμός  103.117 109.533
Άυλο ενεργητικό  423 619
Ακίνητα για επένδυση  1.051 918
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση  198 198
Εξαρτημένες εταιρείες  9 9
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  4.313 5.345
Εισπρακτέα    	6.992    11.748

Σύνολο	μη	κυκλοφορούντος	ενεργητικού    116.103   128.370

Αποθέματα  2.917 2.008
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  35.142 35.659
Φορολογία εισπρακτέα  - 386
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση  1.806 470
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   	79.614   28.305

Σύνολο	κυκλοφορούντος	ενεργητικού  		119.479   66.828

Σύνολο	ενεργητικού  235.582 195.198

Ίδια	κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο  33.391 94.862
Αποθεματικά  15.533 5.780
Συσσωρευμένες ζημιές  	(36.016) (123.202)

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων    		12.908 (22.560)

Υποχρεώσεις   
Δάνεια  60.365 -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  30.478 37.234
Πληρωτέα   			16.804     16.828

Σύνολο	μακροπρόθεσμων	υποχρεώσεων   	107.647   54.062

Τραπεζικά παρατραβήγματα  1.915 1.747
Δάνεια  7.103 50.532
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  5.541 5.729
Εμπορικά, άλλα πληρωτέα και προβλέψεις  78.102 83.914
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  79 102
Εισόδημα που προεισπράχθηκε    22.287   21.672

Σύνολο	τρεχουσών	υποχρεώσεων   	115.027   163.696

Σύνολο	υποχρεώσεων  222.674 217.758

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων	και	υποχρεώσεων  235.582 195.198
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
       ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
  Μετοχικό	 Κεφαλαιουχικό		 Αποθεματικό		 Αποθεματικό		 Αποθεματικό		 Αποθεματικό		 Συσσωρευμένες	 Σύνολο
	 	 κεφάλαιο		 αποθεματικό		 επανεκτίμησης		 αντιστάθμισης		 συναλλαγματικής		 ιδίων		 ζημιές	 	
	 	 	 	 	 κινδύνων		 διαφοράς		 μετοχών
 	 €000	 €000	 €000	 €000	 €000	 €000	 €000	 €000

Υπόλοιπο	1	Ιανουαρίου	2006	 	 	94.862	 				1.680	 	4.138	 			1.228	 					(116)	 										-	 (115.714)	(13.922)

Αποενοποίηση εξαρτημένης εταιρείας  - - (427) 827 116 - - 516
Ροές αντιστάθμισης κινδύνων:         
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής στη   
δίκαιη αξία παράγωγων αντισταθμιστικών           
χρηματοοικονομικών μέσων   - - - (198) - - - (198)
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής        
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή δανείων         
σε ξένα νομίσματα  - - - (967) - - - (967)
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής         
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή άλλων στοιχείων         
ενεργητικού σε ξένα νομίσματα             -           -          -    (501)            -            -             - (501)

Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν          
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια  - - (427) (839) 116 - - (1.150)
Ζημιά για το έτος            -          -            -            -            - -  (7.391) (7.391) 

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2006              -  - (427)     (839)         116           -   (7.391) (8.541)

Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2006	/	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Ιανουαρίου	2007	 	 94.862	 					1.680	 	3.711	 						389	 											-	 										-	 (123.105)	(22.463)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία                
ενεργητικού διαθέσιμα  προς πώληση:         
Κέρδος δίκαιης αξίας  - - 1.336 - - - - 1.336
Ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία:      
Κέρδος δίκαιης αξίας
(μετά τη φορολογία)  - - 731 - - - - 731
Ανταλλακτικά αεροσκαφών:     
Κέρδος δίκαιης αξίας  - - 6.566 - - - - 6.566
Ροές αντιστάθμισης κινδύνων:     
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής
στη δίκαιη αξία παράγωγων αντισταθμιστικών     
χρηματοοικονομικών μέσων   - - - 318 - - - 318
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής           
στη συναλλαγματική διαφορά           
από μετατροπή δανείων           
σε ξένα νομίσματα  - - - 999 - - - 999
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής         
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή άλλων στοιχείων          
ενεργητικού σε ξένα νομίσματα             -          -                      -    (198)             -            -              - (198)

Καθαρά έξοδα που αναγνωρίστηκαν           
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια  - - 8.633 1.119 - - - 9.752 
Κέρδος για το έτος             -          -                      -           -             -           -        1.155    1.155

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2007  -          -            8.633     1.119             -           -        1.155   10.907

Απόκτηση ιδίων μετοχών  - - - - - (1.399) - (1.399)
Πώληση ιδίων μετοχών  - - - - - 1.399 1.152 2.551
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  23.905 - - - - -  (208) 23.697
Απώλεια κεφαλαίου  (85.375)           -                      -           -            -           -   85.375          -

  (61.470)           -                      -           -            -           -   86.319 24.849

Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2007	 	 	33.392	 						1.680								 	12.344	 				1.508	 											-	 										-	 (35.631)			13.293
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
  Μετοχικό	 Κεφαλαιουχικό		 Αποθεματικό		 Αποθεματικό		 	Αποθεματικό		 Συσσωρευμένες	 Σύνολο
	 	 κεφάλαιο		 αποθεματικό		 επανεκτίμησης		 αντιστάθμισης		 	ιδίων		 ζημιές	 	
	 	 	 	 	 κινδύνων		 μετοχών
 	 €000	 €000	 €000	 €000	 €000	 €000	 €000

Υπόλοιπο	1	Ιανουαρίου	2006	 	 	94.862	 				1.680	 	3.711	 			2.055	 			-	 (117.066)	 (14.758)

Ροές αντιστάθμισης κινδύνων: 
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής στη   
δίκαιη αξία παράγωγων αντισταθμιστικών           
χρηματοοικονομικών μέσων   - - - (198) - - (198)
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής        
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή δανείων         
σε ξένα νομίσματα  - - - (967) - - (967)
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής         
στη συναλλαγματική διαφορά         
από μετατροπή άλλων στοιχείων         
ενεργητικού σε ξένα νομίσματα             -           -          -    (501)           -             - (501)

Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν         
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια  - - - (1.666) - - (1.666)
Ζημιά για το έτος   -           -          -            -            - (6.136) (6.136)

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2006    -            -  -     (1.666)        - (6.136)           (7.802)  

Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2006	/	 	 	 	 	 	 	 	
1	Ιανουαρίου	2007	 	 	94.862	 				1.680	 	3.711	 							389	 											-	 (123.202)	 (22.560)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία               
ενεργητικού διαθέσιμα  προς πώληση:         
Κέρδος δίκαιης αξίας  - - 1.336 - - - 1.336
Ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία:      
Κέρδος δίκαιης αξίας
(μετά τη φορολογία)  - - 731 - - - 731
Ανταλλακτικά αεροσκαφών:     
Κέρδος δίκαιης αξίας  - - 6.566 - - - 6.566
Ροές αντιστάθμισης κινδύνων:     
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής
στη δίκαιη αξία παράγωγων αντισταθμιστικών     
χρηματοοικονομικών μέσων   - - - 318 - - 318
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής           
στη συναλλαγματική διαφορά           
από μετατροπή δανείων           
σε ξένα νομίσματα  - - - 999 - - 999
Αποτελεσματικό μέρος της αλλαγής        
στη συναλλαγματική διαφορά        
από μετατροπή άλλων στοιχείων         
ενεργητικού σε ξένα νομίσματα             -          -                      -    (198) -               - (198)

Καθαρά έξοδα που αναγνωρίστηκαν           
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια  - - 8.633 1.119 - - 9.752 
Κέρδος για το έτος             -          -                      -           -             -        867   867

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2007  -          -            8.633     1.119             -         867   10.619

Απόκτηση ιδίων μετοχών  - - - - (1.399) - (1.399)
Πώληση ιδίων μετοχών  - - - - 1.399 1.152 2.551
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  23.905 - - - -  (208) 23.697
Απώλεια κεφαλαίου  (85.375)           -                      -           -            -  85.375          -

  (61.470)           -                      -           -            -   86.319 24.849

Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2007	 	 		33.392	 						1.680								 	12.344	 					1.508	 										-	 (36.016)	 	12.908
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
       ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  2007	 2006
	 	 €000	 €000
   
Καθαρή	ροή	μετρητών	από	εργασίες  19.801   5.753 

Ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες   
Εισπράξεις από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  31 72
Τόκοι που εισπράχθηκαν   2.269 1.412
Μέρισμα που εισπράχθηκε  - 26
Εισπράξεις από πώληση της Eurocypria Airlines Ltd    
μετά τη διάθεση των μετρητών της  - 6.829
Εισπράξεις από πώληση της Hellas Jet A.E.  - 1.944
Αγορά αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  (1.676) (1.936)
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού      		(50) (530)

Καθαρή	ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες  574 7.817

Ροή	μετρητών	από/(για)	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες   
Εισπράξεις από έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης  25.057 -
Εισπράξεις από δάνεια  146.924 -
Αποπληρωμή δανείων  (130.513) -
Αποπληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων  (5.700) (5.642)
 Έξοδα έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης  (208) -
Τόκοι που πληρώθηκαν  	(4.887) (4.907) 

Καθαρή	ροή	μετρητών	από/(για)	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες  30.673 (10.549)

Καθαρή	αύξηση	μετρητών	και	αντιστοίχων	μετρητών  51.048 3.021
Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στην	αρχή	του	έτους  26.699 23.678

Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στο	τέλος	του	έτους  77.747 26.699
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  2007	 2006
	 	 €000	 €000
   
Καθαρή	ροή	μετρητών	από/(για)	εργασίες  	19.644 (2.300)

Ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες   
Εισπράξεις από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  27 67
Εισπράξεις από πώληση της Eurocypria Airlines Limited  - 22.938
Εισπράξεις από πώληση της Hellas Jet A.E.  - 1.944
Τόκοι που εισπράχθηκαν   2.267 1.035
Μέρισμα που εισπράχθηκε  65 26
Αγορά αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού   (1.500) (1.493)
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού        	(46) (390) 

Καθαρή	ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες    			813 24.127

Ροή	μετρητών	από/(για)	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες   
Εισπράξεις από έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης 	 25.057 -
Εισπράξεις από δάνεια  146.924 -
Αποπληρωμή δανείων  (130.513) -
Αποπληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων  (5.700) (5.642)
Έξοδα έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης  (208) -
Τόκοι που πληρώθηκαν  	(4.876) (4.712)

Καθαρή	ροή	μετρητών	από/(για)	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες  30.684 (10.354)

Καθαρή	αύξηση	μετρητών	και	αντιστοίχων	μετρητών  51.141 11.473
Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στην	αρχή	του	έτους   26.558  15.085

Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στο	τέλος	του	έτους  77.699 26.558
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
  ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ / (ΖΗΜΙΑΣ) ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΡΟΗ    
  ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ / (ΓΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ
       
       2007	 2006
	 	 €000	 €000

Το	Συγκρότημα	 	 	
Κέρδος / (ζημιά) για τo έτος  1.155 (25.447)
Μερίδιο κέρδους από τη συνδεδεμένη εταιρεία  (362) -
Αποσβέσεις αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  15.398 16.235
Αποσβέσεις άυλου ενεργητικού  340 480
Ζημιά από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  91 77
Αλλαγή της δίκαιης αξίας για επένδυση ακινήτων  (133) -
Συναλλαγματικό (κέρδος)/ζημιά από δάνεια/χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ξένο νόμισμα:  
 > σε δάνεια  550 410
 > σε χρηματοδοτικές μισθώσεις  (270) (306)
Τόκοι πληρωτέοι  5.100 4.907
Τόκοι εισπρακτέοι  (2.490) (1.411)
Μείωση / (αύξηση) στα εισπρακτέα  4.559 (3.238)
Αύξηση στα αποθέματα  (909) (99)
Μείωση / (αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  581 (8.667)
(Μείωση) /αύξηση στα πληρωτέα  (24) 367
(Μείωση) / αύξηση στα εμπορικά, άλλα πληρωτέα   
και προβλέψεις  (5.577) 20.828
Αύξηση στο εισόδημα που προεισπράχθηκε   615 4.692
Φορολογία  1.394 (2.958)
Μερίσματα εισπρακτέα  - (26)
Φορολογία που πληρώθηκε       (217)	   (91)

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  	19.801   5.753
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

43. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχεια)
  ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ / (ΖΗΜΙΑΣ) ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΡΟΗ    
  ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ / (ΓΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ
       
       2007	 2006
	 	 €000	 €000

Η	Εταιρεια	 	 	
Κέρδος /(ζημιά) για το έτος   867 (6.136)
Αποσβέσεις αεροσκαφών, ακινήτων και εξοπλισμού  15.299 15.735
Αποσβέσεις άυλου ενεργητικού  241 343
Ζημιά από πώληση αεροσκαφών, ακινήτων και  εξοπλισμού  94 82
Αλλαγή της δίκαιης αξίας για επένδυση ακινήτων  (133) -
Κέρδος από πώληση εξαρτημένης  - (22.929)
Συναλλαγματικό (κέρδος)/ζημιά από δάνεια/χρηματοδοτικές  
μισθώσεις σε ξένο νόμισμα:  
 > σε δάνεια  550 410
 > σε χρηματοδοτικές μισθώσεις  (270) (306)
Τόκοι πληρωτέοι  5.091 4.712
Τόκοι εισπρακτέοι  (2.489) (1.034)
Μείωση / (αύξηση) στα εισπρακτέα  4.559 (2.102)
(Αύξηση) / μείωση στα αποθέματα  (909) 79
Μείωση / (αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  740 (3.149)
(Μείωση) / αύξηση στα πληρωτέα  (24) 388
(Μείωση) / αύξηση στα εμπορικά, άλλα πληρωτέα   
και προβλέψεις  (5.708) 10.940
Αύξηση στο εισόδημα που προεισπράχθηκε  615 3.511
Φορολογία    	1.401 (2.703)
Μερίσματα εισπρακτέα  (65) (26)
Φορολογία που πληρώθηκε     		(215) (115)

Καθαρή ροή μετρητών από /(για) εργασίες  	19.644 (2.300)
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