
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd 
ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε συνεδρία του που έγινε στις 26 
Μαρτίου 2009. 
 
Το κέρδος του Συγκροτήματος όπως φαίνεται στους λογαριασμούς είναι το 
ίδιο με την ένδειξη αποτελέσματος που ανακοινώθηκε από το Συγκρότημα. 
 
Αντίγραφα των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων είναι διαθέσιμα στο 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 197, 3030 
Λεμεσός. 
 
C.C.C. Secretarial Ltd 
Γραμματέας 
 
 
Λεμεσός, 26 Μαρτίου 2009 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Στ. Γαλαταριώτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος  
 
 Thomas M. Schmidheiny (Ελβετός), Αντιπρόεδρος 
 
 Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης, Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
 Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης, Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 Αλέξιος Γ. Στ. Γαλαταριώτης, Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 Βάσος Γ. Λαζαρίδης, Οικονομικός Σύμβουλος 
 
 Τάσος Αναστασίου, Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
 Μιχάλης Μουσιούττας, Σύμβουλος 
   
 Δρ. Ανδρέας Πίττας, Σύμβουλος 
 (παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2009) 
 
 Κωνσταντίνος Πίττας, Σύμβουλος 
 (διορίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2009) 
 
 Stephan Popper (Ελβετός), Σύμβουλος 
 
 Michel Saliba (Ιορδανός), Σύμβουλος 
 
 Klaus Baumuller (Γερμανός), Σύμβουλος 
  
 Ιωνάς Νικολάου, Σύμβουλος 
 
 Κώστας Στ. Γαλαταριώτης 
   (Αντικαταστάτης σύμβουλος των:  Thomas M. Schmidheiny 
      Stephan Popper 
     Klaus Baumuller) 
 
 
Γραμματέας C.C.C. Secretarial Limited 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Deloitte Limited 
 
 
Νομικοί Σύμβουλοι Χρύσης Δημητριάδης και Σία 
 
 
Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τη 
σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 

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 οι άλλοι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (η “Εταιρεία”) και για τις ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, 
επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 7 μέχρι 43: 

(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 της Εταιρείας και των εξαρτημένων 
εταιρειών που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο και 

(β) η έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης 
της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Εταιρείας και των εξαρτημένων εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
 
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Πρόεδρος 
  
Thomas M. Schmidheiny (Ελβετός) Αντιπρόεδρος 
  
Γιώργος Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
Αλέξιος Γ. Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
Βάσος Γ. Λαζαρίδης Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
Τάσος Αναστασίου Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
Μιχάλης Μουσιούττας Σύμβουλος 
  
Κωνσταντίνος Πίττας Σύμβουλος 
  
Stephan Popper (Ελβετός) Σύμβουλος 
  
Michel Saliba (Ιορδανός) Σύμβουλος 
  
Klaus Baumuller (Γερμανός) Σύμβουλος 
  
Ιωνάς Νικολάου Σύμβουλος  
  
  
 
 
 
Λεμεσός, 26 Μαρτίου 2009 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED  
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την ετήσια έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008. 
 
Σύσταση και κύρια δραστηριότητα 
 
Η C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (“η Εταιρεία”) συστάθηκε στη Κύπρο το 1989 
ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες 
Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, στις 5 Ιουνίου 1991. 
 
Η Εταιρεία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας L’ Union Nationale (Tourism and 
Sea Resorts) Limited (“η εξαρτημένη εταιρεία”), η οποία συστάθηκε στην Κύπρο το 1981 και είναι η 
ιδιοκτήτρια εταιρεία του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Le Meridien Limassol Spa & 
Resort (“Le Meridien”). 
 
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, είναι η ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχείων, η 
διεξαγωγή των επιχειρήσεων των ξενοδόχων και η ανάπτυξη και προαγωγή του τουρισμού και 
τουριστικών δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια του 2007 το Συγκρότημα αποφάσισε να προχωρήσει 
με την ανάπτυξη μέρους της γης της εξαρτημένης εταιρείας. Η ανάπτυξη θα αποτελείται από 
πολυτελείς επαύλεις προς πώληση. 
 
Αποτελέσματα 
 
Η ενοποιημένη ζημιά του έτους ήταν € 3.156.381 (2007: κέρδος €616.071). 
 
Μερίσματα  
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος. 
 
Επισκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος 

 
Επίδοση των δραστηριοτήτων 
 
Ο κύκλος εργασιών για το έτος ανήλθε στα € 22,90 εκατομμύρια (2007: € 22,25 εκατομμύρια). Η 
αύξηση στον κύκλο εργασιών οφείλεται κυρίως σε μικρές αυξήσεις στις τιμές διαμονής. Ο κύριος 
λόγος για τη ζημιά πριν τη φορολογία ύψους € 3,24 εκατομμυρίων αφορά στην μη 
πραγματοποιηθήσα συναλλαγματική ζημιά ύψους € 2,67 εκατομμυρίων το 2008 σε σύγκριση με το 
μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος ύψους € 511 χιλιάδων το 2007. Η ζημιά για το έτος 
ανήλθε στα € 3,16 εκατομμύρια (2007: € 616 χιλιάδες κέρδος). 
 
Τρέχουσα οικονομική κατάσταση  
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στο τέλος του έτους ήταν € 155,7 
εκατομμύρια (2007: € 155,2 εκατομμύρια) από τα οποία € 146,6 εκατομμύρια (2007: € 147,3 
εκατομμύρια) αντιπροσωπεύουν την καθαρή λογιστική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού και αντανακλούν ως επί το πλείστον τη λογιστική αξία του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από € 89,9 εκατομμύρια το 2007 σε € 86,8 εκατομμύρια 
στο τρέχον έτος ως αποτέλεσμα της ζημιάς του έτους. 
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος  
Εκτός από την ανάπτυξη μέρους της γης της εξαρτημένης εταιρείας, που αφορά στην ανάπτυξη  
πολυτελών επαύλεων προς πώληση, για τις οποίες θα παρέχονται επίσης και υπηρεσίες από το 
ξενοδοχείο, δεν υπάρχουν αλλές σημαντικές προβλεπόμενες εξελίξεις. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος επηρεάζονται από διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι 
πιο σημαντικοί από αυτούς είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος 
αγοράς που προκύπτει από τις δυσμενείς μετακινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 
καθώς και ο κίνδυνος δραστηριοτήτων. 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Συνέχ.)  
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (Συνέχ.)  
Οι δραστηριότητες επηρεάζονται από έναν αριθμό παραγόντων οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν, αλλά 
δεν περιορίζονται, στους εξής: 
• διεθνείς και εθνικούς οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες 
• επίδραση πολέμων, τρομοκρατικών ενεργειών αλλά και ασθενειών και επιδημιών, που δυνατό 

να επηρεάσουν τις αφίξεις τουριστών 
• αυξήσεις στο κόστος προσωπικού και στα έξοδα ενέργειας 
• αυξημένο ανταγωνισμό τόσο εντός Κύπρου όσο και από τις γειτονικές χώρες 
 
Το Συγκρότημα ελέγχει και διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους μέσα από διάφορους μηχανισμούς 
ελέγχου. 
 
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των πιο πάνω χρηματοπιστωτικών και άλλων κινδύνων που 
σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος παρατίθενται στη σημείωση 28 
των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Υποκαταστήματα  
Η Εταιρεία δεν λειτουργεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα. 
 
Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 21 Μαρτίου 2008 το 
εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε και αυξήθηκε από £37.500.000 διαιρεμένο σε 
150.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,25 η κάθε μια σε €64.500.000 διαιρεμένο σε 
150.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,43 η κάθε μια. 
 
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 21 Μαρτίου 2008 το 
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε και αυξήθηκε από £35.423.010 διαιρεμένο σε 141.692.040 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,25 η κάθε μια σε €60.927.577 διαιρεμένο σε 141.692.040 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0.43 η κάθε μια. 
 
Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που να έχουν 
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Εταιρική Διακυβέρνηση  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει επί του παρόντος τις 
διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης αναφέρονται στη 
σελίδα 1. Στις 3 Φεβρουαρίου 2009 ο Δρ. Ανδρέας Πίττας παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και την ίδια μέρα διορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Πίττας ως Σύμβουλος. Ο κ. Κωνσταντίνος Πίττας που 
διορίστηκε ως Σύμβουλος κατά τη διάρκεια του έτους αποχωρεί, είναι όμως επανεκλέξιμος και 
προσφέρεται για επανεκλογή. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Σταύρος Γ. Στ. 
Γαλαταριώτης, Stephan Popper, Michel Saliba και Ιωνάς Νικολάου αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι 
όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές Deloitte Limited, εξεδήλωσαν την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την 
αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.  
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
C.C.C. Secretarial Limited 
Γραμματέας 
 

Λεμεσός, 26 Μαρτίου 2009 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
 
 Προς τα μέλη της C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited 
 
Έκθεση επί των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της C.C.C. Tourist Enterprises Public 
Company Limited (η “Εταιρεία”) και της εξαρτημένης της (το “Συγκρότημα”) και τις ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 7 μέχρι 44, που αποτελούνται από τους 
ισολογισμούς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, τις καταστάσεις μεταβολών 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 συμφώνα 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 Ελεγκτών 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως 
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.   
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας  για ποσά και 
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται 
από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και 
παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας 
αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται 
με την ετοιμασία και τη δίκαιη 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. 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
 
Προς τα μέλη της C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (Συνέχ.) 
 
Έκθεση επί των  Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας 
(Συνέχ.) 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2008, 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.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων  
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του 

ελέγχου μας. 
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις 

που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί 
Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
σελίδες 3 και 4 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
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. 
 
 
 
Deloitte Limited  
Εγκεκριμένοι Λογιστές  
 
Λεμεσός, 26 Μαρτίου 2009 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
 
 2008 2007

Σημ. € €   
Κύκλος εργασιών  22.902.557  22.254.568 
Κόστος τροφίμων και ποτών (2.859.155)  (2.601.346)
Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού 4 (8.222.352)  (7.681.431)
Άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα 5 (8.471.319)  (7.844.917)
Αποσβέσεις 10 (1.489.546)  (1.466.441)   
Κέρδος πριν από χρηματοδοτικά έξοδα 1.860.185 2.660.433
   
Καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα 7 (2.427.614)  (2.544.851)
Συναλλαγματική (ζημιά)/κέρδος   (2.673.658)  510.691 
Μερίδιο κέρδους /(ζημιάς) συνδεδεμένης εταιρείας  634  (299)   
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία 6 (3.240.453)  625.974    
Φορολογία 8 84.072  (9.953)   
   
(Ζημιά)/κέρδος έτους  (3.156.381)  616.021    
   
 σεντ σεντ   
Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή 9 (2,23)  0,43   
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
 2008 2007
 Σημ. € €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 10  146.598.271  147.276.954
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 12  3.631  2.997
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 13  -  5.372    
  146.601.902  147.285.323    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Ακίνητα υπό ανάπτυξη 11  3.514.267  3.134.267
Αποθέματα 14  1.497.442  1.507.714
Χρεώστες και προπληρωμές 15  3.995.461  3.161.810
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  100.672  157.637    
  9.107.842  7.961.428    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  155.709.744 155.246.751    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Κεφάλαιο και αποθεματικά   
Μετοχικό κεφάλαιο 16  60.927.577  60.523.806
Αποθεματικά  25.892.865  29.414.941    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  86.820.442  89.938.747    
    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Δανεισμός 17  41.652.855  41.069.356
Αναβαλλόμενη φορολογία 18  12.535.488  12.657.936    
  54.188.343  53.727.292    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Πιστωτές και έξοδα πληρωτέα 19  4.674.186  4.484.331
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 17  10.026.773  7.096.381    
  14.700.959  11.580.713    
Σύνολο υποχρεώσεων  68.889.302  65.308.004    
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  155.709.744 155.246.751    
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2009. 
 
Υπεγράφηκαν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
______________________ 
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης 
Εκτελεστικός Πρόεδρος  

 
______________________ 
Βάσος Γ. Λαζαρίδης 
Οικονομικός Σύμβουλος 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 

 
 

  
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

(σημ. α) 
  

  Από    
  έκδοση  Συσσωρευμένες  
 Μετοχικό μετοχών 

υπέρ 
Από ζημιές   

 κεφάλαιο το άρτιο επανεκτίμηση (σημ. β) Σύνολο 
 € € € € €       
1 Ιανουαρίου 2007  60.523.806  2.160.169  11.221.929  (20.573.984)  53.331.920
Πλεόνασμα από 
 επανεκτίμηση της γης 

 
 - 

 
 - 

  
 44.989.670 

 
 - 

 
 44.989.670

Μεταφορά από 
 αναβαλλόμενη φορολογία 
λόγω επανεκτίμησης της  
γης 

 
  
 - 

 
 
 - 

 
 
 (8.998.864)

 
 
 - 

 
 
 (8.998.864)

Κέρδος έτους  -  -  -  616.021  616.021      
31 Δεκεμβρίου 2007  60.523.806  2.160.169  47.212.735  (19.957.963)  89.938.747
Αύξηση μετοχικού 
  κεφαλαίου ως αποτέλεσμα  
  συναλλαγματικής διαφοράς 
  από τη μετατροπή της 
  ονομαστικής αξίας του 
  μετοχικού κεφαλαίου σε 
  Ευρώ 

  
 
 
 
 
 

403.771 

  
 
 
 
 
 

(403.771) 

  
 
 
 
 
 

- 

  
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
Μεταφορά από 
 αναβαλλόμενη φορολογία 

  
 - 

 
 - 

 
 38.076 

  
 - 

 
 38.076

Ζημιά έτους  -  -  -  (3.156.381)  (3.156.381)      
      
31 Δεκεμβρίου 2008  60.927.577  1.756.398  47.250.811  (23.114.344)  86.820.442      
 

 
Σημειώσεις: 
 
α. Τα αποθεματικά κεφαλαίου δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή υπό μορφή μερίσματος. 
 
β. Οποιαδήποτε κέρδη της Εταιρείας και της εξαρτημένης εταιρείας υπόκεινται στις πρόνοιες για λογιζόμενη διανομή 

κερδών (“deemed distribution”) όπως εξηγούνται στη σελίδα 13. 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
 

2008 2007
Σημ. € €   

Ροή μετρητών από εργασίες      
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (3.240.453)  625.974
Αναπροσαρμογές:   
Αποσβέσεις 1.489.546  1.466.441

  (Κέρδος)/ζημιά από πώληση ακινήτων,   
 εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (4.256)  71.563

  Μερίδιο (κέρδους)/ζημιάς συνδεδεμένης εταιρείας (634)  299
  Συναλλαγματική ζημιά/(κέρδος) 2.673.434  (511.256)
  Τόκοι πληρωτέοι 2.427.614  2.544.851
  Απομείωση αξίας μη-κυκλοφορούν περιουσιακού στοιχείου 5.372 -   
  3.350.623  4.197.872
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 10.272  (260.218)
Αύξηση χρεωστών και προπληρωμών (833.651)  (7.919)
Αύξηση πιστωτών και εξόδων πληρωτέων 189.855  483.419
Πληρωμές για ακίνητα υπό ανάπτυξη (380.000) -   
Εισροή μετρητών από εργασίες 2.337.099  4.413.154
Τόκοι που πληρώθηκαν (1.387.173)  (1.524.697)
Φορολογία που πληρώθηκε (300) -   
Καθαρή εισροή από εργασίες 949.626  2.888.457   
Ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες      
Πληρωμές για την αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (813.833)  (681.078)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 7.226  31.199   
Καθαρή εκροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες (806.607)  (649.879)   
Ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από νέο δάνειο -  2.050.752
Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων (3.114.302)  (1.888.063)
Αύξηση στο ποσό οφειλόμενο στη μητρική εταιρεία 200.564 -   
Καθαρή (εκροή)/εισροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 
(2.913.738) 

 
162.689   

Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντιστοίχων μετρητών (2.770.719)  2.401.267   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά την 1 Ιανουαρίου (3.715.765)  (6.117.032)   
   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά την 31 Δεκεμβρίου 21 (6.486.484)  (3.715.765)   
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 

 
 
 

 2008 2007
 Σημ. € €    
Κύκλος εργασιών -  -
Έξοδα διοίκησης (57.629)  (47.393)
Καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα 7 (1.913)  (1.051)    
Ζημιά πριν τη φορολογία (59.542)  (48.444)
Φορολογία 8 (300)  -    
    
Ζημιά έτους (59.842)  (48.444)    
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008  
 
 2008 2007
 Σημ. € €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Επένδυση σε εξαρτημένη εταιρεία 20  49.841.613  49.841.613
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 12  3.417  3.417   
  49.845.030  49.845.030   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Οφειλές από εξαρτημένη εταιρεία 36.602  98.597   
   
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 49.881.632  49.943.627   
   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Κεφάλαιο και αποθεματικά   
Μετοχικό κεφάλαιο 16 60.927.577  60.523.806
Αποθεματικά  (11.076.586)  (10.612.973)   
 49.850.991  49.910.833   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Πιστωτές και έξοδα πληρωτέα 19 8.357  13.582
Δανεισμός 17 22.284  19.212   
 30.641  32.794   
Σύνολο υποχρεώσεων 30.641  32.794   
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 49.881.632  49.943.627    
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2009. 
 
 
Υπεγράφηκαν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
_______________________ 
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης 
Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
 
_______________________ 
Βάσος Γ. Λαζαρίδης 
Οικονομικός Σύμβουλος 
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C.C.C TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
 
 
 Από έκδοση  
 μετοχών  
 υπέρ το Συσσωρευμένες 
 Μετοχικό άρτιο ζημιές 
 κεφάλαιο (σημ. α) (σημ. β) Σύνολο
 € € € €     
1 Ιανουαρίου 2007 60.523.806  2.160.169  (12.724.698)  49.959.277
Ζημιά έτους  -  -  (48.444)  (48.444)     
     
31 Δεκεμβρίου 2007 60.523.806  2.160.169  (12.773.142)  49.910.833
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως  
  αποτέλεσμα συναλλαγματικής 
  διαφοράς από τη μετατροπή της  
  ονομαστικής αξίας του μετοχικού  
  κεφαλαίου σε Ευρώ 

 
 
 
 

403.771

 
 
 
 

(403.771)

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

-
Ζημιά έτους  -  -  (59.842)  (59.842)     
     
31 Δεκεμβρίου 2008 60.927.577  1.756.398  (12.832.984)  49.850.991     

 
 
 
Σημειώσεις: 
 
α. Τα αποθεματικά κεφαλαίου δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή υπό μορφή μερίσματος. 

 
β. Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί 

Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα.  
Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην 
έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και  εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού 
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της λογιζόμενης διανομής 
μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 

 
 

Σημ. 2008 2007
€ €   

Ροή μετρητών από εργασίες   
Ζημιά πριν τη φορολογία (59.542)  (48.444)
Αναπροσαρμογές:   
Τόκοι πληρωτέοι 1.913  1.051    

 (57.629)  (47.393)
(Μείωση)/αύξηση στους πιστωτές και έξοδα πληρωτέα (5.225)  4.998    
   
Εκροή μετρητών από εργασίες (62.854)  (42.395)
Τόκοι που πληρώθηκαν (1.913)  (1.051)
Φορολογία που πληρώθηκε (300) -    
Καθαρή εκροή  μετρητών από εργασίες (65.067)  (43.446)    
   
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από εξαρτημένη εταιρεία 61.995  44.756    
Καθαρή εισροή μετρητών από   χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 
61.995 

 
 44.756    

Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων 
μετρητών 

 
(3.072) 

 
 1.310

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά τη 1 Ιανουαρίου (19.212)  (20.522)   
   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά την 
31 Δεκεμβρίου 21

 
(22.284) 

 
 (19.212)   
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 27 Μαρτίου 1989 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης με μετοχές και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, 
Κεφ.113, στις 5 Ιουνίου 1991. 

 
 Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στο “Gala Tower”, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 

197,  3030 Λεμεσός. 
 
 Η  Εταιρεία αγόρασε ολόκληρο το μετοχικό  κεφάλαιο  της  εξαρτημένης   εταιρείας, L’ Union 

Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited, στις 21 Μαΐου 1990.  Η εξαρτημένη εταιρεία είναι 
ιδιοκτήτρια του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Le Meridien Limassol Spa & Resort.  

  
 Η κυριότερη δραστηριότητα του Συγκροτήματος, είναι η ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχείων, η 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων των ξενοδόχων και η ανάπτυξη και προαγωγή του τουρισμού και 
τουριστικών δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια του 2007 το Συγκρότημα αποφάσισε να 
προχωρήσει με την ανάπτυξη μέρους της γης της εξαρτημένης εταιρείας. Η ανάπτυξη θα 
αποτελείται από πολυτελείς επαύλεις προς πώληση. 

 
 Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Le Meridien Limassol Spa & Resort βρίσκεται στην παραλιακή 

περιοχή ανατολικά της αρχαίας πόλης της Αμαθούντας, σε μια παραθαλάσσια έκταση 91.170 
τ.μ. και εφάπτεται της παραλίας σε πρόσωπο 902 ποδών. Έκταση 73.778 τ.μ. είναι ιδιόκτητη ενώ 
έκταση 17.392 τ.μ. ενοικιάζεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περίοδο 99 
ετών από το έτος 1986. 

 
 Μέρος της προαναφερθείσας ιδιόκτητης γης 8.000 τ.μ., που δεν χρησιμοποιείτο από το 

ξενοδοχειακό συγκρότημα, μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια του 2007 στα ακίνητα υπό ανάπτυξη. 
 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν από το Συγκρότημα συστηματικά αναφορικά με 

στοιχεία που κρίνονται σημαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσματα χρήσεως και για την 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.   

  
 Βάση ετοιμασίας 
 
 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας (οι “οικονομικές καταστάσεις”) έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων.  

 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). 

 
 Δήλωση συμμόρφωσης 
 
 Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (“ΔΠΧΠ”) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»). 
 
 Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί 

Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και 
Κανονισμών. 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 

 
 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Συνέχ.) 
 
 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

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

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008. Η υιοθέτηση αυτή 
δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ: 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά πρότυπα 
είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε 
εφαρμογή: 
 
Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ – 2008 ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2009. 
 
Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 «Κόστος Επένδυσης σε 
Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση» ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2009. 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών: 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις» ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2009 
 
ΔΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2009 
 
ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» ισχύει για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 
 
ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) «Κόστος Δανεισμού» ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 2009 
 
Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 «Χρηματοοικονομικά Μέσα Υποκείμενα σε Δικαίωμα 
Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση» ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 
 
Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (*ΕΔΔΠΧΠ) 13 
«Προγράμματα Πιστών Πελατών» ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η 
Ιουλίου 2009 
 
ΔΠΧΠ 1* (Αναθεωρημένο) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης» ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 
 
ΔΠΧΠ 3* (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» ισχύει για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2009 
 
ΔΛΠ 27* (Αναθεωρημένο) «Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις» ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2009 
 
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39* «Διαθέσιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία» ισχύει για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2009 



 

 17 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Συνέχ.) 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ: (Συνέχ.) 
 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39* «Επανακατηγοριοποίηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 
Στοιχείων: Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και Μετάβαση» ισχύει για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2008 
 
ΕΔΔΠΧΠ 15* «Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων» ισχύει για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 
 
ΕΔΔΠΧΠ 16* «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό» ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Οκτωβρίου 2008 
 
ΕΔΔΠΧΠ 17* «Διανομές Μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους Ιδιοκτήτες» ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2009 
 
ΕΔΔΠΧΠ 18* «Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» ισχύει για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2009 
 
* Δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος εκτός από την εφαρμογή του ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων» το οποίο θα έχει σημαντική επίδραση στην παρουσίαση των 
οικονομικών  καταστάσεων. 
  

 Βάση ενοποίησης  
 
 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενσωματώνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και εκείνες της εξαρτημένης εταιρείας L’ Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) 
Limited. 

 
 Τα αποτελέσματα των εξαρτημένων που αποκτήθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 

συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της αγοράς ή μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πώλησης 
όπως αρμόζει. Όπου χρειάζεται, γίνονται αναπροσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις της 
εξαρτημένης εταιρείας για να συνάδουν με τις λογιστικές αρχές της Εταιρείας. 

 
 Κατά την ενοποίηση, όλες οι σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα, τα έσοδα και τα 

έξοδα μεταξύ των επιχειρήσεων του Συγκροτήματος απαλείφονται. 
 

 Κύκλος εργασιών 
 
 Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τα δεδουλευμένα ποσά από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 

σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και αναφέρεται μετά την αφαίρεση φόρου προστιθέμενης 
αξίας. 
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 C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Συνέχ.) 
 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
 Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αναφέρονται σε τιμή κόστους πλην συσσωρευμένων 

αποσβέσεων, εκτός από τη γη και τα κτίρια που παρουσιάζονται σε επανεκτιμημένη αξία. Το 
πλεόνασμα από επανεκτίμηση μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφαλαίου.   

  
 Τα κτίρια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση.  Σημαντικές 

δαπάνες που γίνονται πάνω στα κτίρια και αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
κεφαλαιοποιούνται, ενώ οι δαπάνες επιδιόρθωσης και συντήρησης που γίνονται για την 
επαναφορά ή διατήρηση των μελλοντικών οικονομικών ωφελημάτων που αναμένονται από τα 
κτίρια λογίζονται ως έξοδο στο έτος που πραγματοποιούνται.  Τα έξοδα χρηματοδότησης που 
αφορούν έργα υπό κατασκευή που για να συμπληρωθούν χρειάζεται σημαντικός χρόνος 
κεφαλαιοποιούνται.  Έξοδα χρηματοδότησης άλλων κεφαλαιουχικών βελτιώσεων ή αγορών δεν 
κεφαλαιοποιούνται. 

 
 Tο κέρδος ή ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μεταφέρεται στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Όταν ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού που παρουσιάζεται σε εκτιμημένη αξία πωλείται, ποσά στο αποθεματικό 
επανεκτίμησης που αφορούν το στοιχείο εκείνο, μεταφέρονται στα συσσωρευμένα 
κέρδη/(ζημιές).  

 
 Τα κτίρια και οι διώροφοι οικίσκοι (“bungalows”) του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 

αποσβένονται στην τιμή κόστους, μείον την υπολογιζόμενη υπολειμματική τους αξία, σε 
διάστημα 50 ετών με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. Αναφορικά με τους οικίσκους 
που είναι το αντικείμενο συμφωνίας μακροπρόθεσμης δέσμευσης (σημείωση 24), γίνονται 
πρόσθετες επιβαρύνσεις στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ούτως ώστε να αντανακλάται η 
μείωση της λογιστικής τους αξίας ως αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης δέσμευσης τους. 

 
 Δεν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη και στα έργα υπό κατασκευή. Τα υπόλοιπα ακίνητα, 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αποσβένονται στις τιμές κτήσης, μείον η υπολογιζόμενη 
υπολειμματική τους αξία, με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης 
ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 

                                                                   
 

           % 
  
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 71/2 – 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  20 – 33 
Έπιπλα και εξοπλισμός 71/2 – 10 
Οχήματα 20 
Είδη εστίασης και ιματισμού μέθοδος της αναπλήρωσης 

  
 
 Δεν λογίζονται αποσβέσεις πάνω στα είδη εστίασης και ιματισμού. Η αρχική δαπάνη για είδη 

εστίασης και ιματισμού έχει κεφαλαιοποιηθεί και αντιπροσωπεύει τις “βασικές ποσότητες“ των 
στοιχείων αυτών που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος. Οι “βασικές ποσότητες“ αναθεωρούνται περιοδικά και αναπροσαρμόζονται 
ανάλογα έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος. Η δαπάνη αντικατάστασης των στοιχείων αυτών ή οποιαδήποτε δαπάνη πέραν 
από τις “βασικές ποσότητες“ επιβαρύνει τις προσόδους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
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2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Συνέχ.) 
 

Απομείωση στην αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία τους. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, το Συγκρότημα 
εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων για να 
προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά 
απομείωσης. Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμός της ζημιάς απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν 
είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, το 
Συγκρότημα εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία 
ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών 
ροών) εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό του. Η ζημιά 
απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο 
απεικονίζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία με βάση άλλο πρότυπο, οπότε στην περίπτωση 
αυτή η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται σε μείωση του ποσού της αναπροσαρμογής σύμφωνα 
με το άλλο πρότυπο. 
 
Όταν, μεταγενέστερα, η ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου (της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη 
εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη 
λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καμία ζημιά απομείωσης της 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα προηγούμενα έτη. 
Η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το 
περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
αναστροφή της ζημιάς απομειώσης αντιμετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρμογής σύμφωνα με 
το άλλο πρότυπο. 

 
 Ξένα νομίσματα 
 
 Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος  

στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότημα (το λειτουργικό νόμισμα). 
 
 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 

Ιανουαρίου 2008, το λειτουργικό νόμισμα του Συγκροτήματος έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες 
σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Συγκροτήματος την 1 
Ιανουαρίου 2008 έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 
€1 = £0,585274. 

 
 Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι συναλλαγές σε νομίσματα διαφορετικά από 

το λειτουργικό νόμισμα (ξένα νομίσματα) καταχωρούνται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις 
ημερομηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού τα εκφραζόμενα σε ξένο 
νόμισμα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Τα μη- νομισματικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και 
εκφράζονται σε ξένα νομίσματα επαναμετατρέπονται με την ισχύουσα της ημερομηνίας εκείνης 
που καθορίσθηκε η εύλογη αξία τους. Τα μη-νομισματικά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται στο 
ιστορικό κόστος σε ξένο νόμισμα εμφανίζονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής. 
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 Ξένα νομίσματα (Συνέχ.) 
 
 Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων, 

κατά την επαναμετατροπή των νομισματικών στοιχείων, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της 
περιόδου. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την επαναμετατροπή των μη 
νομισματικών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου, εκτός από διαφορές που προκύπτουν κατά την επαναμετατροπή των μη 
νομισματικών στοιχείων των οποίων τα κέρδη ή οι ζημιές αναγνωρίζονται απευθείας στην 
καθαρή θέση. Για αυτά τα μη-νομισματικά στοιχεία οποιοδήποτε στοιχείο αυτού του κέρδους ή 
της ζημιάς αναγνωρίζεται επίσης απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 
 Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 
 
 Έξοδα που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. 
 
 Εισφορές εργοδότη σε Ταμεία Προνοίας 
 
 Η εξαρτημένη εταιρεία συνεισφέρει στο Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής 

Βιομηχανίας για τους υπαλλήλους της που είναι μέλη του εν λόγω Ταμείου με βάση σχέδιο 
καθορισμένων εισφορών στο οποίο συνεισφέρουν οι υπάλληλοι και η εξαρτημένη εταιρεία. 

 
 Η εξαρτημένη εταιρεία συνεισφέρει επίσης σε ταμείο προνοίας των διευθυντικών στελεχών των 

εταιρειών του συγκροτήματος Γαλαταριώτη για τους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της 
με βάση σχέδιο καθορισμένων εισφορών στο οποίο συνεισφέρουν τα διευθυντικά στελέχη και η 
εξαρτημένη εταιρεία. 

  
 Αποθέματα 
 
 Τα αποθέματα αναφέρονται στη χαμηλότερη της μέσης σταθμικής τιμής κτήσης ή της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται στη βάση του μεσοσταθμικού κόστους 
αγοράς. 

 
 Ακίνητα υπό ανάπτυξη 
  
 Τα ακίνητα υπό ανάπτυξη αποτελούνται από τη γη υπό ανάπτυξη και αναφέρονται στη 

χαμηλότερη της τιμής κτήσης ή της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
 
 Καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα 
 
 Τα καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια ή άλλες 

χρηματικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν από τρίτους μετά την αφαίρεση τόκων 
εισπρακτέων από μετρητά στις τράπεζες ή από οφειλόμενα  ποσά από τρίτους.  Οι τόκοι 
λογίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων όταν καταστούν δεδουλευμένοι, εκτός όπου 
κεφαλαιοποιούνται σύμφωνα με την λογιστική αρχή όπως αυτή επεξηγείται πιο πάνω στα 
“ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός”. 

 
 Εκμισθώσεις 
 
 Οι εκμισθώσεις ακινήτων για τις οποίες ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 

και οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία, λογίζονται ως εκμισθώσεις εκμετάλλευσης. Οι 
πληρωμές για εκμισθώσεις εκμετάλλευσης χρεώνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά τη 
διάρκεια της εκμίσθωσης. 
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 Φορολογία 
 
 Η συνολική φορολογία αποτελείται από την τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία. 
 
 Τρέχουσα φορολογία 
 
 Υπολογίζεται εταιρικός φόρος πάνω στο φορολογητέο εισόδημα του έτους με βάση τους 

συντελεστές που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
 Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
 Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές μεταξύ 

των λογιστικών ποσών και των αντίστοιχων ποσών για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν όταν το ενεργητικό ρευστοποιηθεί ή η 
υποχρέωση εξοφληθεί. Η επίδραση στην αναβαλλόμενη φορολογία από την αλλαγή των 
φορολογικών συντελεστών μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός αν 
αναφέρεται σε στοιχεία για τα οποία ο αναβαλλόμενος φόρος προηγουμένως χρεώθηκε ή 
πιστώθηκε στα αποθεματικά. 

 
 Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται μόνο στην περίπτωση που 

αναμένεται να υπάρχουν διαθέσιμα φορολογητέα εισοδήματα έναντι των οποίων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι αφαιρετέες προσωρινές διαφορές. 

 
 Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίμηση των ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μεταφέρεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. 
 
 Δικαιώματα εκμετάλλευσης 
 
 Τα ετήσια δικαιώματα εκμετάλλευσης υπολογίζονται αναλόγως του ετήσιου κύκλου εργασιών και 

διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ούτως ώστε να συσχετίζονται με το 
εισόδημα που αφορούν.  

 
 Εξαρτημένη εταιρεία 
 
 Η επένδυση στην εξαρτημένη εταιρεία παρουσιάζεται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας σε τιμή κόστους αφαιρεμένων οποιοδήποτε ζημιών απομείωσης. 
 
 Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 
 
 Η επένδυση στη συνδεδεμένη εταιρεία παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις του 

Συγκροτήματος σύμφωνα με την μέθοδο του καθαρού συμφέροντος (equity method) και στις 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε τιμή κόστους αφαιρεμένων οποιοδήποτε 
ζημιών απομειώσης. 

 
 Ανάλυση κατά τομέα 
 
 Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος διεξάγονται αποκλειστικά στην Κύπρο. Η μόνη 

δραστηριότητα του Συγκροτήματος κατά το τρέχον έτος ήταν η διεξαγωγή των επιχειρήσεων των 
ξενοδόχων και η ανάπτυξη και προαγωγή του τουρισμού και τουριστικών δραστηριοτήτων. 
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Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 
υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί 
εκροή πόρων για διευθέτηση της υποχρέωσης και μπορεί να γίνει ένας αξιόπιστος υπολογισμός 
για το ποσό της υποχρέωσης.  
 
Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη είναι η πιθανότερη εκτίμηση του απαιτούμενου 
ανταλλάγματος για διακανονισμό της παρούσας υποχρέωσης κατά την ημερομηνία των 
οικονομικών αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που 
αφορούν την υποχρέωση. 
 
Όταν μερικά ή όλα από τα οικονομικά οφέλη που απαιτούνται για διακανονισμό της πρόβλεψης 
αναμένεται ότι θα ανακτηθούν από τρίτα μέρη, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία αν είναι σχεδόν σίγουρο ότι το Συγκρότημα θα λάβει την αποζημίωση και η 
αξία των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. 
 
Επενδύσεις 
 
Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται και διαγράφονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η 
συναλλαγή, όταν η αγορά ή πώληση της επένδυσης υπόκειται σε συμβόλαιο με όρους που 
απαιτούν την παράδοση της επένδυσης σε χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από την σχετική 
αγορά και επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον έξοδα συναλλαγών που 
αποδίδονται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση, εκτός στην περίπτωση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που επιμετρείται στην εύλογη αξία 
μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: στοιχεία 
που αποτιμούνται με εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη 
λήξη τους, στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, και δάνεια και εισπρακτέα. Η κατάσταση κατά την 
αρχική αναγνώριση εξαρτάται από το σκοπό της απόκτησης του και τα χαρακτηριστικά τους. 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
καταχωρούνται στον ισολογισμό του Συγκροτήματος, από τη στιγμή που το Συγκρότημα 
καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες 
προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως 
όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Η 
αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις δηλώνονται μείον των προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. Τα 
αναγνωρισμένα επισφαλή δάνεια και εισπρακτέα διαγράφονται και γίνεται συγκεκριμένη 
πρόβλεψη για ποσά όπου η είσπραξη θεωρείται αμφισβητήσιμη. 
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 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 
 Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από υπόλοιπα στο ταμείο και στις τράπεζες. 

 
Δάνεια και απαιτήσεις 
 
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων 
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας 
αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 
του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Απομείωση Αξίας Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, το Συγκρότημα εξετάζει τη λογιστική αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά 
τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά απομείωσης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ότι 
έχουν υποστεί ζημιά απομείωσης όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι, ως αποτέλεσμα ενός 
ή περισσοτέρων γεγονότων που έγιναν μετά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου, έχει 
επηρεαστεί η εκτιμημένη ταμειακή ροή της επένδυσης. 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις που εκτιμούνται ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά απομείωσης χωριστά, 
εξετάζονται για ζημιά απομείωσης συλλογικά. Αντικειμενικά στοιχεία ζημιάς απομείωσης για ένα 
χαρτοφυλάκιο εμπορικών απαιτήσεων μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την προηγούμενη εμπειρία 
του Συγκροτήματος με την είσπραξη των απαιτήσεων, την αύξηση στις καθυστερημένες 
εισπράξεις του χαρτοφυλακίου πέραν της μέσης πιστωτικής περιόδου, καθώς επίσης και 
αντικειμενικές αλλαγές σε παγκόσμιες ή τοπικές συνθήκες που συσχετίζονται με επισφαλή 
εισπρακτέα. 
 
Η λογιστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων μειώνεται μέσα από ένα λογαριασμό για 
προβλέψεις. Όταν ένα στοιχείο θεωρείται ως μη εισπρακτέο, διαγράφεται έναντι της πρόβλεψης. 
Μεταγενέστερη ανάκτηση ποσών που είχαν διαγραφεί στο παρελθόν πιστώνεται έναντι του 
λογαριασμού για προβλέψεις. Αλλαγές στη λογιστική αξία του λογαριασμού προβλέψεων 
μεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Για τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα προς πώληση, οι ζημιές απομείωσης που είχαν 
προηγουμένως μεταφερθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων δεν αντιστρέφονται 
μέσα από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε αύξηση στην εύλογη αξία 
μεταγενέστερη από μια απομείωση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 
Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν: 
• εκπνέουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου, ή 
• διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοκονομικού 

στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρεώση για την καταβολή των ταμειακών ροών 
σε τρίτο μέρος, ή 

• έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού 
στοιχείου ή έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές σε τρίτο 
μέρος, και: είτε (α) έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της 
κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β) δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί 
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της  κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά 
δεν έχει διατηρηθεί ο έλεγχός του. 
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2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Συνέχ.) 
 
 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις και Συμμετοχικοί Τίτλοι εκδομένοι από την Εταιρεία 
 
 Καθορισμένα ως χρέη ή ίδια κεφάλαια  
 Τα χρέη και οι συμμετοχικοί τίτλοι καθορίζονται ως υποχρεώσεις ή ως ίδια κεφάλαια ανάλογα με 

την ουσία του συμβολαίου. 
 
 Συμμετοχικοί Τίτλοι  
 Ο συμμετοχικός τίτλος είναι οποιοδήποτε συμβόλαιο που συμπεριλαμβάνει υπολειμματικό 

δικαίωμα σε μια οντότητα αφού αφαιρεθούν όλες οι υποχρεώσεις της. Συμμετοχικοί τίτλοι που 
έχουν εκδοθεί από το Συγκρότημα καταγράφονται με βάση τα αρχικά έσοδα, αφού αφαιρεθούν 
τα άμεσα έξοδα έκδοσης. 

 
 Υποχρεώσεις με βάση συμβόλαιο χρηματοοικονομικών εγγυήσεων  
 Οι υποχρεώσεις με βάση συμβόλαιο χρηματοοικονομικών εγγυήσεων υπολογίζονται αρχικά σε 

δίκαιη αξία, και λογίζονται ακόλουθα στο μεγαλύτερο από: 
 

• την αξία της υποχρέωσης με βάση το συμβόλαιο, όπως καθορίζεται από το ΔΛΠ 37 
Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, και 

• την αξία που αναγνωρίζεται αρχικά αφού αφαιρεθεί, όπου απαιτείται, η συνολική απόσβεση 
που αναγνωρίζεται με βάση την αναγνώριση εσόδων ως πιο πάνω. 

 
 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις  
 
 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καθορίζονται ως “άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις”. 
 
 Οι άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού, λογίζονται 

αρχικά σε δίκαιη αξία μείων έξοδα. Ακολούθως λογίζονται στο αποσβεσμένο κόστος 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, με το κόστος τόκων να αναγνωρίζεται 
με βάση την πραγματική απόδοση. 

 
 Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μια μέθοδος υπολογισμού του αποσβεσμένου 

κόστους μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, και της κατανομής του κόστους τόκων σε όλη 
της διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί 
ακριβώς την εκτίμηση για μελλοντικές ταμειακές ροές κατά την αναμενόμενη διάρκεια της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή, όπου επιβάλλεται, συντομότερη διάρκεια. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 
 Για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, η Διεύθυνση προβαίνει σε υπολογισμούς και εκτιμήσεις 
που επηρεάζουν τα ποσά που καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις. Η Διεύθυνση θεωρεί ένα λογιστικό υπολογισμό ή εκτίμηση σημαντικό 
εάν: 

 
• απαιτεί να γίνουν υποθέσεις οι οποίες κατά το χρόνο του υπολογισμού δεν μπορούν να 

γίνουν με βεβαιότητα; και 
 
• αλλαγές στους αρχικούς υπολογισμούς ή διαφορετικοί υπολογισμοί που θα μπορούσαν να 

γίνουν, δυνατό να έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα και την 
οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος. 

 
 Η Διεύθυνση θεωρεί ότι εκτός από τους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις για τον καθορισμό της 

υπολειμματικής αξίας των ξενοδοχειακών της εγκαταστάσεων, δεν υπάρχουν άλλοι σημαντικοί 
υπολογισμοί και εκτιμήσεις που δυνατόν να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και 
την οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος. 

 
 Υπολειμματική αξία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 
 
 Η υπολειμματική αξία (residual value) ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η τρέχουσα τιμή όπως 

υπολογίζεται σήμερα, που θα απέφερε η εκποίηση του στοιχείου αυτού μετά την αφαίρεση των 
υπολογιζόμενων εξόδων εκποίησης, υποθέτοντας ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι στη 
κατάσταση που θα βρισκόταν εάν είχε ήδη εξαντλήσει την ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Για τον 
καθορισμό μιας τέτοιας αξίας χρειάζεται η εξάσκηση σημαντικής κρίσης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως την τρέχουσα αξία του 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος ως επίσης  και το βαθμό συντήρησης.  

 
  
4. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 Το Συγκρότημα 
 
 Το κόστος προσωπικού περιλαμβάνει:  2008 2007 
  € € 
 Συνεισφορές σε ταμεία προνοίας των:    
     Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας  415.664  388.114 
   Διοικητικών Συμβούλων  31.463  24.055 
 Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων:    
   Υπαλλήλων  447.398  422.544 
   Διοικητικών Συμβούλων  5.800  5.538     
    
 Μέσος αριθμός υπαλλήλων  409  389     
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5. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Το Συγκρότημα 2008 2007
 € €   
Θέρμανση, ηλεκτρισμός και ενέργεια 1.866.311  1.672.552 
Έξοδα προώθησης και πωλήσεων 1.710.190  1.472.046 

 Διοικητικά και άλλα σχετικά έξοδα 1.075.317  1.104.831 
 Άλλα λειτουργικά έξοδα 3.819.501  3.595.488    

   
 8.471.319  7.844.917    

 
 
6. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Παρουσιάζεται μετά τη χρέωση για: 
 

 Το Συγκρότημα  Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007

 € €  € €      
 Αμοιβή ελεγκτών 31.260  25.629  5.126  5.126
Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων:     
 ως σύμβουλοι 4.101  4.101  4.101  4.101
ως εκτελεστικοί σύμβουλοι 321.822  246.225  -  -      

 
 

7. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

 Το Συγκρότημα   Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007

 € € € €     
 Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 2.046.638  2.074.751  -  - 
Τόκοι παρατραβηγμάτων 380.752  386.823  1.648  917 
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης 265  83.332  265  134 
Εισόδημα από τόκους (41)  (55)  -  -      

    
 2.427.614  2.544.851 1.913  1.051       



 

 27 

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
 
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Φορολογική επιβάρυνση 
 Το Συγκρότημα  Η Εταιρεία 

2008 2007 2008 2007
 € €  € €      
Αμυντική εισφορά – προηγουμένων 
 ετών 

 
300

 
-

  
300 

 
-

Αναβαλλόμενη φορολογία (σημ. 18) (84.372)  9.953   -  -             
Φορολογική (πίστωση)/χρέωση (84.072)  9.953   300  -       

 
 

Η συνολική χρέωση/(πίστωση) φορολογίας για το έτος μπορεί να συμφωνηθεί με τη λογιστική 
(ζημιά)/κέρδος ως ακολούθως: 

 
 

  Το Συγκρότημα  Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007

 € €  € €      
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη 
 Φορολογία 

 
(3.240.873)

 
625.974 

 
(59.542) 

 
(4.844)      

     
Φόρος υπολογιζόμενος με το 
  εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής 
  φορολογίας ύψους 10% 

 
 

(324.087)

 
 

62.597 

 
 

(5.954) 

 
 

(4.8444)
Φορολογική επίδραση εξόδων 
  που δεν εκπίπτουν για 
 φορολογικούς σκοπούς 

 
 

428.300

 
 
 157.308 

  
 

1.670 

 
 
 2.079 

Φορολογική επίδραση 
   εκπτώσεων και 
 εισοδήματος που δεν 
  υπόκεινται σε φορολογία 

 
 
 

(374.725)

 
 
 
 (416.458)

  
 
 

- 

 
 
 
 - 

Φορολογική επίδραση  
 αναβαλλόμενης φορολογίας  
   που δεν αναγνωρίστηκε 

 
 

4.284

 
 
 2.765 

  
 

4.284 

 
 
 2.765 

Αναβαλλόμενη φορολογία στις 
   επιταχυνόμενες 
   κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 

 
 

198.717

 
 
 184.444 

  
 

- 

 
 
 - 

Άλλες διαφορές (16.861)  19.297   -  - 
Αμυντική εισφορά 
προηγούμενων 
  ετών 

 
300

 
-

  
300 

 

            
(Πίστωση)/χρέωση φορολογίας (84.072)  9.953  300  -       

 
 Επιπρόσθετα από την πίστωση φορολογίας στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 

αναβαλλόμενη φορολογία ύψους € 38.076 πίστωση (2007: € 8.998.864 χρέωση) έχει 
αναγνωρισθεί στα αποθεματικά (σημ.18). 
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (Συνέχ.) 
 
 Φορολογικό καθεστώς 
 
 Ο Όμιλος, που για φορολογικούς σκοπούς περιλαμβάνει την ιθύνουσα εταιρεία και όλες τις 

εξαρτημένες εταιρείες στις οποίες άμεσα ή έμμεσα η ιθύνουσα εταιρεία ελέγχει το 75% του 
ονομαστικού κεφαλαίου τους, θα μπορεί να μεταφέρει ζημιές και να τις συμψηφίζει με κέρδη 
μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου μόνο στην περίπτωση όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η 
αιτούσα εταιρεία είναι μέλη του ίδιου συγκροτήματος για ολόκληρο έτος (Group Relief). Η 
Εταιρεία και η εξαρτημένη εταιρεία έχουν δικαίωμα της χρήσης των προνοιών του Group Relief 
όπως εξηγήθηκαν πιο πάνω. 

 
 Eπιπρόσθετα, με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο του 

2002 μια εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέμει 70% των 
κερδών της, μετά τη μείωση τους από τον εταιρικό φόρο, υπό μορφή μερισμάτων, κατά το τέλος 
της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη αμυντική εισφορά 15%. Λογιζόμενο μέρισμα που αναλογεί σε 
μετόχους που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι στη Δημοκρατία δεν υπόκειται σε έκτακτη αμυντική 
εισφορά. 
 
Για τον σκοπό του υπολογισμού των λογιζομένων διανεμητέων μερισμάτων, ο όρος “κέρδη” 
σημαίνει τα λογιστικά κέρδη όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 
αρχές αλλά μετά τη μεταφορά στα αποθεματικά ποσού που προβλέπεται σε οποιοδήποτε νόμο. 
 
Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα 
διανέμεται στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται. Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την παρέλευση των δύο 
ετών, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί 
του οποίου παρακρατήται έκτακτη εισφορά.  

 
 Φορολογικές ζημιές  
 Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 οι φορολογικές ζημιές της Εταιρείας ανέρχονταν σε € 1.065.305 

(2007: € 1.022.468). Oι ζημιές αυτές μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη χωρίς 
περιορισμό. 

 
 Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 οι φορολογικές ζημιές της εξαρτημένης εταιρείας ανέρχονταν σε 

€ 36.388.428 (2007: € 33.725.932). Οι ζημιές αυτές μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά 
κέρδη χωρίς περιορισμό. 

  
9. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
 Το Συγκρότημα  
 2008 2007
 € €   

Καθαρή (ζημιά)/κέρδος έτους (3.156.381) 616.021    
 
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 141.692.040 141.692.040   

  
 σεντ σεντ   
 Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή  (2,23) 0,43   
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10. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
  Το Συγκρότημα 
 

  Έργα Μηχανήματα Έπιπλα Είδη   
 υπό και και  εστίασης και   
 Γη Κτίρια κατασκευή εγκαταστάσεις εξοπλισμός Οχήματα ιματισμού Σύνολο  
 € € € € € € € €  

 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 Κόστος ή εκτίμηση 
 1 Ιανουαρίου 2008  67.489.757  77.532.751  25.629  6.011.297  7.627.368  222.902  1.702.057  160.611.761  
 Προσθήκες  -  204.285  -  457.203  144.243  8.102  -  813.833  
 Πωλήσεις  -  -  -  (3.175)  (185)  -  -  (3.360)  
 Μεταφορές  -  25.629  (25.629)  -  -  -  -  -            

 31 Δεκεμβρίου 2008  67.489.757  77.762.665  -  6.465.325  7.771.426  231.004  1.702.057  161.422.234            

 Αποσβέσεις          
 1 Ιανουαρίου 2008  -  4.961.316  -  3.440.107  4.727.691  205.693  -  13.334.807  
 Επιβάρυνση έτους  -  622.776  -  449.491  398.470  18.809  -  1.489.546  
 Επί πωλήσεων  -  -  -  (373)  (17)  -  -  (390)            

 31 Δεκεμβρίου 2008  -  5.584.092  -  3.889.225  5.126.144  224.502  -  14.823.963            

 Καθαρή λογιστική αξία          
 31 Δεκεμβρίου 2008  67.489.757  72.152.944  -  2.576.100  2.641.247  6.502  1.702.057  146.598.271            
          
 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 
 Κόστος ή εκτίμηση           
 1 Ιανουαρίου 2007  25.629.022  77.330.588  34.527  5.799.219  7.525.720  271.170  1.702.057  118.292.303  
 Επανεκτίμηση  44.989.670  -  -  -  -  -  -  44.989.670  
 Προσθήκες  5.332  202.163  25.629  279.773  168.181  -  -  681.078  
 Πωλήσεις  -  -  -  (102.222)  (66.533)  (48.268)  -  (217.023)  
 Μεταφορά στα ακίνητα υπό ανάπτυξη  (3.134.267)  -  -  -  -  -  -  (3.134.267)  
 Μεταφορές  -  -  (34.527)  34.527  -  -  -  -            

 31 Δεκεμβρίου 2007  67.489.757  77.532.751  25.629  6.011.297  7.627.368  222.902  1.702.057  160.611.761            

 Αποσβέσεις                    
 1 Ιανουαρίου 2007  -  4.302.187  -  3.132.463  4.372.116  175.861  -  11.982.627  
 Επιβάρυνση έτους  -  659.129  -  374.158  400.105  33.049  -  1.466.441  
 Επί πωλήσεων  -  -  -  (66.514)  (44.530)  (3.217)  -  (114.261)            

 31 Δεκεμβρίου 2007  -  4.961.316  -  3.440.107  4.727.691  205.693  -  13.334.807            

 Καθαρή λογιστική αξία          
 31 Δεκεμβρίου 2007  67.489.757  72.571.435  25.629  2.571.190  2.899.677  17.209  1.702.057  147.276.954            
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10. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Συνέχ.) 
 
 Η λογιστική αξία των διώροφων οικίσκων (“bungalows”) που είναι το αντικείμενο συμφωνιών που 

αναφέρεται στη σημείωση 24 των οικονομικών καταστάσεων, ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 
2008 σε  € 1.519.972 (2007: € 1.519.972). 

 
 Πάνω στη γη και το ξενοδοχειακό συγκρότημα της εξαρτημένης εταιρείας έχουν εγγραφεί πρώτη, 

δεύτερη, τρίτη και τέταρτη υποθήκη μέχρι ποσού ύψους € 34,24 εκατομμυρίων ενώ στα 
υπόλοιπα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό έχουν εγγραφεί σταθερές και κυμαινόμενες 
επιβαρύνσεις μέχρι ποσού € 3,4 εκατομμυρίων για εξασφάλιση δανείων και άλλων 
διευκολύνσεων που αναφέρονται στη σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων. 

 
 Με βάση το ιστορικό κόστος η καθαρή αξία της γης και των ξενοδοχειακών κτιρίων θα ήταν 

€ 4.281.818 και € 67.851.311 (2007: € 68.232.713) αντίστοιχα. Η γη και τα κτίρια έχουν τελευταία 
εκτιμηθεί το Νοέμβριο του 2002 από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές με βάση την αγοραία 
αξία τους και σύμφωνα με την υφιστάμενη χρήση τους. Με βάση την εκτίμηση αυτή οι σύμβουλοι 
της Εταιρείας επανεκτίμησαν την γη και τα κτίρια και το πλεόνασμα των € 5,8 εκατομμυρίων που 
προέκυψε μεταφέρθηκε στα αποθεματικά κεφαλαίου. 

 
 Κατά τη διάρκεια του 2007, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξαρτημένη 

εταιρεία μετάφερε μέρος της γης της, από τα “ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός“ στα  
“ακίνητα υπό ανάπτυξη“. Η έκτασης της γης που μεταφέρθηκε είναι 8.000 τ.μ. και θα 
χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση και μετέπειτα πώληση επαύλεων πολυτελείας. Το συνολικό 
κόστος της γης που μεταφέρθηκε είναι € 3.134.267. Μετά τη μεταφορά, το υπόλοιπο μέρος της 
γης της εξαρτημένης εταιρείας εκτιμήθηκε από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές με βάση 
την αγοραία αξία της και σύμφωνα με την υφιστάμενη χρήση της. Με βάση αυτή την εκτίμηση, οι 
Σύμβουλοι της εξαρτημένης εταιρείας επανεκτίμησαν τη γη του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος 
και το πλεόνασμα των € 50,0 εκατομμυρίων που προέκυψε, μεταφέρθηκε στα αποθεματικά 
κεφαλαίου. 

 
11. ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Το Συγκρότημα 
 

 2008 2007
 € €   

Ακίνητα υπό ανάπτυξη 3.514.267 3.134.267   

 
Η ακίνητη περιουσία υπό ανέγερση λογίζεται σε κόστος. 
 
Η γη η οποία θα αναπτυχθεί μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια του 2007 από τα ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση και μετέπειτα πώληση επαύλεων πολυτελείας. Το συνολικό 
εμβαδόν της περιουσίας που μεταφέρθηκε είναι 8.000 τ.μ. 
 

 Επιπρόσθετα έξοδα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους σχετίζονται με αμοιβή 
αρχιτέκτονα για την πιο πάνω ανάπτυξη. 
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12. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 Η συνδεδεμένη εταιρεία είναι η C.C.C. Secretarial Limited.  Η κύρια δραστηριότητα της είναι η 

παροχή διοικητικών και άλλων συναφών υπηρεσιών. Το ποσοστό του Συγκροτήματος στο μετοχικό 
κεφάλαιο της συνδεδεμένης εταιρείας είναι 20%.  Η επένδυση στη συνδεδεμένη εταιρεία 
παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος σύμφωνα με την μέθοδο του 
καθαρού συμφέροντος (equity method) και στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 
παρουσιάζεται σε τιμή κόστους. 

 
 Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της συνδεδεμένης εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 

ανέρχεται στις € 247.597 (2007: € 180.628) και το σύνολο των υποχρεώσεων της στις € 229.443 
(2007: € 165.636). 

 
13. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 
 Το Συγκρότημα  
 2008 2007
 € €   
 Μετοχές σε ιδιωτική εταιρεία   
 Elite Golf Course (Limassol) Limited 5.372 5.372

Απομείωση αξίας (5.372) -      
 - 5.372   
 
 Η Elite Golf Course (Limassol) Limited ιδρύθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο με 

σκοπό την ανάπτυξη γηπέδου γκολφ.  Η περιουσία για ανάπτυξη δεν έχει ακόμη αποκτηθεί.  Το 
συμφέρον της εξαρτημένης εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Elite Golf Course (Limassol) Limited 
είναι 15,9%. 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους η εξαρτημένη εταιρεία αποφάσισε να αναγνωρίσει μια απομείωση αξίας 
σχετικά με την προαναφερθείσα επένδυση και ως αποτέλεσμα να μειώσει την αξία της στο € μηδέν. 
Η απομείωση αξίας συμπεριλαμβάνεται στα άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα όπως 
παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
14.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Το Συγκρότημα 2008 2007
 € €   
 Ανταλλακτικά μηχανικών εγκαταστάσεων 296.236  259.648
 Αποθέματα καταστήματος 348.130  334.365
 Τρόφιμα και ποτά 226.814  245.994
 Αποθέματα για τη λειτουργία του “Spa” 183.683  191.259
 Είδη καθαρισμού και προμήθειες επισκεπτών 290.154  331.592
 Άλλα 152.425  144.856      

 1.497.44
2 

1.507.714
   

 
 Όλα τα πιο πάνω αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμές κτήσης οι οποίες είναι χαμηλότερες της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. 
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15. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

 Το Συγκρότημα 2008 2007
 € €    
 Εμπορικοί χρεώστες 3.482.245 3.038.274
 Άλλοι χρεώστες και προπληρωμές 513.216 123.536        
 3.995.461 3.161.810    
 
 Οι πιο πάνω εμπορικοί και άλλοι χρεώστες είναι εισπρακτέοι μέσα σε ένα έτος.  
 
16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 2008 2007
 € €

Εγκεκριμένο   
150.000.000 συνήθεις μετοχές των € 0,43  η κάθε μια  64.500.000  64.500.000    
Εκδοθέν και πλήρως πληρωθείσες μετοχές   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   

  141.692.040 (2007: 141.692.040) συνήθεις μετοχές των € 0,427  
  η κάθε μια 

 
 60.523.806 

 
 60.523.806

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως αποτέλεσμα συναλλαγματικής 
       διαφοράς από τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας του μετοχικού 

κεφαλαίου σε Ευρώ 

 
  
 403.771 

 
  
 -   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   
   141.692.040 (2007: 141.692.040) συνήθεις μετοχές των € 0,43  

  η κάθε μια 
 
 60.927.577 

 
 60.523.806    

 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 21 Μαρτίου 2008 το 
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε και αυξήθηκε από £35.423.010 διαιρεμένο σε 
141.692.040 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,25 η κάθε μια σε €60.927.577 διαιρεμένο σε 
141.692.040 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0.43 η κάθε μια. 

  
17. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
  
 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 2008 2007
 Ι.  Εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια € €   

Δάνεια σε Κυπριακές λίρες με επιτόκιο 1,20% ετησίως πάνω 
από το βασικό επιτόκιο δανεισμού 

 
 - 

 
 16.888.773

Δάνεια σε Ευρώ με επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ 1,20% και 
1,50% ετησίως πάνω από το βασικό επιτόκιο δανεισμού 

 
 18.199.164 

 
 2.370.384

Δάνεια σε Ελβετικά Φράγκα με επιτόκιο 1,20% ετησίως πάνω 
από το LIBOR 

 
 23.453.691 

 
 21.810.199   

  41.652.855  41.069.356   
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17. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Συνέχ.) 
 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
 2008 2007

I. Εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια € €   
Δάνεια σε Κυπριακές λίρες με επιτόκιο 1,20% ετησίως πάνω 
από το βασικό επιτόκιο δανεισμού 

 
 - 

 
 1.490.912   

Δάνεια σε Ευρώ με επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ 1,20% και 
1,50% ετησίως πάνω από το βασικό επιτόκιο δανεισμού 

 
 1.690.257 

 
 232.001   

Δάνεια σε Ελβετικά Φράγκα με επιτόκιο 1,20% ετησίως, πάνω   
  από το LIBOR  1.456.326  1.407.596   
   3.146.583  3.130.509   
 
  
II. Δάνεια από την ιθύνουσα εταιρεία     

      The Cyprus Cement Public Company Limited  293.034  92.470   
III.Παρατραβήγματα Τραπεζών      

Εξασφαλισμένο τραπεζικό παρατράβηγμα με επιτόκιο 1,20% 
(2007: 1,20% με 1,50%) ετησίως πάνω από το βασικό 
επιτόκιο  

 
 
 5.458.051 

 
  
 3.751.674   

Μη εξασφαλισμένο τραπεζικό παρατράβηγμα με επιτόκιο 
1,20% (2007: 1,20% με 1,50%) ετησίως πάνω από το  

  

  βασικό επιτόκιο   1.129.105  121.728   
   6.587.156  3.873.402   

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού  10.026.773  7.096.381   
Σύνολο δανεισμού  51.679.628  48.165.737   

 
 Τα πιο πάνω τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα με: 

 
α) Πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη υποθήκη πάνω στη γη και το ξενοδοχειακό συγκρότημα της 
 εξαρτημένης εταιρείας, μέχρι του ποσού των € 34,24 εκατομμυρίων, 
β) Σταθερή και κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στο ενεργητικό της εξαρτημένης εταιρείας μέχρι 
το ποσό των € 6,8 εκατομμυρίων 
 και 
γ) Εταιρική εγγύηση της ιθύνουσας εταιρείας.   
 

 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου για τη μετατροπή των 
δανείων από ξένα νομίσματα σε Ευρώ ήταν οι ακόλουθες: 

 € 1=  1,4787 Ελβετικά Φράγκα (31 Δεκεμβρίου 2007 € 1 = 1,6570 Ελβετικά Φράγκα) 
 
 Οι εγγυήσεις για το εξασφαλισμένο τραπεζικό παρατράβηγμα της εξαρτημένης εταιρείας είναι οι ίδιες 

με τις εγγυήσεις για τα εξασφαλισμένα μακροπρόθεσμα δάνεια, και επιπλέον είναι εξασφαλισμένο 
από εταιρική εγγύηση της ιθύνουσας εταιρείας για € 854.300. 
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18. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
  
 Το Συγκρότημα 
 

        
     Επιταχυνόμενες  
  Φορολογικές 

ζημιές 
Επανεκτίμηση 

γης 
Επανεκτίμησ

η 
κτιρίων 

κεφαλαιουχικές 
εκπτώσεις 

 
Σύνολο 

  € € € € €        
 1 Ιανουαρίου 2007   (3.190.555)  2.848.642  463.597  3.527.435  3.649.119 
 (Πίστωση)/χρέωση στο        
  λογαριασμό αποτελεσμάτων   (174.491)  -  -  184.444  9.953 
 Μεταφορά από       
  αποθεματικό επανεκτίμησης   -  8.998.864  -  -  8.998.864        

 1 Ιανουαρίου 2008   (3.365.046)  11.847.506  463.597  3.711.879  12.657.936 
 (Πίστωση)/χρέωση στο        
  λογαριασμό αποτελεσμάτων   (283.089)  -  -  198.717  (84.372)
 Μεταφορά στο        
  αποθεματικό επανεκτίμησης   -  (38.076)  -  -  (38.076)       
       
 31 Δεκεμβρίου 2008   (3.648.135)  11.809.430  463.597  3.910.596  12.535.488        

 
   

Ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας έγινε με το φορολογικό συντελεστή 10%, ενώ 
για το μέρος των προσωρινών διαφορών που αφορά την επανεκτίμηση της γης έγινε με 
συντελεστή 20% που είναι ο ισχύον συντελεστής επιβολής φορολογίας για κεφαλαιουχικά κέρδη, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. 

 
 Ο συμψηφισμός γίνεται αφού σχετίζεται με φόρους που αφορούν την ίδια φορολογική αρχή.   
 
 
19. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
                Το Συγκρότημα                Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007
 € € € €     
 Εμπορικοί πιστωτές 2.564.755 2.384.499 - -
 Άλλοι πιστωτές και έξοδα   
   πληρωτέα 2.109.431 2.099.832 8.357 13.582        
 4.674.186 4.484.331 8.357 13.582   
 
 Οι πιο πάνω εμπορικοί και άλλοι πιστωτές και έξοδα πληρωτέα είναι πληρωτέα εντός ενός έτους. 
 
20. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Η πλήρως εξαρτημένη εταιρεία είναι η L’ Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited, 
είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και η κυριότερη δραστηριότητα της είναι η ανέγερση και 
ανάπτυξη ξενοδοχείων και η διεξαγωγή των επιχειρήσεων των ξενοδόχων. 
 
Η κίνηση της τρέχουσας αξίας της επένδυσης παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 
 2008 2007
 € €   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου  49.841.613  49.841.613   
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21. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

Το Συγκρότημα 
  Μεταβολή
 2008 2007 στο έτος

 € € €
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  100.672  157.637  (56.965)
Παρατραβήγματα τραπεζών (6.587.156) (3.873.402)  (2.713.754)    
 (6.486.484) (3.715.765)  (2.770.719)    
Η Εταιρεία     
Παρατράβηγμα τράπεζας  (22.284)  (19.212)  (3.072)    
 
 

22. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
  
 Το Συγκρότημα                                      Δάνειο  
 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Μακροπρόθεσμα ιθύνουσας  

 τραπεζικά δάνεια εταιρείας Σύνολο 
 € € €     

 1 Ιανουαρίου 2008  44.199.865  92.470  44.292.335 
 Νέα δάνεια  -  200.000  200.000 
 Τόκοι που κεφαλαιοποιήθηκαν  1.040.441  564  1.041.005 
 Αποπληρωμές  (3.114.302)  -  (3.114.302) 
 Συναλλαγματικό κέρδος  2.673.434  -  2.673.434     

    
 31 Δεκεμβρίου 2008  44.799.438  293.034  45.092.472     

 
 

 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007  
  
  
  
 1 Ιανουαρίου 2007 43.528.260 92.470 43.620.730 
 Νέα δάνεια 2.050.752  - 2.050.752 
 Τόκοι που κεφαλαιοποιήθηκαν 1.020.171  - 1.020.171 
 Αποπληρωμές (1.888.063)  - (1.888.063) 
 Συναλλαγματικό κέρδος (511.255)  - (511.255)     

    
 31 Δεκεμβρίου 2007 44.199.865 92.470 44.292.335     
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23. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
  Το Συγκρότημα  Η Εταιρεία 
 2008 2007 2008 2007
 € € € €     
 Κεφαλαιουχικές δαπάνες του     
   ξενοδοχειακού συγκροτήματος 
        Le Meridien για τις οποίες 

   

   υπογράφηκαν συμβόλαια αλλά       
        δεν έγινε πρόβλεψη στις 
  οικονομικές καταστάσεις -

 
240.626

 
- 

 
-      

 
24. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 
 
 Το Συγκρότημα 
 
 Η εξαρτημένη εταιρεία προέβει σε συμφωνίες μακροπρόθεσμης δέσμευσης της χρήσης 23 

διώροφων οικίσκων από τρίτους για περίοδο περίπου 33 ετών.  Η τελευταία συμφωνία είχε 
συναφθεί το 1998. Η εξαρτημένη εταιρεία δεν προτίθεται να συνάψει άλλες συμφωνίες 
παρόμοιας φύσεως. 

 
 Με βάση τις πρόνοιες της συμφωνίας δέσμευσης της χρήσης των εν λόγω οικίσκων το τρίτο 

πρόσωπο είναι υπεύθυνο για όλα τα έξοδα λειτουργίας τους, περιλαμβανομένων των εξόδων 
επιδιόρθωσης και συντήρησης ως και των τελών και αδειών που σχετίζονται με τους εν λόγω 
οικίσκους. 

 
25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
 Η τελική ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος είναι η George S. Galatariotis & Sons Limited. 
  
 Η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος είναι η The Cyprus Cement Public Company Limited. 
 
 Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και της εξαρτημένης εταιρείας, που είναι συνδεδεμένο μέρoς 

της Εταιρείας, έχουν διαγραφεί κατά την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και δεν 
γνωστοποιούνται σε αυτή τη σημείωση. Λεπτομέρειες συναλλαγών μεταξύ του Συγκροτήματος 
και άλλων συνδεδεμένων μερών γνωστοποιούνται πιο κάτω. 

 
 Η  εξαρτημένη εταιρεία έλαβε δάνεια από την ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος όπως 

περιγράφεται στην σημείωση 17. 
 
 Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:  

Όνομα Λεπτομέρειες συναλλαγών 2008 2007
  € €
        
C.C.C. Secretarial Limited Διοικητικά έξοδα 209.763  192.576
    
The Cyprus Cement Public Company 
Limited 

 
Διοικητικά έξοδα 

 
 15.433 

 
 20.886

 
 Όλες οι πιο πάνω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση. 
 
 Η αμοιβή και τα άλλα οφελείματα των Συμβούλων παρουσιάζονται στις σημειώσεις 4 και 6 των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ 
 
 Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές ή συμβόλαια μεταξύ των εταιρειών του 

Συγκροτήματος και των διοικητικών συμβούλων ή αξιωματούχων κατά την διάρκεια του έτους. 
 
27. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΗΣ  
 Η εξαρτημένη εταιρεία του Συγκροτήματος ενοικιάζει από την Κυβέρνηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας παραλιακή έκταση 17.392 τ.μ. παραλίας  με ετήσιο ενοίκιο € 110.897 το οποίο έχει 
συμπεριληφθεί στα άλλα λειτουργικά έξοδα. 
 
Τα μελλοντικά ελάχιστα ποσά που είναι πληρωτέα για την εκμίσθωση που είναι διαρκείας 99 
ετών από 17 Ιανουαρίου 1986 στο τέλος του έτους με βάση το σημερινό ενοίκιο είναι ως 
ακολούθως: 
 
Το Συγκρότημα            

 2008 2007
 € €
Εντός ενός έτους 110.897 110.897
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 443.587 443.587
Πέραν των πέντε ετών 7.873.671 7.984.568       
 8.428.155 8.539.052   

  
 Με βάση τη συμφωνία το ετήσιο ενοίκιο για την εκμίσθωση της παραλιακής γης αναθεωρείται 

κάθε πέντε χρόνια.  Η τελευταία αναθεώρηση της συμφωνίας έγινε 2006, οπόταν και το ετήσιο 
ενοίκιο, αυξήθηκε στα € 110.897 από τα € 59.143. 
 

28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
 Παράγοντες οικονομικού κινδύνου  
 Το Συγκρότημα και η Εταιρεία εκτίθενται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο, άλλους κινδύνους τιμών αγοράς, 
κίνδυνο τουριστικής βιομηχανίας, λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο συμμόρφωσης, νομικό κίνδυνο, 
κίνδυνο απώλειας φήμης, κίνδυνο από την κυριότητα μετοχικών τίτλων, κίνδυνο διαχείρισης 
κεφαλαίου και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που 
κατέχει. Οι κίνδυνοι που εκτίθεται το Συγκρότημα αφορούν κυρίως την εξαρτημένη εταιρεία, ως 
εκ τούτου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται πιο κάτω αφορούν το Συγκρότημα στο σύνολο 
χωρίς ξεχωριστή ανάλυση για την Εταιρεία. Η πολιτική που εφαρμόζει το Συγκρότημα στη 
διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, αναλύεται πιο κάτω: 

 
 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 κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το 
Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει 
διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε 
πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική 
κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που 
περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό 
οργανισμό. 
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Συνέχ.) 
 
 Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
 
 Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη 

έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων ήταν: 

 
 2008 2007

 € €    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 100.672 157.637
Εμπορικοί χρεώστες 3.482.245 3.038.274       
Συνολική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 3.582.917 3.195.911   

 
 Οι πιο πάνω εμπορικοί χρεώστες ύψους € 3.482.245 είναι μετά την αφαίρεση της πρόβλεψης για 

επισφαλείς χρεώστες ύψους € 326.773. 
 
 Αλλαγή στην πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώσεις 

 
 2008 2007

 € €    
1 Ιανουαρίου 213.575 170.860
Αναγνωρισμένη ζημιά απομείωσης 274.118 42.715
Ποσά που διαγράφηκαν σαν μη ανακτήσιμα (96.516) -
Ζημιά απομείωσης που αντιστράφηκε (64.404) -       
31 Δεκεμβρίου 326.773 213.575   
 
Ο λογαριασμός για προβλέψεις αναφορικά με εμπορικές απαιτήσεις χρησιμοποιείται για τη 
καταγραφή ζημιών απομείωσης εκτός κι αν το Συγκρότημα είναι πεπεισμένο ότι δεν θα 
μπορέσει να ανακτήσει το οφειλόμενο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό θεωρείται μη 
ανακτήσιμο και διαγράφεται κατ’ ευθείαν έναντι του χρηματοοικονομικού στοιχείου. 
 
Για να προσδιορίσει την ανακτησιμότητα μιας εμπορικής απαίτησης, το Συγκρότημα εξετάζει 
οποιαδήποτε αλλαγή στη  πιστωτική ικανότητα του χρεώστη από την ημερομηνία που δόθηκε 
μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου μειώνεται 
λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών που δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. 
 
Βασισμένο στα πιο πάνω και στην προηγούμενη εμπειρία του, το Συγκρότημα πιστεύει ότι δεν 
χρειάζεται περαιτέρω πρόβλεψη για ζημιά απομείωσης για χρεώστες οι οποίοι έχουν υπερβεί 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού την περίοδο παροχής πιστωτικής διευκόλυνσης. 
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Συνέχ.) 

 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα 
μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα 
εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και 
με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 
Το Συγκρότημα εξασφαλίζει ότι έχει αρκετά μετρητά ώστε να μπορεί να καλύψει 
βραχυπρόθεσμες αναμενόμενες λειτουργικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο αντίκτυπος ακραίων 
καταστάσεων που δεν μπορούν εύλογα να προβληθούν, όπως για παράδειγμα φυσικές 
καταστροφές. Επιπλέον, το Συγκρότημα διατηρεί τα ακόλουθα πιστωτικά όρια: 
 
• € 5,12 εκατομμύρια εξασφαλισμένο τραπεζικό παρατράβηγμα, με επιτόκιο 1,20% ετησίως 

πέραν από το βασικό επιτόκιο δανεισμού (το ποσό αυτό αυξήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2009 
σε € 5,15 εκατομμύρια) 

• € 0,85 εκατομμύρια εξασφαλισμένο τραπεζικό παρατράβηγμα, με επιτόκιο 1,50% ετησίως 
πέραν από το βασικό επιτόκιο δανεισμού 

• € 0,93 εκατομμύρια μη εξασφαλισμένο τραπεζικό παρατράβηγμα, με επιτόκιο 1,50% ετησίως 
πέραν από το βασικό επιτόκιο δανεισμού 

 
Από τα συνολικά τραπεζικά παρατραβήγματα € 6,9 εκατομμυρίων που αναφέρονται πιο πάνω, 
το Συγκρότημα έχει κάνει ανάληψη € 6,56 εκατομμυρίων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Επιπλέον, το Συγκρότημα έχει εξασφαλίσει επιπρόσθετο προσωρινό όριο €1.025.000 το οποίο 
ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου 2009 και στις 3 Φεβρουαρίου 2009 το Συγκρότημα αύξησε τα 
μη εξασφαλισμένα τραπεζικά παρατραβήγματα κατά € 1,0 εκατομμύρια. 
 
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Συγκροτήματος. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις 
συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 
βάση της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία το Συγκρότημα μπορεί να υποχρεωθεί να 
πληρώσει. 
 
Τα ποσά στον πιο κάτω πίνακα μπορεί να μην ισούνται με τα ποσά που αναφέρονται στον 
ισολογισμό, επειδή ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει όλες τις ταμειακές ροές 
(συμπεριλαμβανομένου τόκων) σε μη-προεξοφλημένη βάση. 

 
  Συμβατικές  Μεταξύ    
 Λογιστική ταμειακές Εντός 6 και 12 1 και 2 2 και 5 Πέραν των 
 αξία ροές 6 μηνών μηνών έτη έτη 5 ετών 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000         

 31 Δεκεμβρίου 2008        
 Δάνεια τραπεζών  44.799  (65.499)  (3.216)  (2.144)  (3.996)  (11.315)  (44.828) 
 Πιστωτικές διευκολύνσεις  5.458  (5.605)  (5.605)  -  -  -  - 
 Τραπεζικές υπεραναλήψεις  1.129  (1.160)  (1.160)  -  -  -  - 
 Εμπορικοί και άλλοι 
   πιστωτές 

  
 4.674 

  
 (4.674) 

  
 (4.674)

  
 - 

 
 - 

  
 - 

  
 - 

 Δάνεια από ιθύνουσα 
  εταιρεία 

 
 293 

 
 (293) 

 
 (293)

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 -         

  56.353  (77.231)  (14.948)  (2.144)  (3.996)  (11.315)  (44.828)         
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Συνέχ.) 

 
Κίνδυνος ρευστότητας (Συνέχ.) 

 
  Συμβατικές Μεταξύ     
 Λογιστική ταμειακές 6 και 12 6 και 12 1 και 2 2 και 5 Πέραν των 
 αξία ροές μηνών μηνών έτη έτη 5 ετών 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000         

 31 Δεκεμβρίου 2007        
 Δάνεια τραπεζών  44.200  (62.979)  (3.053)  (2.001)  (3.884)  (10.523)  (43.518) 
 Πιστωτικές διευκολύνσεις  3.752  (3.849)  (3.849)  -  -  -  - 
 Τραπεζικές υπεραναλήψεις  122  (125)  (125)  -  -  -  - 
 Εμπορικοί και άλλοι 
   πιστωτές 

  
 4.484 

  
 (4.484) 

  
 (4.484)

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

 Δάνεια από ιθύνουσα 
  εταιρεία 

 
 93 

 
 (93) 

 
 (93)

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 -         

  52.651  (71.530)  (11.604)  (2.001)  (3.884)  (10.523)  (43.518)         

 
 Κίνδυνος επιτοκίου 
 
 Ο κίνδυνος επιτοκίου  είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 

διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από 
εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, 
εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Το 
Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το δανεισμό τoy. Ο δανεισμός σε 
κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. 
Το Συγκρότημα παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα. 

 
 Ανάλυση ευαισθησίας 
 
 Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στον ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων 

και στα ίδια κεφάλαια από λογικές πιθανές αλλαγές στα επιτόκια. Η ανάλυση αυτή προϋποθέτει 
ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές συναλλάγματος παραμένουν σταθεροί. Η 
ανάλυση επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους και για το 2007. 

 
 Μια αύξηση 50 μονάδων βάσης και μια μείωση 50 μονάδων βάσης στα επιτόκια την ημερομηνία 

του ισολογισμού θα είχε το πιο κάτω αποτέλεσμα: 
 

 Αποτελέσματα Ίδια κεφάλαια 
 50μ.β. 50μ.β. 50μ.β. 50μ.β.
 αύξηση μείωση αύξηση μείωση
 €’000 €’000 €’000 €’000     

 31 Δεκεμβρίου 2008     
 Χρηματοοικονομικά μέσα 
  κυμαινόμενου επιτοκίου 

  
 (224)

  
 224 

 
 (224) 

 
 224     

 
 31 Δεκεμβρίου 2007     
 Χρηματοοικονομικά μέσα 
  κυμαινόμενου επιτοκίου 

 
 (220)

  
 220

  
 (220) 

 
 220     
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Συνέχ.) 
 
 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 

κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος 
προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος. 
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει σε σχέση με τον 
μακροπρόθεσμο δανεισμό σε Ελβετικά Φράγκα. Το Συγκρότημα παρακολουθεί τις διακυμάνσεις 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Επιπλέον, το Συγκρότημα 
έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τα πιο πάνω δάνεια σε ξένο νόμισμα, σε οποιοδήποτε άλλο 
νόμισμα που εμπορεύεται ελεύθερα στις παγκόσμιες συναλλαγματικές αγορές. 

 
 Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 

Συγκροτήματος τα οποία εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων είναι ως ακολούθως: 

 
Ελβετικά Ελβετικά
Φράγκα Φράγκα

31  Δεκεμβρίου 
2008 

31 Δεκεμβρίου 
2007

€’000 €’000   
 Τραπεζικά δάνεια  24.910  23.218      
 Συνολική έκθεση ισολογισμού  24.910  23.218   
 
 Ανάλυση ευαισθησίας 
 
 Η ενδυνάμωση/(αποδυνάμωση) του Ευρώ κατά 5% και 8% έναντι του πιο κάτω ξένου 

νομίσματος στις 31 Δεκεμβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση/(μείωση) στα ίδια 
κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός 
προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα τα επιτόκια παραμένουν σταθερά. Ο 
υπολογισμός επαναλαμβάνεται με τα ίδια δεδομένα και για το 2007. 

 
 5% αύξηση στη 

συναλλαγματική ισοτιμία 
 8% αυξήση στη 

συναλλαγματική ισοτιμία 
  Ίδια   Ίδια 
 Αποτελέσματα κεφάλαια  Αποτελέσματα κεφάλαια 
 €’000 €’000  €’000 €’000       

 31 Δεκεμβρίου 2008            
 Ελβετικά Φράκγα 1.245 1.245   1.993  1.993      

 31 Δεκεμβρίου 2007            
 Ελβετικά Φράγκα 1.161 1.161   1.857  1.857      
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Συνέχ.) 
 
 Κίνδυνοι τουριστικής βιομηχανίας 
 

• Το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η πολιτική κατάσταση στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι δυνατό να έχουν σοβαρό αντίκτυπο 
στην τουριστική βιομηχανία 

 
• Οι εργασίες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις, λόγω του ότι το 

Συγκρότημα δραστηριοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, από Απρίλιο μέχρι 
Οκτώβριο και παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα κατά τους μήνες Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο 

 
• Η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου στη διεθνή τουριστική αγορά καθώς και ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός εντός της Κυπριακής αγοράς επηρεάζουν τα αποτελέσματα του 
Συγκροτήματος, λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων συντελείται κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο 

 
• Η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη (κατά κύριο λόγο στο Ηνωμένο Βασίλειο) και στη 

Ρωσία απ’ όπου προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό του τουρισμού, μπορεί να έχει 
επιπτώσεις στην τουριστική βιομηχανία. 

  
 Λειτουργικός κίνδυνος 
 
 Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων 

τεχνολογίας και ελέγχων του Συγκροτήματος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από 
ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα του Συγκροτήματος ελέγχονται, 
συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως. 

 
 Κίνδυνος συμμόρφωσης 
 
 Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και 

απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους 
νόμους και κανονισμούς της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κίνδυνος αυτός 
περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από το λειτουργούς 
συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει το Συγκρότημα. 

 
 Νομικός κίνδυνος 
 
 Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του 

Συγκροτήματος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα 
μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών. Ο 
κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί το Συγκρότημα για να 
εκτελεί τις εργασίες του. 

 
 Κίνδυνος απώλειας φήμης 
 
 Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του 

Συγκροτήματος, που είτε αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής 
βάσης της, μείωση των εισοδημάτων και νομικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος. Το 
Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 
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28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Συνέχ.) 
 
 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
 
 Η Εταιρεία και η εξαρτημένη εταιρεία διαχειρίζονται τα κεφάλαια τους ούτως ώστε να 

διασφαλίζουν ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα 
θα έχουν την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βελτίωσης αναλογίας ιδίων 
κεφαλαίων και δανεισμού.  

 
 Άλλοι κίνδυνοι 
 
 Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Έννοιες όπως ο 
πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι άμεσα 
συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών 
καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές 
αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα το Συγκρότημα. 

 
 Δίκαιες αξίες 
 
 Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 

Συγκροτήματος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό. 
 
29. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού.  
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30. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων και Κανονισμών 

παρατίθενται οι πιο κάτω πληροφορίες: 
 
 Συμφέρον Διοικητικών Συμβούλων 
 
 Το άμεσο και έμμεσο συμφέρον των Διοικητικών Συμβούλων στο σύνηθες μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής είναι ως 
ακολούθως: 

 
  

31 Δεκεμβρίου 2008 
Ημερομηνία

έκθεσης
 % %   

Κώστας Στ. Γαλαταριώτης   67,30 67,30
Thomas M. Schmidheiny   13,56 13,56
Michel Saliba  0,03 0,03

  
 
 Το έμμεσο συμφέρον των Διοικητικών Συμβούλων είναι το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας 

που κατέχεται από τους συζύγους, τέκνα κάτω των 18 ετών και εταιρείες στις οποίες ο 
Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμεσσα τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου. 

 
 Μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστο το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 
Οι μέτοχοι που κατείχαν τουλάχιστο το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα 
ψήφου σε Γενική Συνέλευση και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους στις 31 Δεκεμβρίου 
2008 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής είναι οι ακόλουθοι: 
 

  
31 Δεκεμβρίου 2008 

Ημερομηνία
έκθεσης

 % %
  

The Cyprus Cement Public Company Limited 67,29 67,29
Thomas M. Schmidheiny 13,56 13,56
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