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Claridge Investments Limited 
 
 

Πρόσκληση Ετησίας Γενικής Συνέλευσης  
 
∆ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της CLARIDGE INVESTMENTS 
LIMITED θα γίνει στο ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PAPHOS AMATHUS BEACH HOTEL, στην 
Πάφο, στις 18 Mαίου 2005 και ώρα 15:00 µ.µ.  
 
Hµερήσια διάταξη 
 
1 Εξέταση της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. 
2 Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
3 Καθορισµός της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
4 Επαναδιορισµός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

καθορισµό της αµοιβής τους. 
 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Τaslaw Secretarial Limited 
Γραµµατέας 
 
Λεµεσός, 19 Απριλίου 2005  
 
 
Σηµείωση:  
 
1 Kάθε µέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω 

Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει 
στην θέση του.  Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της 
Εταιρείας.  Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στην διεύθυνση Πλατεία 
Συντάγµατος 2, Παλιό λιµάνι, Τ Κ 53688, 3304 Λεµεσός, τουλάχιστο 48 ώρες πριν 
από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης. 

 
2 Το µητρώο µεταβίβασης µετοχών θα παραµείνει ανοικτό. 
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Claridge Investments Limited 
 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Κώστας Ε. Λανίτης  - Μη εκτελεστικός Πρόεδρος 
Ιωάννης Κ. Αρχοντίδης - Εκτελεστικός 
Πλάτων Ε. Λανίτης  - Μη εκτελεστικός 
Ανδρέας Βασιλείου  - Μη εκτελεστικός 
Αρης Χριστοδούλου  - Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός  
Αντης A. Λούτσιος  - Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός 
Τέλλος Ν. Παπαγεωργίου - Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Taslaw Secretarial Limited  
 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Οδός Σοφούλη 2 
Μέγαρο Σιαντεκλαίρ 
Γραφείο 205 
1096 Λευκωσία 
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Claridge Investments Limited 
 

Χαιρετισµός του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
Αγαπητοί Μέτοχοι 
 
Σας καλωσορίζω και φέτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας µας που 
πραγµατοποιείται, όπως κάθε χρόνο, στο ιδιόκτητο µας ξενοδοχείο, το Paphos Amathus 
Beach Hotel. 
 
Οι πωλήσεις του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε £7.489.022 σε σύγκριση µε £6.383.278 την 
αντίστοιχη  περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 17%. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στις ψηλότερες πληρότητες του ξενοδοχείου  Paphos Amathus Beach 
Hotel. Στη περσινή περίοδο του 2003 οι πληρότητες κυµάνθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα  
λόγω του πολέµου στο Ιράκ και  της  ύφεσης στις χώρες πηγές τουρισµού. 
 
Το κέρδος από εργασίες για το έτος, ανήλθε σε £450.284 έναντι £385.469 την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 17%. Η αύξηση αυτή οφείλεται  
κυρίως στη αύξηση των πωλήσεων του ξενοδοχείου Paphos Amathus Beach Hotel. 

 
Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας περιλαµβάνεται  ποσό ύψους £175.937 που αφορά το 
τέλος χαρτοσήµανσης των χρεογράφων που έκδωσε η εταιρεία το 1993 και επιβλήθηκε 
στις 15 Σεπτεµβρίου 2004 µετά από απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου Κύπρου. 

 
Επίσης περιλαµβάνονται στην πιο πάνω κατηγορία τα λειτουργικά έξοδα της πλήρως 
εξαρτηµένης εταιρείας Amathus Vacation Ownership Ltd, ύψους £87.073, σε σύγκριση µε 
£22.692 το 2003. Η θυγατρική εταιρεία αποκτήθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου 2003 και δεν 
άρχισε ακόµη οποιανδήποτε εµπορική δραστηριότητα.   

 
Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε σε £167.782 σε σύγκριση  µε £237.166 την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, σηµειώνοντας µείωση στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος 
της τάξης του 29%. Στο κέρδος πριν τη φορολογία συµπεριλαµβάνονται καθαρά 
χρηµατοδοτικά έξοδα τα οποία για το έτος 2004 ανήλθαν σε £159.579 σε σύγκριση µε 
£36.551 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο µειωµένο 
συναλλαγµατικό κέρδος που πραγµατοποίησε η εταιρεία το 2004 σε σύγκριση µε το 2003.  
Το µερίδιο της ζηµιάς από τη συνδεδεµένη µας εταιρεία Leisure Holdings SA  πριν τη 
φορολογία ανήλθε σε £122.923  σε σύγκριση µε £111.752 τη αντίστοιχη περίοδο  του 
2003. Αυτό οφείλεται κυρίως στη µείωση του τουριστικού ρεύµατος προς στη Ρόδο που 
είχε ως επακόλουθο να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσµατα της συνδεδεµένης µας 
εταιρείας. 
 
Το Συγκρότηµα παρουσίασε κέρδος µετά τη φορολογία ύψους £70.737 σε σύγκριση µε 
£146.896 την αντίστοιχη περίοδο του 2003. 
 
 
 
 
 
 
Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στα Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, καθώς και στην ∆ιεύθυνση και το Προσωπικού του ξενοδοχείου, για τις 
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Claridge Investments Limited 
 
συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν για  τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών της µονάδας µας. 
 
Θέλω επίσης ν’ απευθύνω τις θερµές µου ευχαριστίες σ’ όλους τους µετόχους της 
Εταιρείας για το ενδιαφέρον και τη συνεχή υποστήριξη τους. 
 
Κώστας Ε. Λανίτης 
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
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Claridge Investments Limited 
 

΄Εκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Το Συγκρότηµα είναι ιδιοκτήτης του “Paphos Amathus Beach Hotel”, ενός 
παραθαλάσσιου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου 273 δωµατίων στην παραλία της Κάτω 
Πάφου.  Το ξενοδοχείο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Amathus Navigation Company 
Limited, η οποία είναι από τους κύριους µετόχους του Συγκροτήµατος. 
 
Η Εταιρεία κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Amathus Vacation Ownership 
Limited (“η Εξαρτηµένη”) της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη και 
διάθεση διαµερισµάτων ή άλλων µονάδων µε τη µέθοδο χρονοµεριδίων (timesharing), σε 
γη που κατέχει το Συγκρότηµα. Το Συγκρότηµα δεν άρχισε ακόµη οποιαδήποτε εµπορική 
δραστηριότητα για τον λόγο ότι αναµένεται η έκδοση αδειών πολεοδοµίας και οικοδοµής. 
 
Η συνδεδεµένη εταιρεία Leisure Holdings S.A. είναι ιδιοκτήτρια της Λάνδα ΑΞΤΕ στην 
οποία ανήκει το Rodian Amathus Beach Hotel, ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο 326 
δωµατίων στη Ρόδο, Ελλάδα. 
 
Ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των προβλεπόµενων µελλοντικών 
εξελίξεων 
 
Η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος όπως παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας δεν αναµένει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος για το προσεχές µέλλον. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 27. Το 
κέρδος εργασιών ανήλθε σε £450.284 έναντι £385.469  τον προηγούµενο χρόνο.  Μετά 
την αφαίρεση των καθαρών χρηµατοδοτικών εξόδων ύψους £159.579 (2003: έξοδα 
£36.551), του µεριδίου ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών πριν τη φορολογία ύψους 
£122.923 (2003: £111.752 ζηµιά) και της χρεωστικής φορολογίας ύψους £97.045 (2003: 
χρέωση £90.270) το κέρδος για το έτος ανήλθε σε £70.737 (2003: £146.896).  
 
Μερίσµατα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και το καθαρό κέρδος 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 µεταφέρεται στα αποθεµατικά.   
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Claridge Investments Limited 
 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Κατά την διάρκεια του έτους το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά £3.975 (2003: 
£3.855) από την καταβολή δόσης των µερικώς πληρωθείσων µετοχών.  
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και την ηµεροµηνία αυτής 
της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 3.  Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2004.  
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Άντης Α. Λούτσιος, ΄Αρης 
Χριστοδούλου και Ανδρέας Βασιλείου αποχωρούν στην επόµενη Ετήσια Γενική 
Συνέλευση, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των 
αρµοδιοτήτων και στην αποζηµίωση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   
 
Συµµετοχή Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας  
 
Το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατά κυριότητα κατέχει κάθε 
Σύµβουλος, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες αυτός κατέχει 
άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστο 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση, ήταν στις  
31 ∆εκεµβρίου 2004 και στις 19 Μαρτίου 2005 ως εξής: 
 
  31 ∆εκεµβρίου 2004 19 Μαρτίου 2005
 Πλήρως 

πληρωθείσες
συνήθεις
µετοχές

Πλήρως
πληρωθείσες

συνήθεις
µετοχές

 % %
 
Κώστας E. Λανίτης 44,60 44,60
Πλάτων Ε. Λανίτης 45,37 45,37
Αρης Χριστοδούλου 0,03 0,03
Αντης A. Λούτσιος 0,10 0,10
Ιωάννης Κ. Αρχοντίδης 0,08 0,08
Τέλλος N. Παπαγεωργίου 0,05 0,05
Ανδρέας Βασιλείου 0,01 0,01
 
Tα ποσοστά της Amathus Navigation Company Limited και της Lanitis E.C. Holdings 
Limited περιλαµβάνονται στα ποσοστά των κ.κ. Κώστα Ε. Λανίτη και Πλάτωνα Ε. 
Λανίτη. 
 

 
 
7



Claridge Investments Limited 
 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας  
 
Στις 19 Μαρτίου 2005 οι ακόλουθοι µέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πάνω από 5% του 
εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
  Πλήρως και 

µερικώς 
πληρωθείσες 

µετοχές 

 

  %  
    
Amathus Navigation Company Limited  40,59  
Strawdale Limited  26,23  
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεόµενα πρόσωπα 
 
Υπάρχουν συµβάσεις, που έχουν συναφθεί σε καθαρά εµπορική βάση, µεταξύ του 
Συγκροτήµατος και της εταιρείας Αmathus Navigation Company Limited, όπως αυτές 
περιγράφονται στη Σηµ.23 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πέραν του ότι έχει αναφερθεί πιο πάνω, στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 δεν υπήρχαν 
οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συµβάσεις µε το Συγκρότηµα στις οποίες Σύµβουλοι ή 
συνδεδεµένα τους πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον.  Συνδεόµενα πρόσωπα 
περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες Σύµβουλος κατέχει 
άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστο 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. 
 
Ελεγκτές 
 
Οι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να συνεχίσουν να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Taslaw Secretarial Limited 
Γραµµατέας 
 
Λεµεσός 
19 Απριλίου 2005 
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Claridge Investments Limited 
 

Έκθεση Eταιρικής ∆ιακυβέρνησης για το έτος 2004 
 
Μέρος Α  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Claridge Investments Limited (“Εταιρεία”) θεωρεί ότι η 
καθιέρωση των αρχών και διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (“Κώδικας”) 
είναι αναγκαία για την επίτευξη σωστής και αποτελεσµατικής διοίκησης στην Εταιρεία και 
για την προάσπιση των συµφερόντων  των µετόχων της Εταιρείας.   
 
Μετά από σχετική  απόφαση  του  ∆ιοικητικού   Συµβουλίου στις 13 Ιανουαρίου 2003, η  
Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και έκτοτε  
συνεχίζει τη δέσµευση της για τη συνεχή εφαρµογή των αρχών και διατάξεων του  
Κώδικα.  
 
Μέρος Β 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι   Αρχές και  ∆ιατάξεις του 
Κώδικα που αναφέρονται πιο κάτω: 
 
B.1  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
∆ιοικητικό  Συµβούλιο  
Τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται από το καταστατικό της 
Εταιρείας, την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς επίσης και τον Κώδικα.  Μέσα στα πλαίσια 
αυτά τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων και τα 
ακόλουθα: 
 

• τον καθορισµό των  στόχων  και τη στρατηγική πολιτική της Εταιρείας,  
• την ετοιµασία και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού 

σχεδιασµού της Εταιρείας,  
• τη λήψη απόφασης για τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες,   
• τη λήψη απόφασης για τις συγχωνεύσεις / εξαγορές,  
• την ετοιµασία και υποβολή για έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρείας,  
• τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε νόµους και κανονισµούς,  
• την επίβλεψη του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας,  
• το διορισµό και τερµατισµό των υπηρεσιών  των εξωτερικών ελεγκτών( µετά από 

τη σχετική εξουσιοδότηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) και του εσωτερικού 
ελεγκτή,  

• την έγκριση της έκθεσης για τη εταιρική διακυβέρνηση. 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
έχει συνεδριάσει οκτώ (8) φορές. 

     9



Claridge Investments Limited 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει την ευθύνη για τη εύρυθµη και αποδοτική   
λειτουργία του συµβουλίου διασφαλίζοντας τα ακόλουθα κατά τις συνεδριάσεις: 
 

• Την διασφάλιση της απαρτίας των µελών του συµβουλίου που είναι αναγκαία για 
τη διεξαγωγή των εργασιών του 

• Την παροχή αρκετού χρόνου για εποικοδοµητική συζήτηση όλων των θεµάτων 
στην ηµερήσια διάταξη 

• Την κάλυψη όλων των θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη τα οποία υποστηρίζονται 
επαρκώς µε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες 

 
Ο Γραµµατέας της Εταιρείας ο οποίος διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
διασφαλίζει ότι ακολουθούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες  που αφορούν τη οµαλή 
λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ότι  υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τους 
ισχύοντες νόµους και  κανονισµούς . 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί µε βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καµία 
κατηγορία µελών του δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη έναντι της Εταιρείας και 
των µετόχων της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη ευθύνη ως σύνολο για τη εκπλήρωση 
των καθηκόντων του. 
 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών έχει µελετήσει σε συνεδρίαση της την πρόνοια Α1.2(θ) του κώδικα 
που αφορά την πολιτική αφυπηρέτησης των ∆ιοικητικών Συµβούλων  και αναµένεται ότι 
εντός του 2005  θα  εισηγηθεί προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκεκριµένη 
πολιτική για το θέµα αυτό. 
 
Ισορροπία ∆ιοικητικού Συµβουλίου   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από ένα (1) Εκτελεστικό και έξι (6) µη-
Εκτελεστικούς  Συµβούλους εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι ανεξάρτητοι. Τα ονόµατα και  
οι θέσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων  στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 παρουσιάζονται  στη 
σελίδα 3 της Ετήσιας Έκθεσης. 
 
Η πλειοψηφία των µη-Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων είναι ανεξάρτητη από τη 
διεύθυνση και τυχόν από µέτοχο που ελέγχει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψηφία του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου και δεν έχουν  
οποιασδήποτε επιχειρηµατική ή άλλη σχέση, που θα µπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά 
την άσκηση ανεξάρτητης και αµερόληπτης κρίσης. 
 
Βεβαιώνεται ότι υπάρχει σαφής διαχωρισµός των θέσεων, ευθυνών και αρµοδιοτήτων  του 
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Κώστα Λανίτη, που προεδρεύει των συνεδριών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και των γενικών συνελεύσεων, και του πρώτου 
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, θέση που κατέχει ο κ. Ιωάννης Αρχοντίδης, που έχει τη ευθύνη 
αναφορικά µε τη εφαρµογή και υλοποίηση της πολιτικής και στρατηγικής του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Παροχή Πληροφοριών 
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Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Για κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται 
πρακτικά από τον Γραµµατέα της Εταιρείας τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών. 
 
Για τη καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι: 
 

• τυγχάνουν κατάλληλης ενηµέρωσης και επιµόρφωσης την πρώτη φορά που 
διορίζονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έχουν το δικαίωµα να αιτούνται 
τέτοιας επιµόρφωσης σε συνεχή βάση εφόσον θεωρηθεί  αναγκαίο µε βάση 
καθορισµένη διαδικασία. 

• τυγχάνουν οποιασδήποτε πληροφόρηση αναφορικά µε ζητήµατα που αφορούν 
τη διοίκηση της Εταιρείας  

• λαµβάνουν επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων και άλλες απαραίτητες πληροφορίες 
πριν από τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας  
• λαµβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελµατικές 

συµβουλές από  εξωτερικούς συµβούλους µε έξοδα της Εταιρείας. 
 
∆ιορισµοί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών έχει τη ευθύνη να βοηθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την 
διαδικασία επιλογής και διορισµού νέων διοικητικών συµβούλων. Επίσης προγραµµατίζει 
την διαδοχή των αποχωρούντων ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας βάσει 
καθορισµένης και διαφανούς διαδικασίας.  Οι όροι εντολής της επιτροπής   
παρουσιάζονται στις σελίδες 17 µέχρι 18 της Ετήσιας Έκθεσης. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής είναι ο κ. Κώστας Λανίτης, πρόεδρος, Άρης Χριστοδούλου και 
Ιωάννης Αρχοντίδης, µέλη. Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής  είναι µη 
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι σύµφωνα και µε τις πρόνοιες του Κώδικα. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004 η Επιτροπή ∆ιορισµών έχει συνεδριάσει µία φορά και κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής έχουν τηρηθεί λεπτοµερή πρακτικά από το 
Γραµµατέα της Εταιρείας τα οποία επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  
  
Επανεκλογή  
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι οφείλουν να προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.  
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση τρεις από 
τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους αποχωρούν από το αξίωµα τους.  

     11



Claridge Investments Limited 
 

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι οι οποίοι αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή στην 
επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι: 
 

1. Άντης Λούτσιος 
2. Άρης Χριστoδούλου 
3.   Αντρέας Βασιλείου 

 
Τα βιογραφικά σηµειώµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων που είναι υποψήφιοι για εκλογή 
και επανεκλογή παρουσιάζονται πιο κάτω προκειµένου οι µέτοχοι της εταιρείας να είναι  
κατάλληλα ενηµερωµένη για τη εκλογή τους. 
 
Άντης Λούτσιος 
Ο Άντης Λούτσιος σπούδασε διεύθυνση επιχειρήσεων στο πανεπιστήµιο Ιλλινόις των 
Η.Π.Α. Επιστρέφοντας στην Κύπρο ανέλαβε τη διεύθυνση της Εταιρείας Α. Λούτσιος & 
Υιοί Λίµιτεδ στην Αµµόχωστο. Κατά την τουρκική εισβολή η εταιρεία διέκοψε την 
λειτουργία της και επαναδραστηριοποιήθηκε στη Λεµεσό. Η συµβολή  του Άντη 
Λούτσιου στη επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας  υπήρξε σηµαντική. Είναι πρόεδρος 
του Α.F.S. Κύπρου.   
 
Άρης Χριστοδούλου  
O Άρης Γ. Χριστοδούλου έχει πάρει τον τίτλο Ν.C.A. (National Certificate in Agriculture) 
το 1960 στην Αγγλία. Το 1963 απόκτησε δίπλωµα B.Sc. στη γεωπονία από το 
Πανεπιστήµιο του Durham. Από το 1964 µέχρι το 1965 εργάσθηκε στο Αγρόκτηµα 
Λανίτη Λίµιτεδ ως διευθυντής παραγωγής και ερευνών. Το Σεπτέµβριο του 1965 µετέβει 
στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας όπου έτυχε του τίτλου M.Sc in Horticulture. 
Ακολούθως παρακολούθησε όλα τα µαθήµατα εσπεριδοκαλλιέργειας στο Πανεπιστήµιο 
της Καλιφόρνιας αφού είχε εγγραφεί ως φοιτητής για το δίπλωµα του Ph.D. in 
Horticulture. Επανήλθε στο Αγρόκτηµα Λανίτη και στις αρχές της δεκαετίας του 80 
ανέλαβε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή την οποία κατείχε µέχρι το 1999. Είναι µέλος του 
∆.Σ. των εταιρειών Αγρόκτηµα Λανίτη Λτδ, Cybarco Ltd και Heaven’ s Garden Waterpark 
Ltd. και Lanitis Development Ltd 
 
Ανδρέας Βασιλείου  
Ο Ανδρέας Βασιλείου συµπλήρωσε τις σπουδές του στη µέση εκπαίδευση το 1966. Μετά 
την υπηρεσία του στην Εθνική Φρουρά εγκαταστάθηκε  στο Λονδίνο και εργάστηκε από 
το 1969 στην Amathus UK Limited η οποία προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες. Από το 
1987 ανέλαβε ως γενικός διευθυντής της Εταιρείας αυτής ενώ από το 2001 είναι 
∆ιευθύνων Σύµβουλός της. Είναι µέλος του Ινστιτούτου Ταξιδιών και Τουρισµού (Fellow 
of the Institute of Travel and Tourism), διευθυντής του Κύπρο-Βρετανικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου που εδρεύει στην Αγγλία και διευθυντής σε εταιρείες του Οµίλου Λανίτη 
που έχουν έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ένωσης 
Ελληνοκυπρίων ταξιδιωτικών πρακτόρων (AGTA) του Ηνωµένου Βασιλείου για την 
περίοδο 1988 - 2002.  
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B.2  ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών έχει τη ευθύνη για τον καθορισµό των αµοιβών των διοικητικών 
συµβούλων της Εταιρείας και συνεδριάζει µε βάση γραπτούς όρους εντολής που 
αναφέρονται στις σελίδες 19 µέχρι 20.   
 
Τα µέλη της Επιτροπής είναι οι κύριοι  Κώστας Λανίτης,  Πρόεδρος, Άρης Χριστοδούλου 
και Τέλλος Παπαγεωργίου, µέλη. Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής  είναι 
ανεξάρτητοι µη-Εκτελεστικοί Σύµβουλοι. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004, η Επιτροπή Αµοιβών έχει συνεδριάσει µία (1)  φορά και κατά 
τη διάρκεια των  συνεδριάσεων αυτών έχουν τηρηθεί λεπτοµερή πρακτικά από τον 
Γραµµατέα της Εταιρείας και τα οποία επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  
 
Η Επιτροπή Αµοιβών επανεξέτασε το θέµα της αµοιβής των  µη-Εκτελεστικών 
Συµβούλων και θα κάνει εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εντός 
του 2005 µε συγκεκριµένο σχέδιο που θα συνάδει µε τη πρόνοια  Β 2.6 του Κώδικα και  
θα τεθεί στην εποµένη Γενική Συνέλευση για έγκριση.   
 
Η  αµοιβή των µη-Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας δεν είναι 
συνδεδεµένη µε το ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό πρόγραµµα της Εταιρείας ή την 
κερδοφορία της Εταιρείας 
 
Το ύψος και η πολιτική των αµοιβών των ∆ιοικητικών Συµβούλων αναφέρονται στην 
Έκθεση Αµοιβών η οποία παρουσιάζεται στη σελίδα 16. 
 
Β. 3  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Οικονοµικές Εκθέσεις 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει ισορροπηµένη, λεπτοµερή και κατανοητή 
αξιολόγηση σε όλες τις περιπτώσεις δηµοσίων εκθέσεων και αναφορών σε εποπτικά 
όργανα καθώς επίσης και σε περιπτώσεις πληροφόρησης που απαιτούνται από σχετικές 
νοµοθεσίες.  Η ανασκόπηση για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004  
παρουσιάζεται στις σελίδες 6 µέχρι 8 της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης. 
 
∆ρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι  η Εταιρεία προτίθεται  να  συνεχίσει να λειτουργεί 
ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες.   
 
Εσωτερικός Έλεγχος 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι έχει επιθεωρήσει την αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2004 και βεβαιώνει ότι 
θεωρείται  ικανοποιητικό µε βάση την έκθεση της ανεξάρτητης υπηρεσίας εσωτερικού 
ελέγχου. 
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Γνωστοποίηση πληροφοριών προς τους µετόχους 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και έχει συµµορφωθεί 
µε  διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που 
παρέχονται στους επενδυτές και ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι οι πληροφορίες αυτές 
δεν είναι πλήρεις και ορθές. 
 
Τήρηση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών          
Οι  ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι βεβαιώνουν ότι για το έτος που έχει λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004 δεν έχει περιέλθει εις γνώση των οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών εκτός αυτών που είναι εις γνώση 
των αρµόδιων χρηµατιστηριακών αρχών. 
 
Κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 δεν  υπάρχουν  οποιεσδήποτε οφειλές 
των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας είτε των ∆ιοικητικών Συµβούλων των 
θυγατρικών και των συνδεδεµένων εταιρειών προς την ίδια την Εταιρεία  είτε προς τις 
θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες εταιρείες.  
 
Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε τον Κώδικα 
Η επιτροπή Ελέγχου  διασφαλίζει την εφαρµογή των αρχών περί οικονοµικών εκθέσεων, 
εσωτερικού ελέγχου καθώς επίσης και της τήρησης της αποτελεσµατικότητας, 
ανεξαρτησίας και αντικειµενικότητας των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Η 
Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί βάσει συγκεκριµένων όρων εντολής που παρουσιάζονται 
στις σελίδες 21 µέχρι 24 της Ετήσιας Έκθεσης. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής   είναι ο κ. Άντης Λούτσιος,  Πρόεδρος, Άρης Χριστοδούλου και  
Ανδρέας Βασιλείου, µέλη. Η πλειοψηφία των  µελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητοι µη 
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα στη λογιστική και 
τα χρηµατοοικονοµικά. Τα προσόντα και οι εµπειρίες του Προέδρου της Επιτροπής 
Ελέγχου κ. Άντη Λούτσιου παρουσιάζονται στο βιογραφικό σηµείωµα του στη σελίδα 12. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004 η Επιτροπή Ελέγχου έχει συνεδριάσει πέντε (5) φορές και 
κατά τη διάρκεια των  συνεδριάσεων αυτών έχουν τηρηθεί λεπτοµερή πρακτικά από τον 
Γραµµατέα της Εταιρείας και τα οποία επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής  
 
Ο Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα είναι  κ. Γιώργος Μακρίδης  τα καθήκοντα 
του οποίου περιλαµβάνουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των προνοιών του Κώδικα και 
τη συνεχή παρακολούθηση της συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα . 
Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του ο Λειτουργός Συµµόρφωσης παρακολουθεί τη 
συµµόρφωση της Εταιρείας και ετοιµάζει πρόγραµµα ελέγχου συµµόρφωσης Εταιρείας 
σύµφωνα  τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο διαδικασιών για το Κώδικα,   
και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου. 
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Β. 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ  
 
Η  Ετήσια Γενική Συνέλευση διεξάγεται  σύµφωνα µε τις πρόνοιες της ισχύουσας 
νοµοθεσίας και τις πρόνοιες του καταστατικού και διασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση 
όλων των κατόχων τίτλων, συµπεριλαµβανοµένων των µειοψηφούντων κατόχων τίτλων. 
Όλες οι µετοχές της Εταιρείας απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου.   
 
Στη Ετήσια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ξεχωριστό ψήφισµα για κάθε ουσιαστικό 
ξεχωριστό θέµα, το οποίο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την Ετήσια Έκθεση και τις 
οικονοµικές καταστάσεις, την εκλογή ∆ιοικητικών Συµβούλων καθώς επίσης και τις 
αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων. Ειδοποιήσεις για τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις 
αποστέλλονται ατοµικά σε όλους τους µέτοχους της Εταιρείας. 
 
Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας παρευρίσκεται το σύνολο των ∆ιοικητικών 
Συµβούλων, οι οποίοι είναι διαθέσιµοι να απαντήσουν ερωτήσεις των παρευρισκοµένων.  
Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου, Αµοιβών και ∆ιορισµών θα είναι παρόντες στις 
Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις για να απαντούν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αφορούν τις 
εργασίες των επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Υπό την αίρεση των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, οι µέτοχοι, εφ’ όσον 
αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθµό µετοχών (5%), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν 
θέµατα προς συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν 
από την ειδοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεσµεύονται για άµεση ανακοίνωση προς τους 
µετόχους ότι δεν είχαν οποιονδήποτε ουσιαστικό συµφέρον που προκύπτει από 
συναλλαγές της Εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών και που εµπίπτει στα 
καθήκοντα τους. Επιπρόσθετα καµία  σύγκρουση δεν έχει προκύψει µεταξύ των  
συµφερόντων των µελών  του  ∆ιοικητικού από τη άσκηση των καθηκόντων τους µε 
αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών. 
 
Ο κ. Γιώργος Μακρίδης είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία των µετόχων µε τη  Εταιρεία 
(Investor Liaison Officer), τα καθήκοντα του οποίου περιλαµβάνουν την έγκαιρη και 
έγκυρη πληροφόρηση των µετόχων σε θέµατα που αφορούν την Εταιρεία. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
 
Taslaw Secretarial Limited 
Γραµµατέας 
 
Λεµεσός 
19 Απριλίου 2005 
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Έκθεση Αµοιβών 
 
Μέλη της Επιτροπής  Αµοιβών  
Κώστας Λανίτης - Πρόεδρος  
Άρης Χριστοδούλου 
Τέλλος Παπαγεωργίου 
 
Πολιτική Αµοιβών ∆ιοικητικών Συµβούλων 
  
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητα τους ως µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας στη  Ετήσια Γενική Συνέλευση.  
 
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητά τους ως µέλη των επιτροπών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι 
ανάλογες µε το αριθµό συµµετοχών τους  στις επιτροπές . 
 
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων υπό την πιο πάνω ιδιότητα τους ανέρχονταν στις 
£17.600 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.  
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
Taslaw Secretarial Limited 
Γραµµατέας 
 
Λεµεσός 
19 Απριλίου 2005 
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Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όροι εντολής 
 
Επιτροπή ∆ιορισµών 
 
Κώστας Λανίτης - Πρόεδρος 
Άρης Χριστοδούλου 
Ιωάννης Αρχοντίδης 
 
Όροι Εντολής Επιτροπής ∆ιορισµών  
 
1 Σκοπός 
 
1.1 Ο σκοπός της Επιτροπής ∆ιορισµών («Επιτροπή») είναι να βοηθήσει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κατά την διαδικασία επιλογής και διορισµού νέων διοικητικών συµβούλων 
καθώς επίσης και στον προγραµµατισµό της διαδοχής των αποχωρούντων διοικητικών 
συµβούλων της Εταιρείας και την οµαλή αντικατάσταση τους. 
 
2 Εξουσίες 
 
2.1 Μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων της Επιτροπής το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να: 
 

• Λαµβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή εξηγήσεις θεωρεί αναγκαίες από: 
 

- Οποιοδήποτε εργοδοτούµενο της Εταιρείας (όλοι εργοδοτούµενοι θα έχουν την 
υποχρέωση να συνεργάζονται πλήρως µε την Επιτροπή όταν αυτό τους ζητηθεί) 

- Άλλα τρίτα πρόσωπα (νοµικούς συµβούλους, ελεγκτές κλπ) 
 

• Λαµβάνει οποιαδήποτε ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή θεωρεί αναγκαία 
 
3 Οργάνωση 
 
Μέλη 
 

3.1 Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα απαρτίζεται 
από δυο µη-Εκτελεστικούς Συµβούλους και ένα Εκτελεστικό Σύµβουλο. 

 
3.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
 
 

3.3 Για να επιτευχθεί απαρτία στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι αναγκαία 
η παρουσία δύο µελών. 
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Προσέλευση στις συνεδριάσεις 
 

3.4 Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της 
οποιουσδήποτε αξιωµατούχους της Εταιρείας θεωρεί απαραίτητους για την 
καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της. 

 
3.5 Η Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.  Η Επιτροπή 

έχει τη δυνατότητα να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. 

 
3.6 Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων θα καταγράφονται. 

 
4 Υποχρεώσεις και καθήκοντα 
 
Η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και καθήκοντα : 
 
Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
4.1 Να καθορίζει τα κριτήρια για το διορισµό των ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
 
4.2 Να εντοπίζει και να προβαίνει σε εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αναφορικά µε υποψήφιους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους λαµβάνοντας υπόψη την 
γνώση και την εµπειρία, την τιµιότητα και το αξιόχρεο του κάθε ατόµου. 

 
4.3 Να επιτηρεί τη σύνθεση και δοµή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του Κώδικα. 
 
4.4 Να προγραµµατίζει την διαδοχή των αποχωρούντων ∆ιοικητικών Συµβούλων της 

Εταιρείας και την οµαλής αντικατάστασης τους, σε περιπτώσεις λήξης ή άλλου 
τερµατισµού της θητείας τους. 

 
Επιµόρφωση νέων ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 
4.5 Να επιτηρεί την εφαρµογή προγράµµατος ενηµέρωσης και  επιµόρφωσης νέων 

∆ιοικητικών Συµβούλων την πρώτη φορά που αυτός ή αυτή διορίζεται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και µεταγενέστερα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

 
Ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
4.6 Να ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα αναφορικά 

µε τις εργασίες της Επιτροπής. 
 
Άλλες υποχρεώσεις 
 
4.7 Η Επιτροπή δυνατό να εξασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της 

ανατεθούν από την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4.8 Να εξετάζει και να αναθεωρεί όπως κρίνει αναγκαίο τους όρους εντολής της 

Επιτροπής µετά από σχετική έγκριση της ολοµέλειας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Επιτροπή Αµοιβών  
 
Κώστας Λανίτης - Πρόεδρος  
Άρης Χριστοδούλου 
Τέλλος Παπαγεωργίου 
 
Όροι Εντολής Επιτροπής Αµοιβών  
 
1 Σκοπός 
 
1.1 Ο σκοπός της Επιτροπής Αµοιβών («Επιτροπή») είναι να βοηθήσει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κατά την διαδικασία καθορισµού του πλαισίου και του ύψους των αµοιβών των 
∆ιοικητικών Συµβούλων. 
 
2 Εξουσίες 
 
2.1 Μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων της Επιτροπής, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να: 
 
• Λαµβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή εξηγήσεις θεωρεί αναγκαίες από: 
 

− Οποιοδήποτε εργοδοτούµενο της Εταιρείας (όλοι εργοδοτούµενοι θα έχουν την 
υποχρέωση να συνεργάζονται πλήρως µε την Επιτροπή όταν αυτό τους ζητηθεί) 

− Άλλα τρίτα πρόσωπα (νοµικούς συµβούλους, ελεγκτές κλπ) 
 
• Λαµβάνει οποιαδήποτε ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή θεωρεί αναγκαία 
 
3 Οργάνωση 
 
Μέλη 

 
3.1 Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα απαρτίζεται από 
τρεις µη-Εκτελεστικούς Συµβούλους από τους οποίους οι δύο θα είναι ανεξάρτητοι. 
 
3.2       Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από τα µέλη της Επιτροπής. 
 
3.3 Για να επιτευχθεί απαρτία στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι αναγκαία η 
παρουσία δύο µελών. 
 
Προσέλευση στις συνεδριάσεις 
 
3.4 Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της 
οποιουσδήποτε αξιωµατούχους της Εταιρείας θεωρεί απαραίτητους για την καλύτερη 
εκτέλεση των καθηκόντων της. 
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3.5 Η Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.  Η Επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 
3.6 Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων θα καταγράφονται. 
 
4 Υποχρεώσεις και καθήκοντα 
 
Η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και καθήκοντα : 
 
Πολιτική και ύψος αµοιβών 
 
4.1 Να εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την πολιτική και το ύψος της αµοιβής 
καθώς επίσης και τα κίνητρα που χρειάζονται για να προσελκύονται στην Εταιρεία ικανοί 
Εκτελεστικοί  Σύµβουλοι που έχουν τις απαιτούµενες  γνώσεις και εµπειρίες 
αποφεύγοντας να πληρώσουν περισσότερα από ότι απαιτείται. 
 
4.2 Να γνωρίζει τα επίπεδα αµοιβών που προσφέρονται από άλλες συγκρίσιµες 
εταιρείες σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4.3 Να παρέχει στον Πρόεδρο και στο ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, την 
ευκαιρία να εκφέρουν γνώµη σχετικά µε τις εισηγήσεις για τις αµοιβές. 
 
4.4 Να συντάσσει την Έκθεση Αµοιβών προς τους µετόχους της Εταιρείας, η οποία θα 
συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 
 
Ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
4.5 Να ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα αναφορικά 
µε τις εργασίες της Επιτροπής. 
 
Άλλες υποχρεώσεις 
 
4.6 Η Επιτροπή δυνατό να εξασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της 
ανατεθούν από την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4.7 Να εξετάζει και να αναθεωρεί όπως κρίνει αναγκαίο τους όρους εντολής της 
Επιτροπής µετά από σχετική έγκριση της ολοµέλειας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4.8 Η Επιτροπή δεν θα αναµιγνύεται στον καθορισµό των αµοιβών για τα µέλη της.  Η 
αµοιβή των µελών της Επιτροπής θα καθορίζεται από την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
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Επιτροπή Ελέγχου 
 
Άντης Λούτσιος - Πρόεδρος 
Άρης Χριστοδούλου  
Ανδρέας Βασιλείου 
 
Όροι Εντολής Επιτροπής Ελέγχου  
 
1 Σκοπός 
 
1.1 Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («Επιτροπή») είναι να βοηθήσει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να εξασκήσει αποτελεσµατική εποπτεία των δραστηριοτήτων και 
λειτουργιών της Εταιρείας.   Συγκεκριµένα, η Επιτροπή θα επιτηρεί τις αρχές 
αναφορικά µε την ετοιµασία οικονοµικών εκθέσεων, την αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, την τήρηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης 
και τις σχέσεις της Εταιρείας µε τους ελεγκτές της. 

 
1.2 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Επιτροπή θα έχει την απόλυτη συνεργασία 

όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της διεύθυνσης καθώς επίσης και των 
ελεγκτών της Εταιρείας. 

 
2 Εξουσίες  
 
2.1 Μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων της Επιτροπής, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να: 
 
• Λαµβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή εξηγήσεις θεωρεί αναγκαίες από: 
 
− Οποιοδήποτε εργοδοτούµενο της Εταιρείας (όλοι εργοδοτούµενοι θα έχουν την 

υποχρέωση να συνεργάζονται πλήρως µε την Επιτροπή όταν αυτό τους ζητηθεί) 
− Άλλα τρίτα πρόσωπα (νοµικούς συµβούλους, ελεγκτές κλπ) 
 
• Λαµβάνει οποιαδήποτε ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή θεωρεί αναγκαία 
 
3 Οργάνωση  

 
Μέλη 

 
3.1 Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα απαρτίζεται από 

τρεις µη-Εκτελεστικούς Συµβούλους από τους οποίους οι δύο θα είναι 
ανεξάρτητοι. 

 
3.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από τα µέλη της Επιτροπής και θα είναι 

άτοµο µε εµπειρία στα λογιστικά ή στα χρηµατοοικονοµικά. 
 
3.3 Για να επιτευχθεί απαρτία στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι αναγκαία η 

παρουσία δύο µελών. 
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Προσέλευση στις συνεδριάσεις 
 
3.4 Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της 

οποιουσδήποτε αξιωµατούχους της Εταιρείας θεωρεί απαραίτητους για την 
καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της. 

 
3.5 Η Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.  Η Επιτροπή έχει τη 

δυνατότητα να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.   Οι 
ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκαλούν συνεδρίαση της Επιτροπής όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 
3.6 Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων θα καταγράφονται. 
 
4 Υποχρεώσεις και καθήκοντα  
 
Η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και καθήκοντα : 
 
Εξωτερικοί ελεγκτές 
 
4.1 Να προβαίνει σε εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το 

διορισµό, τον τερµατισµό και την αµοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας. 
 
4.2 Να επιθεωρεί την έκταση και αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών του ελέγχου 

καθώς και την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα των ελεγκτών. 
 
4.3 Σε περιπτώσεις που οι ελεγκτές παρέχουν παρεµφερείς µη-ελεγκτικές υπηρεσίες 

στην Εταιρεία, να παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών, 
αποσκοπώντας στην ισορροπία µεταξύ της διατήρησης της αντικειµενικότητας και 
της προστιθέµενης αξίας από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. 

 
4.4 Να υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε χρόνο έκθεση για την αµοιβή των 

ελεγκτών για ελεγκτικές και µη-ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και για την 
ανάθεση στους ελεγκτές ουσιωδών συµβουλευτικών καθηκόντων λαµβάνοντας 
υπόψη τη σηµασία τους για την Εταιρεία και το ύψος της σχετικής αµοιβής.  

 
Οικονοµικές εκθέσεις 
 
4.5 Να επιβλέπει τις διαδικασίες  που ακολουθούνται από το Οικονοµικό ∆ιευθυντή 

της Εταιρείας για τη  επιλογήν των λογιστικών χειρισµών (accounting policies) και 
λογιστικών απολογισµών (accounting estimates) που αφορά τη ετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.  

 
4.6 Να ενηµερώνεται από τους ελεγκτές σε θέµατα που προέκυψαν από τους ελέγχους 

και τα οποία δυνατό να επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα των 
οικονοµικών εκθέσεων. 
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Εσωτερικός έλεγχος 
 
(α) Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
 
4.7 Να επιθεωρεί την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

(internal controls) της Εταιρείας τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 
 
4.8 Να επιτηρεί την υιοθέτηση και συµµόρφωση µε  διαδικασίες επαλήθευσης της 

ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. 
 
(β)  Τµήµα εσωτερικού ελέγχου  
 
4.9 Με την εφαρµογή του θεσµού ανεξάρτητου τµήµατος εσωτερικού ελέγχου: 
 
• Να προβαίνει σε αξιολόγηση της επάρκειας  και της ανεξαρτησίας του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας καθώς επίσης και να επιτηρεί τις εργασίες του 
τµήµατος αυτού. 
 

• Να ενηµερώνεται για σηµαντικά θέµατα που προέκυψαν από τις εργασίες του 
τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να συζητά τα θέµατα 
αυτά µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη διεύθυνση όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 
Συµµόρφωση µε τον Κώδικα 
 
4.10 Να προβαίνει σε εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το 

διορισµό και τον τερµατισµό των υπηρεσιών του Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον 
Κώδικα. 

 
4.11 Να ενηµερώνεται από το Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα σε θέµατα που 

αφορούν το επίπεδο συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα. 
 
4.12 Να συντάσσει, µε την βοήθεια του Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα, 

Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης η οποία θα 
συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 

 
Εποπτεία συναλλαγών µε συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
4.13 Να επιθεωρεί τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών 

και συνδεδεµένων Εταιρειών της οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, Ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, 
Γραµµατέας, Ελεγκτής, ή µεγαλοµέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άµεσα ή 
έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των 
δικαιωµάτων ψήφου, έχει άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον., 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους 
εµπορικής πρακτικής (arm’s length). 
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Ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
4.14 Να ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα αναφορικά 

µε τις εργασίες της Επιτροπής σε θέµατα τα οποία δυνατό να επηρεάσουν την 
οικονοµική κατάσταση και τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 
Άλλες υποχρεώσεις 
 
4.15 Η Επιτροπή δυνατό να εξασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της 

ανατεθούν από την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4.16 Να εξετάζει και να αναθεωρεί όπως κρίνει αναγκαίο τους όρους εντολής της 

Επιτροπής µετά από σχετική έγκριση της ολοµέλειας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της  
Claridge Investments Limited 
   
Έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 
1 Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Claridge 
Investments Limited (η Εταιρεία) και της εξαρτηµένης της (το Συγκρότηµα) στις σελίδες 
27 µέχρι 59, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, 
και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη 
κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις.  Αυτές οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική 
µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως 
σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική µας 
εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα 
τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  
Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε 
ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για 
την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 
 
2 ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να 
πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη 
λάθη.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη 
γνώµη µας. 
 

 

 25



 

 
3 Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.  
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων  
 
4 Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα 
πιο κάτω: 
 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για 

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

τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι ενοποιηµένες 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 ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στις σελίδες 6 µέχρι 8 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Chartered Accountants 
 
Λεµεσός, 19 Απριλίου 2005 
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Ενοποιηµένη κατάσταση λoγαριασµού αποτελεσµάτων  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 Σηµ. 

 
2004 

£ 
2003 

£ 
    

Πωλήσεις  7.489.022 6.383.278 
Κόστος πωληθέντων υπηρεσιών και αγαθών  (4.826.351) (4.350.068) 
  __________ __________ 
Μεικτό κέρδος  2.662.671 2.033.210 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.443.512) (1.006.765) 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (768.875) (640.976) 
  __________ __________ 
Κέρδος εργασιών 5 450.284 385.469 
    
Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά  7 (159.579) (36.551) 
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών πριν τη φορολογία 12 (122.923) (111.752) 
  __________ __________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία  167.782 237.166 
Φορολογία 8 (97.045) (90.270) 
  __________ __________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος       70.737 146.896 
  ========== ========== 
    
Κέρδος ανά µετοχή 9 0,07 σεντ 0,15 σεντ 
  ========== ========== 
    
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή 9 0,07 σεντ 0,15 σεντ  
  ========== ========== 

    
    
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 µέχρι 59 αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένος ισολογισµός 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 Σηµ. 2004 2003 
Περιουσιακά στοιχεία  £ £ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 10 38.979.166 38.310.515 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11 (12.541) (9.379) 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 12 2.980.949 3.133.843 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 13 1.134 1.576 
  __________ __________ 
  41.948.708 41.436.555 
  __________ __________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα  357.822 382.975 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 14 1.431.924 1.542.724 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 15 108.715 716.722 
Φορολογία εισπρακτέα  30.000 6.000 
  __________ __________ 
  1.928.461 2.648.421 
  __________ __________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  43.877.169 44.084.976 
  ========== ========== 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    

Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 16 21.631.489 21.627.514 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 16 767.858 767.858 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 17 11.750.519 11.749.120 
Συσσωρευµένες ζηµιές  (101.767) (219.938) 
  __________ __________ 
  34.048.099 33.924.554 
  __________ __________ 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός 18 3.359.345 4.385.982 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 3.069.952 3.052.524 
  __________ __________ 
  6.429.297 7.438.506 
  __________ __________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 20 2.196.594 1.685.683 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  3.762 3.584 
∆ανεισµός 18 1.199.417 1.032.649 
  __________ __________ 
  3.399.773 2.721.916 
  __________ __________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  9.829.070 10.160.422 
  __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  43.877.169 44.084.976 
  ========== ========== 

Στις 19 Απριλίου 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Claridge Investments Limited ενέκρινε 
αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
Κώστας Ε. Λανίτης, Πρόεδρος   
 
Ιωάννης Κ. Αρχοντίδης, Εκτελεστικός Σύµβουλος  
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 µέχρι 59 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
  

 
 

Σηµ. 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθε 
-µατικό 
υπέρ το 
άρτιο (1) 

 
Αποθεµα-

τικά δίκαιης 
αξίας 

 
Συσσω-
ρευµένες 
ζηµιές (2) 

 
 
 

Σύνολο 
  £ £ £ £ £ 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2003  18.531.882 7.492 4.564.681 (392.598) 22.711.457 
 _________ _______ _________ __________ _________ 
Γη και κτίρια:       
 Κέρδη δίκαιης αξίας – µετά την φορολογία 17 - - 5.943.644 - 5.943.644 
 Aναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 17 - - 9.260 - 9.260 
 Μεταφορά αποσβέσεων 17 - - (25.764) 25.764 - 
 Μερίδιο δίκαιης αξίας συνδεδεµένης εταιρείας- 
 µετά την φορολογία 

  
- 

 
- 

 
1.229.252 

 
- 

 
1.229.252 

Συναλλαγµατική διαφορά στις ξένες επενδύσεις 
 που προκύπτουν κατά την διάρκεια του έτους 

 
17 

 
- 

 
- 

 
32.485 

 
- 

 
32.485 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:       
 Κέρδη δίκαιης αξίας  17 - - 7 - 7 
Μερίδιο αποθεµατικού συναλλαγµατικής διαφοράς 
συνδεδεµένης εταιρείας 

 
17 

 
- 

 
- 

 
(4.446) 

 
- 

 
(4.446) 

 _________ _______ _________ __________ _________ 
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια 
κεφάλαια 

  
- 

 
- 

 
7.184.438 

 
25.764 

 
7.210.202 

Καθαρό κέρδος για το έτος  - - - 146.896 146.896 
 _________ _______ _________ __________ _________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το 2003  - - 7.184.438 172.660 7.357.098 
∆όσεις που καταβλήθηκαν από τις µερικώς 
πληρωθείσες µετοχές 

 
16 

 
3.835 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.835 

Έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης (rights)-καθαρά 
από έξοδα 

 
16 

 
3.091.797 

 
760.366 

 
- 

 
- 

 
3.852.163 

 _________ _______ _________ __________ __________
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2003/ 
1 Ιανουαρίου 2004 

  
21.627.514 

 
767.858 

 
11.749.120 

 
(219.938) 

 
33.924.554 

 _________ _______ _________ __________ _________ 
Γη και κτίρια:      
 Aναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 17 - - 39.434 - 39.434 
 Μεταφορά αποσβέσεων  17 - - (47.434) 47.434 - 
Μερίδιο δίκαιης αξίας συνδεδεµένης εταιρείας – 
µετά τη φορολογία 

 
17 

 
- 

 
- 

 
(570) 

 
- 

 
(570) 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:       
 Ζηµιές δίκαιης αξίας 17 - - (442) - (442) 
Μερίδιο αποθεµατικού συναλλαγµατικής διαφοράς 
συνδεδεµένης εταιρείας 

 
17 

 
- 

 
- 

 
10.411 

 
- 

 
10.411 

  _________ _______ _________ __________ _________ 
Καθαρό κέρδος που  αναγνωρίστηκε στα ίδια 
κεφάλαια 

  
- 

 
- 

 
1.399 

 
47.434 

 
48.833 

       
Καθαρό κέρδος για το έτος   - - - 70.737 70.737 
  _________ _______ _________ __________ _________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το έτος 2004  - - 1.399 118.171 119.570 
∆όσεις που καταβλήθηκαν από τις µερικώς 
πληρωθείσες µετοχές 

 
16 

 
3.975 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.975 

 _________ _______ _________ __________ __________
Υπόλοπο την 31 ∆εκεµβρίου 2004  21.631.489 767.858 11.750.519 (101.767) 34.048.099 
 ========= ======= ========= ========== ==========
 
(1) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιµo για διανοµή. 
(2) Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως 

προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, δυο χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως 
πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή 
τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση πού οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.   Το ποσό τής 
λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος κατά τα επόµενα δύο έτη.  Αυτή η 
έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των µετόχων.  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 µέχρι 59 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004  
 
 

 
Σηµ. 

2004 
£ 

2003 
£ 

Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος πριν τη φορολογία  167.782 237.166
 Αναπροσαρµογές για:   
   Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 10 589.055 492.602
   Αποσβέσεις υπεραξίας 11 3.162 1.569
   Συναλλαγµατικό κέρδος 7 (68.317) (197.514)
   Εισόδηµα από µερίσµατα 7 (29) (47)
   Πιστωτικούς τόκους 7 (63.830) (100.422)
   Χρεωστικούς τόκους 7 291.755 334.534
   Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών πριν τη φορολογία 12 122.923 111.752
  __________ __________
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  1.042.501 879.640
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:   
 Αποθέµατα  25.153 (54.360)
 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα   (69.200) 103.389
 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  510.912 (28.805)
  __________ __________
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  1.509.366 899.864
Φορολογία που πληρώθηκε  (24.000) (58.473)
  __________ __________
Καθαρά µετρητά από εργασίες  1.485.366 841.391
  __________ __________

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 10 (1.270.373) (3.693.434)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 10 12.667 -
Επένδυση σε µετοχικό κεφάλαιο συνδεδεµένης εταιρείας  12 - (699.971)
Τόκοι που εισπράχτηκαν  63.830 100.422
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  29 47
∆άνεια που παραχωρήθηκαν σε συγγενικές εταιρείες 23 - (1.000.000)
Αποπληρωµές δανείων από συγγενικές εταιρείες 23 180.000 320.000
Αγορά εξαρτηµένης εταιρείας   - (32.930)
  __________ __________
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (1.013.847) (5.005.866)
  __________ __________

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από έκδοση µετοχών 16 3.975 3.855.998
Αποπληρωµές δανεισµού  (942.529) (980.759)
Τόκοι που πληρώθηκαν   (291.755) (334.534)
  __________ __________
Καθαρά µετρητά (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (1.230.309) 2.540.705
  __________ __________
Καθαρή µείωση στα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα  (758.790) (1.623.770)
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή του έτους 642.448 2.266.218
 __________ __________
Μετρητά  και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους 15 (116.342) 642.448
 ========== ==========

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 µέχρι 59 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
1  Γενικά 
 
Χώρα συστάσεως 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113 και των περί Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόµων και Κανονισµών.  Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην Οδό Σοφούλη 2, Λευκωσία, 
Κύπρος. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Το Συγκρότηµα είναι ιδιοκτήτης του “Paphos Amathus Beach Hotel”, ενός παραθαλάσσιου 
υπερπολυτελούς ξενοδοχείου 273 δωµατίων στην παραλία της Κάτω Πάφου.  Το ξενοδοχείο 
λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Amathus Navigation Company Limited, η οποία είναι από τους 
κύριους µετόχους του Συγκροτήµατος. 
 
Η Εταιρεία κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Amathus Vacation Ownership 
Limited (“η Εξαρτηµένη”) της οποίας η κύρια δραστηριότητα της είναι η ανάπτυξη και διάθεση 
διαµερισµάτων ή άλλων µονάδων µε τη µέθοδο χρονοµεριδίων (timesharing).   
 
Το Συγκρότηµα κατέχει γη η οποία προορίζεται για την ανέγερση και διάθεση διαµερισµάτων 
και άλλων µονάδων µε τη µέθοδο των χρονοµεριδίων. Το Συγκρότηµα δεν άρχισε ακόµη 
οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα για το λόγο ότι αναµένεται η έκδοση άδειας πολεοδοµίας 
και οικοδοµής.   
 
Η συνδεδεµένη εταιρεία Leisure Holdings S.A. είναι ιδιοκτήτρια της Λάνδα ΑΞΤΕ στην οποία 
ανήκει το Rodian Amathus Beach Hotel, ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο 326 δωµατίων στη 
Ρόδο, Ελλάδα. 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια 
για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός 
όπου δηλώνεται διαφορετικά.  
 
Βάση ετοιµασίας 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών 
Νόµου, Κεφ.113 και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και 
Κανονισµούς.  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης, κτιρίων 
και ενσωµατωµένων µηχανηµάτων και των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση.   
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Βάση ετοιµασίας (συνέχεια) 
 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ  απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη 
διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος.  Επίσης απαιτείται η χρήση 
υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων 
και εξόδων κατά την διάρκεια του έτους υπό αναφορά.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης του Συγκροτήµατος σε 
σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.   
 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Claridge Investments Limited (η “Εταιρεία”) και της θυγατρικής της που µαζί αναφέρονται ως 
“Συγκρότηµα”. 
 
(1) Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες δηλαδή εκείνες οι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότηµα κατέχει 
περισσότερες από τις µισές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ή έχει τη δύναµη, µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο να ελέγχει τις οικονοµικές και λειτουργικές αρχές τους, έχουν περιληφθεί στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Η ύπαρξη και επιρροή ενδεχοµένων δικαιωµάτων ψήφου, τα οποία µπορούν στο παρόν στάδιο 
να εξασκηθούν ή να µετατραπούν σε δικαιώµατα ψήφου λαµβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται 
κατά πόσο το Συγκρότηµα ελέγχει µια άλλη εταιρεία. 
 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την 
ηµεροµηνία  κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα µέχρι την ηµεροµηνία που 
παύει ο έλεγχος. Η εξαγορά των εξαρτηµένων εταιρειών λογίζεται µε βάση την λογιστική 
µέθοδο της αγοράς.   
 
Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη πάνω σε αυτές τις συναλλαγές, απαλείφονται  
πλήρως κατά την ενοποίηση. Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές επίσης απαλείφονται πλήρως 
εκτός και αν το κόστος δεν µπορεί να ανακτηθεί. 
 
Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των εξαρτηµένων εταιρειών έχουν τροποποιηθεί 
έτσι ώστε να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετούνται από το Συγκρότηµα. 
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Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (συνέχεια) 
 
(2) Συνδεδεµένες εταιρείες 
 
Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σηµαντική 
επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα µερίδιο µεταξύ 20% και 50% στα δικαιώµατα 
ψήφου, αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά 
αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  
 
Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο το µερίδιο της Εταιρείας στο κέρδος ή τη ζηµιά των 
συνδεδεµένων µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων και το µερίδιο της Εταιρείας στην κίνηση των αποθεµατικών µετά την 
απόκτηση αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι σωρευµένες κινήσεις µετά την απόκτηση 
αναπροσαρµόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Κέρδη που δεν 
πραγµατοποιήθηκαν σε συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων της εταιρειών 
απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος της Εταιρείας στις συνδεδεµένες εταιρείες.  Ζηµιές 
που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει αποµείωση 
στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε.   
 
Η επένδυση της Εταιρείας σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει  υπεραξία (µετά από 
σωρευµένες αποσβέσεις) που προέκυψε κατά την απόκτηση και κατά µεταγενέστερες 
αναπροσαρµογές στο ποσοστό συµµετοχής.  Όταν το µερίδιο της Εταιρείας στη ζηµιά της 
συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συµφέροντος στη συνδεδεµένη εταιρεία, η 
Εταιρεία δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν η Εταιρεία έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή 
έχει κάνει πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας.  Οι λογιστικές αρχές των 
συνδεδεµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί όπου χρειάζεται για να συνάδουν µε τις 
λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η Εταιρεία.  
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος προέρχεται από ξενοδοχειακές δραστηριότητες. 
Το εισόδηµα αποτελείται από την αξία τιµολόγησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά την 
αφαίρεση ΦΠΑ, άλλων φόρων, επιστροφών και εκπτώσεων. Τα έσοδα του Συγκροτήµατος 
αναγνωρίζονται ως εξής:   
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
 

Oι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας 
των αγαθών έχουν µεταφερθεί στον πελάτη.  Αυτό γίνεται συνήθως όταν το Συγκρότηµα 
έχει πωλήσει ή παραδώσει αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η 
αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 

(β) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 
υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη 
µε βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που 
θα προσφερθούν. 
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Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 
 

(γ) Εισόδηµα από ενοίκια 
 

Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων 
εσόδων ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών ενοικίασης. 

 
(δ) Πιστωτικοί τόκοι 

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

 
(ε) Πιστωτικά µερίσµατα   

 
Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί  το δικαίωµα του 
Συγκροτήµατος να εισπράξει. 

 
Ωφελήµατα υπαλλήλων 
 
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα προσφέρει 
σχέδια συνταξιοδότησης για όλους τους υπαλλήλους βάση του Ταµείου Προνοίας 
Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων, ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών το οποίο χρηµατοδοτείται 
µε πληρωµές από τους υπαλλήλους και το Συγκρότηµα.  Οι συνεισφορές του Συγκροτήµατος 
διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.  Το 
Συγκρότηµα δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον 
συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους 
τους υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες των υπαλλήλων κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων.  
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(1) Νόµισµα αποτίµησης 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάζονται σε Κυπριακές λίρες (το νόµισµα αποτίµησης) 
το οποίο είναι το νόµισµα που καλύτερα παρουσιάζει την ουσία των οικονοµικών 
πράξεων και δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος. 

 
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που 
ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που 
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία του ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
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Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (συνέχεια) 
 
(3) Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
 

Οι καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων ξένων συνδεδεµένων εταιρειών 
µεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες χρησιµοποιώντας τις µέσες τιµές συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών για το χρόνο και οι ισολογισµοί µεταφράζονται χρησιµοποιώντας τις τιµές 
κλεισίµατος στις 31 ∆εκεµβρίου.  Συναλλαγµατικές διαφορές από τις µεταφράσεις των 
καθαρών επενδύσεων σε ξένες συνδεδεµένες εταιρείες και του δανεισµού που 
αντισταθµίζει τέτοιες επενδύσεις µεταφέρονται στο αποθεµατικό συναλλαγµατικής 
διαφοράς µέχρι την πώληση της επένδυσης.  

 
Φορολογία  
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για τη τρέχουσα και τις 
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα 
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 
νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Γίνεται πλήρης  πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις 
οικονοµικές καταστάσεις.   Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 
φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες εισπρακτέες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι 
πιθανόν ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι 
προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενος φόρος στις επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες 
επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται.  
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται  ως υποχρέωση  στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους 
µετόχους της Εταιρείας. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Η γη, τα κτίρια και τα ενσωµατωµένα µηχανήµατα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε βάση 
εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους  εκτιµητές, µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις για 
κτίρια και ενσωµατωµένα µηχανήµατα. Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις την ηµεροµηνία της 
επανεκτίµησης, διαγράφονται έναντι της µικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου 
και η καθαρή αξία αναπροσαρµόζεται στην επανεκτηµηµένη αξία του περιουσιακού στοιχείου.  
Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που εµφανίζονται 
στον ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παρουσιάζονται 
σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες που 
σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση πιστώνονται στα αποθεµατικά 
δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες αυξήσεις του 
ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεµατικού. Όλες οι άλλες 
µειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο η διαφορά 
µεταξύ των αποσβέσεων µε βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου που χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και των αποσβέσεων 
µε βάση το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου µεταφέρεται από τα αποθεµατικά δίκαιης 
αξίας στα κέρδη που κρατήθηκαν. 
 
Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού υπολογίζονται χρησιµοποιοώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το 
κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους.  
 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 
 
 % 
Ξενοδοχειακά κτίρια 1 
Ενσωµατωµένες εγκαταστάσεις και µηχανήµατα  
  ξενοδοχειακών κτιρίων 

 
5 

Ενσωµατωµένα χαλιά 15 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός  10-33 1/3 
 
Για το ρουχισµό, γυαλικά σκεύη και σκεύη κουζίνας χρησιµοποιείται η µέθοδος της 
αντικατάστασης. 
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  µειώνεται αµέσως 
στο ανακτήσιµο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος 
σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνεται στην αξία του 
περιουσιακού στοιχείου  όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
στο Συγκρότηµα µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική 
απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη 
διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη 
σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών 
στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας µεταφέρονται στα 
κέρδη που κρατήθηκαν.  
 
Οι χρεωστικοί τόκοι επί δανείων για  χρηµατοδότηση της κατασκευής ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
χρειάζεται να συµπληρωθεί και ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο για τη σκοπευόµενη χρήση 
του. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισµού διαγράφονται. 
 
Υπεραξία 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς  πέραν της δίκαιης αξίας 
του µεριδίου του Συγκροτήµατος στα καθαρά αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία που προκύπτει 
από την εξαγορά συνδεδεµένων εταιρειών περιλαµβάνεται στις επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
εταιρείες.   H υπεραξία αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της 
εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής της.  Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος καθορίζει την εκτιµηµένη 
ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά µιας επιχείρησης λαµβάνοντας 
υπόψη παράγοντες όπως υφιστάµενο µερίδιο αγοράς, πιθανή ανάπτυξη αγοράς, φύση και 
αναµενόµενη περίοδο χρήσης της αποκτηθείσας επιχείρησης και άλλους παράγοντες που 
σχετίζονται µε την αποκτηθείσα επιχείρηση.  Η υπεραξία αποσβένεται χρησιµοποιώντας την 
σταθερή µέθοδο συνήθως σε περίοδο είκοσι χρόνων.  
 
Κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού το Συγκρότηµα εκτιµά κατά πόσον υπάρχει ένδειξη 
αποµείωσης της αξίας. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, το Συγκρότηµα εκτιµά κατά πόσον η 
λογιστική αξία είναι πλήρως ανακτήσιµη.  Γίνεται διαγραφή εάν η λογιστική αξία είναι 
µεγαλύτερη της ανακτήσιµης αξίας. 
 
Η αρνητική υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση της δίκαιης αξίας του µεριδίου του 
Συγκροτήµατος στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αποκτήθηκε πέραν του 
κόστους εξαγοράς. Η αρνητική υπεραξία περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία του ισολογισµού 
µε την υπεραξία. Στο βαθµό που η αρνητική υπεραξία σχετίζεται µε προσδοκώµενες 
µελλοντικές ζηµιές και έξοδα που αναγνωρίζονται στο σχέδιο του Συγκροτήµατος για την 
εξαγορά και µπορούν να µετρηθούν µε αξιοπιστία αλλά που δεν αντιπροσωπεύουν 
αναγνωρίσιµες υποχρεώσεις τότε εκείνο το µερίδιο της αρνητικής υπεραξίας αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν εκείνες οι µελλοντικές ζηµιές και τα έξοδα 
αναγνωρίζονται. Η υπόλοιπη αρνητική υπεραξία που δεν υπερβαίνει τις δίκαιες αξίες των µη 
χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση την υπόλοιπη µέση σταθµική ωφέλιµη ζωή εκείνων των 
περιουσιακών στοιχείων. Αρνητική υπεραξία που υπερβαίνει την δίκαιη αξία των µη 
χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζεται αµέσως στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Αποµείωση στην αξία µη κυκλοφορούν περιουσιακών στοιχείων 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και άλλα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 
περιλαµβανοµένης της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούνται για 
ζηµιές από αποµείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι 
η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Ζηµιά από αποµείωση στην αξία 
αναγνωρίζεται για το ποσό µε το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ξεπερνά το  
ανακτήσιµο ποσό το οποίο είναι το ψηλότερο της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης 
τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο πιο χαµηλό σηµείο στο οποίο υπάρχουν αυτόνοµα 
αναγνωρίσιµες ροές µετρητών. 
 
∆άνεια 
 
Τα δάνεια που δηµιουργούνται από το Συγκρότηµα µε την παροχή χρηµάτων απευθείας στο 
δανειζόµενο ταξινοµούνται ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης. Αυτή 
η τιµή είναι η δίκαιη αξία των χρηµάτων που δόθηκαν για να δηµιουργήσουν τα δάνεια όπως 
προσδιορίζεται από τις τιµές της αγοράς τη µέρα που δηµιουργείται το δάνειο. Όλα τα δάνεια 
αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήµατα στο δανειζόµενο. 
 
Γίνεται πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι 
το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύµφωνα µε 
τους αρχικούς συµβατικούς όρους των δανείων.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµού ποσού, το οποίο είναι η παρούσα αξία των 
αναµενόµενων ταµειακών ροών συµπεριλαµβανοµένου και των ανακτήσιµων ποσών από 
εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προεξοφληµένα µε το αρχικό επιτόκιο των δανείων. 
 
Επενδύσεις 
 
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις σε µετοχές και οµόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: 
εµπορικές, διακρατούµενες µέχρι τη λήξη και διαθέσιµες προς πώληση. Η ταξινόµηση των 
επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και 
επαναξιολογεί αυτό τον καθορισµό σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.   
 
Οι επενδύσεις που αποκτούνται κυρίως για την πραγµατοποίηση κέρδους από βραχυπρόθεσµες 
διακυµάνσεις των τιµών ταξινοµούνται ως εµπορικές επενδύσεις και περιλαµβάνονται στα 
κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία.  Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά την 
διάρκεια του έτους.   
 
Επενδύσεις µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη τις οποίες η 
διεύθυνση έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη τους, εκτός από 
δηµιουργούµενα δάνεια και εισπρακτέα, ταξινοµούνται ως επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη 
λήξη.  Αυτές οι επενδύσεις  περιλαµβάνονται στα µη  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
έκτος από αυτές που έχουν λήξη εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού που 
περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  Το Συγκρότηµα δεν κατείχε 
τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους. 
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Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις που αποκτούνται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν 
λόγω ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγών στα επιτόκια ταξινοµούνται ως επενδύσεις διαθέσιµες 
προς πώληση και περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία εκτός αν η 
διεύθυνση έχει τη δεδηλωµένη πρόθεση να κρατήσει τις επενδύσεις αυτές για λιγότερο από 
δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για 
αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου που σε τέτοια περίπτωση περιλαµβάνονται στα 
κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία.   
 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η 
συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή 
να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Το κόστος της αγοράς περιλαµβάνει και το κόστος 
συναλλαγής.  Οι επενδύσεις που είναι εµπορικές και διαθέσιµες προς πώληση  παρουσιάζονται 
µετέπειτα σε δίκαιη αξία. Οι επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη παρουσιάζονται 
µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου.   
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές 
στη δίκαιη αξία των εµπορικών επενδύσεων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές  που 
προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. 
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη χρηµατιστηριακή τιµή πώλησης ή ποσά που 
προκύπτουν από υπολογισµούς της αξίας χρησιµοποιώντας µεθόδους ροής µετρητών.  Η δίκαιη 
αξία µη εισηγµένων µετοχών, υπολογίζεται µε µεθόδους που χρησιµοποιούν τους κατάλληλους 
δείκτες τιµής προ κέρδη και τιµής προς ροή µετρητών αναπροσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες 
συνθήκες του εκδότη.  Για µετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, 
αναγνωρίζονται σε κόστος µείον οποιαδήποτε αποµείωση στην αξία.   
 
Όταν επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση πωληθούν ή 
υποστούν αποµείωση στην αξία, οι σωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία 
συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµιές από 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. 
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή, το Συγκρότηµα προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας 
µεθόδους αποτίµησης.  Οι µεθόδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν  τη χρήση πρόσφατων 
συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και 
µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών µε αναπροσαρµογή ώστε η µέθοδος αποτίµησης να 
αντικατοπτρίζει τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη.    Η δίκαιη αξία µη εισηγµένων 
µετοχών, υπολογίζεται µε µεθόδους που χρησιµοποιούν τους κατάλληλους δείκτες τιµής προ 
κέρδη και τιµής προς ροή µετρητών αναπροσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες συνθήκες του 
εκδότη.  Για µετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, 
αναγνωρίζονται σε κόστος µείον οποιαδήποτε αποµείωση στην αξία.   
 



Claridge Investments Limited 
 

   40

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε αποµείωση στην αξία όταν η 
λογιστική αξία  είναι ψηλότερη από το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό.  Το ύψος της ζηµιάς 
από αποµείωση για περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης 
υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των 
αναµενόµενων µελλοντικών ροών µετρητών προεξοφληµένα µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.  
Αντίθετα το ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου που υπολογίστηκε σε δίκαιη αξία είναι η παρούσα 
αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ροών µετρητών προεξοφληµένα µε το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς ενός παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα  εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια 
από τις δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 
κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη 
πορεία των εργασιών, µείον οι υπολογιζόµενες δαπάνες συµπλήρωσης και οι υπολογιζόµενες 
δαπάνες που χρειάζονται για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 
 
Εισπρακτέα 
 
Τα εισπρακτέα παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιµολογίου µείον πρόνοιας για αποµείωση 
αυτών των εισπρακτέων. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική 
ένδειξη πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύµφωνα µε 
τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των 
αναµενόµενων ταµειακών ροών, προεξοφληµένα µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό 
της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Τα  επαυξητικά εξωτερικά κόστα που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων µετοχών, εκτός από 
έκδοση σε σχέση µε συνένωση επιχειρήσεων, παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, 
µετά τη φορολογία από τα έσοδα. Κόστα για την έκδοση µετοχών που σχετίζονται άµεσα µε µια 
συνένωση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος της απόκτησης. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 
µπορεί να  υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότηµα αναµένει η πρόβλεψη να ανακτηθεί,  
για παράδειγµα µε βάση ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, η αποπληρωµή αναγνωρίζεται ως 
ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο µόνο όταν η αποπληρωµή είναι σχεδόν βεβαία. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
∆ανεισµός 
 
Ο δανεισµός αναγνωρίζεται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση των κόστων 
χρηµατοδότησης. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους.   
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής) 
και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη 
διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην τράπεζα µείον τραπεζικά 
παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό, τα τραπεζικά παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο 
δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 
(1) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο 
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο που 
προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρµόζει το 
Συγκρότηµα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 
 
(α) Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Οι 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε κίνδυνο 
τιµής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων.  
Το Συγκρότηµα  διαχειρίζεται  τον κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω επενδύσεων 
σε διάφορους τίτλους και διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 

(β) Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή 
µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από 
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς εφόσον  το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά 
περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο 
επιτοκίου αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό της . Ο δανεισµός σε 
κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο ταµειακών ροών από 
επιτόκια.  Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Τα επιτόκια και οι όροι 
αποπληρωµής των δανείων παρουσιάζονται στη Σηµ.18. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(1) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
(γ) 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 υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε 
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την 
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται 
σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η 
Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό 
κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 

 
(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δε 
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 εξασφαλισµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 

(ε) 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 είναι σε νόµισµα διαφορετικό από 
το νόµισµα αποτίµησης του Συγκροτήµατος.  Το Συγκρότηµα υπόκειται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από δάνεια που πήρε σε ξένα νοµίσµατα. 
Λεπτοµέρειες αυτών των δανείων παρουσιάζονται στην Σηµ.18 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί 
προθεσµιακά συµβόλαια για να αντισταθµίσει µέρος του συναλλαγµατικού 
κινδύνου των δανείων σε σχέση µε το νόµισµα αποτίµησης. Το Συγκρότηµα 
κατέχει το 29,18% της Leisure Holdings S.A. η οποία έχει δραστηριότητες στην 
Ελλάδα και υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφού οι εργασίες της 
διεξάγονται σε Ευρώ.  
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
(2) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 

Oι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
του Συγκροτήµατος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στον 
ισολογισµό.  

 
H δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, 
όπως  οι εµπορικές και διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις που είναι εισηγµένες σε 
χρηµατιστήριο, βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα είναι η τιµή προσφοράς.  Η κατάλληλη 
χρηµατιστηριακή τιµή για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιµή 
ζήτησης. 

 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζονται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών.  Το 
Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών όπως µεθόδους 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών και κάνει υποθέσεις µε βάση τις συνθήκες της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Η ονοµαστική αξία µείον υπολογισµένες πιστωτικές προσαρµογές για 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους 
θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την προεξόφληση των 
µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγορές που είναι διαθέσιµο στο Συγκρότηµα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
4 Ανάλυση κατά τοµέα  
 
Ο κύκλος εργασιών αφορά εισοδήµατα από ξενοδοχειακές εργασίες, στην Κύπρο.  Λόγω του 
γεγονότος ότι οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος έχουν το ίδιο βαθµό κινδύνου και 
απόδοσης µε βάση τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Πρότυπου ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο 
1998), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε θεωρεί ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τοµείς δραστηριότητας ή 
γεωγραφικοί τοµείς για τους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν πληροφορίες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Κέρδος εργασιών  
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Τα πιο κάτω κονδύλια έχουν περιληφθεί στον προσδιορισµό του κέρδους εργασιών: 
 2004 2003 
 £ £ 

   
 Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 10) 589.055 492.602 
 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων: 
  Υπεραξία (περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας) 
   (Σηµ.11) 

  
 

4.706 

 
 

1.569 
Αµοιβή ελεγκτών    13.100 11.800 
Εισπρακτέα-χρέωση αποµείωσης για επισφαλή χρέη 12.719 15.786 

 Κόστος αποθεµάτων που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο 
  (περιλαµβάνεται στο “κόστος πωλήσεων”) 

  
700.746 

 
592.228 

Κόστος προσωπικού (Σηµ.6) 2.516.575 2.390.682 
 
6 Κόστος προσωπικού 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Μισθοί  2.121.345 2.009.141 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία 265.047 251.315 
Εισφορές στο ταµείο προνοίας 130.183 130.226 
    __________ __________ 
 2.516.575 2.390.682 
 ========== ========== 
 Αριθµός Αριθµός 
   
Μέσος όρος αριθµού υπαλλήλων  235 227 
 ========== ========== 
 
Οι Σύµβουλοι δεν λαµβάνουν οποιουσδήποτε µισθούς υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα. 
Σχέδια συνταξιοδότησης παρέχονται για όλους τους δικαιούχους υπαλλήλους του 
Συγκροτήµατος µε βάση το Ταµείο Προνοίας Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων. Αυτό είναι σχέδιο 
καθορισµένων συνεισφορών το οποίο χρηµατοδοτείται από τον εργοδότη και από τους 
υπαλλήλους.  
 
7 Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά 

 2004 2003 
 £ £ 
Χρεωστικοί τόκοι:    
 Τραπεζικά δάνεια (263.359) (295.055) 
 Καθυστερηµένη φορολογία (3.506) (2.985) 
Άλλα χρηµατοδοτικά έξοδα (24.890) (36.494) 
 _________ _________ 
 (291.755) (334.534) 
 _________ _________ 
Πιστωτικοί τόκοι:   
 Τραπεζικά υπόλοιπα 1.946 34.714 
 ∆άνεια σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 23) 61.884 65.708 
 _________ _________ 
 63.830 100.422 
 _________ _________ 
Πιστωτικά µερίσµατα 29 47 
 _________ _________ 
Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος 68.317 197.514 
 _________ _________ 
 (159.579) (36.551) 
 ========= ========= 

 
8 Φορολογία  
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 2004 2003 
 £ £ 
Τρέχουσα φορολογία:    
Αµυντική εισφορά  178 3.584 
Αµυντική εισφορά – προηγούµενο έτος - (4.286) 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ.19) 56.862 37.261 
Μερίδιο φόρου συνδεδεµένων εταιρειών (Σηµ. 12) 39.812 50.235 
Αµυντική εισφορά που αποκόπηκε στην πηγή 193 3.476 
 _________ _________ 
 97.045 90.270 
 ========= ========= 
 
Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
  

 2004 2003 
 £ £ 
   
Κέρδος πριν τη φορολογία 167.782 237.166 
 ========= ========= 
Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας 16.778 23.717 
Φορολογική επίδραση διαφορετικών συντελεστών σε άλλες χώρες (30.731) (27.938)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς  
  σκοπούς 

 
19.298 

 
3.921 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν υπόκεινται  
  σε φορολογία  

 
(254) 

 
(6.016)

Φορολογική επίδραση ζηµιών που δεν αναγνωρίστηκαν 69.476 84.835 
Αναπροσαρµογή αναβαλόµενης φορολογίας προηγούµενων ετών 13.359 - 
Αναβαλλόµενη φορολογία που δεν έχει προβλεφθεί  8.748 10.680 
Επίδραση διαφορών στα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας - (1.703)
Αµυντική εισφορά 371 2.774 
 _________ _________ 
Χρέωση φορολογίας 97.045 90.270 
 ========= ========= 

 
Από το φορολογικό έτος που άρχισε 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την 
Εταιρεία και τις συνδεδεµένες της εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο είναι 10%.  
Για τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν των £1.000.000 υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό 
φόρο µε ποσοστό 5%.  
 
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο 
και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου15%. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 
15%. 
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8 Φορολογία (συνέχεια) 
 
Οι εργασίες της συνδεδεµένης εταιρείας στην Ελλάδα υπόκεινται σε φορολογία πάνω στα 
φορολογητέα κέρδη ύψους 35% (2003: 35%). 
 
Οι ζηµιές του Συγκροτήµατος για σκοπούς εταιρικού φόρου στην Κύπρο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004 ήταν £377.762 (2003: £567.122) και µπορούν να µεταφερθούν για συµψηφισµό έναντι 
µελλοντικών φορολογητέων κερδών. Στις πιο πάνω ζηµιές συµπεριλαµβάνονται ζηµιές ύψους 
£86.281 από την θυγατρική εταιρεία στις οποίες δεν αναγνωρίστηκαν αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις.   
 
9 Κέρδος ανά µετοχή  
 

 2004 2003 
   
Καθαρό κέρδος (£) 70.737 146.896 
 ========== ========== 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά  
την διάρκεια του έτους 

 
108 144 047 

 
99 749 580 

 ========== ========== 
Κέρδος ανά µετοχή 0,07 σεντ 0,15 σεντ 
 ========== ========== 

 
Ο υπολογισµός του πλήρως κατανεµηµένου κέρδους για το έτος 2003 ανά µετοχή βασίζεται 
στον πιθανό αριθµό µετοχών που θα εκδίδονταν µε τη πλήρη άσκηση των δικαιωµάτων αγοράς 
µετοχών της Εταιρείας.  Το πλήρως κατανεµηµένο κέρδος δεν επηρεάστηκε γιατί η τιµή 
εξάσκησης των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών ήταν µεγαλύτερη από την τιµή αγοράς των 
µετοχών και δεν εξασκήθηκαν. Τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών έχουν λήξει τον Νοέµβριο 2004. 
 

 2004 2003 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών για σκοπούς πλήρως κατανεµηµένου 
κέρδους ανά µετοχή 

 
108 144 047 

 
99 749 580 

 =========== ========== 
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή 0,07 σεντ 0,15 σεντ 
 ========== ========== 
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10 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
  
 
 
 
 

 
 

Γη 
£ 

Ξενοδοχειακά 
κτίρια και 

ενσωµατωµένα 
µηχανήµατα 

£ 

Ρουχισµός, 
 γυαλικά 

σκεύη και  
σκεύη κουζίνας 

£ 

 
Έπιπλα, 

σκεύη και 
εξοπλισµός 

£ 

 
 

Σύνολο 
2004 

£ 

 
 

Σύνολο 
2003 

£ 
Κόστος ή εκτίµηση       
Την 1 Ιανουαρίου  13.442.907 23.670.000 808.883 2.282.346 40.204.136 30.876.555 
Προσθήκες 361.580 775.714 - 133.079 1.270.373 3.693.434 
Ανακατάταξη - (242.137) - 242.137 - - 
Αγορά εξαρτηµένης 
  εταιρείας 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.150 

Πωλήσεις - - - (20.000) (20.000) - 
Αναπροσαρµογή από 
 επανεκτίµηση αξίας 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.628.997 

 __________ ___________ ___________ __________ __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  13.804.487 24.203.577 808.883 2.637.562 41.454.509 40.204.136 
 __________ ___________ ___________ __________ __________ __________ 
Αποσβέσεις       
Την 1 Ιανουαρίου  - - - 1.893.621 1.893.621 2.956.769 
Επιβάρυνση έτους - 433.882 - 155.173 589.055 492.602 
Αγορά εξαρτηµένης 
 εταιρείας 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.746 

Πωλήσεις - - - (7.333) (7.333) - 
Αναπροσαρµογή από  
 επανεκτίµηση αξίας 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1.557.496)

 __________ ___________ ___________ __________ __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  - 433.882 - 2.041.461 2.475.343 1.893.621 
 __________ ___________ ___________ __________ __________ __________ 
Καθαρή λογιστική 
 αξία 

      

Στις 31 ∆εκεµβρίου  13.804.487 23.769.695 808.883 596.101 38.979.166 38.310.515 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

 
Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού περιλαµβάνουν: 
 
 2004 2003 
 £ £ 
    
Καθαρή λογιστική αξία 12.677 - 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού - - 
 __________ __________ 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων εγκατάσεων και εξοπλισµού 12.677 - 
 ========== ========== 

 
Η γη, τα ξενοδοχειακά κτίρια και τα ενσωµατωµένα µηχανήµατα του Συγκροτήµατος  
επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 από ανεξάρτητους εκτιµητές µε 
βάση την αγοραία αξία. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση της 
προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια 
κεφάλαια (Σηµ.17). 
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10 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Αν η γη, τα ξενοδοχειακά κτίρια και τα ενσωµατωµένα µηχανήµατα παρουσιάζονταν µε βάση 
το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής: 
 
 2004 2003 
 £ £ 
    
Kόστος 25.178.996 24.283.839 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (1.897.520) (1.414.361) 
 __________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία 23.281.476 22.869.478 
 ========== ========== 

 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα πάνω στη γη και τα 
κτίρια όπως αναφέρεται στη Σηµ.18. 
 
11 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
  

Υπεραξία 
£ 

Αρνητική 
υπεραξία 

£ 

Σύνολο 
2004 

£ 

Σύνολο 
2003 

£ 
     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 92.552 (101.931) (9.379) - 
Προσθήκες - - - (7.810) 
Χρέωση για απόσβεση (Σηµ. 5) (4.706) 1.544 (3.162) (1.569) 
 ________ ________ _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 87.846 (100.387) (12.541) (9.379) 
 ======= ======= ======= ======= 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπεραξία που πληρώθηκε για την απόκτηση της Amathus 
Vacation Ownership Limited το 2003 και αποσβένεται µε την σταθερή µέθοδο σε περίοδο είκοσι 
ετών. 

 
Η αρνητική υπεραξία προήλθε από την απόκτηση επιπλέον µετοχικού κεφαλαίου στην Leisure 
Holdings S.A. και αφορά το πλεόνασµα επανεκτίµησης του ξενοδοχείου Rodian Amathus Beach 
Hotel . Η αρνητική υπεραξία αποσβένεται από την 1 Ιανουαρίου 2004 µε βάση την υπόλοιπη 
ωφέλιµη ζωή του ξενοδοχείου Rodian Amathus Beach Hotel που υπολογίζεται σε 66 χρόνια. 
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12 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες  
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Στην αρχή του έτους     3.133.843 131.422 
Προσθήκες - 699.971 
∆άνειο που µετατράπηκε σε µετοχές  - 1.105.215 
Συναλλαγµατική διαφορά σε µετατροπή δανείων (Σηµ.17) - 32.485 
Μερίδιο ζηµιάς πριν τη φορολογία (122.923) (111.752) 
Μερίδιο φορολογίας (Σηµ.8) (39.812) (50.235) 
Μερίδιο αποθεµατικού συναλλαγµατικής διαφοράς (Σηµ.17) 10.411 (4.446) 
Μερίδιο αποθεµατικού δίκαιης αξίας γης και κτιρίων  (Σηµ.17) (570) 1.229.252 
Αρνητική υπεραξία σε αύξηση ποσοστού συµµετοχής - 101.931 
 _________ _________ 
Στο τέλος του έτους 2.980.949 3.133.843 
 ========= ========= 

 
Οι κύριες συνδεδεµένες εταιρείες, που και οι δύο δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, 
είναι:  
 
Όνοµα Εκδοθέν µετοχικό 

κεφάλαιο 
Χώρα 

συστάσεως
Κύριες δραστηριότητες % κατοχής  

µετοχών
   
Leisure Holdings 
S.A. 

€12.925.646 Λουξεµβούργο Iδιοκτήτρια ξενοδοχείου 
στην Ελλάδα 

 29,18 

ΑCD Services 
Limited  

£9.000 Κύπρος Τήρηση µητρώου  
µετοχών 

33,33 

 
∆εν υπήρχαν αλλαγές στα ποσοστά συµφέροντος στις συνδεδεµένες εταιρείες το 2004. Κατά την  
διάρκεια του 2003 το ποσοστό κατοχής µετόχων στην Leisure Holdings S.A. αυξήθηκε από 26% 
σε 29,18%. 

 
13 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
 2004 2003 
 £ £ 
   
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 1.576 1.569 
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα επανεκτίµησης που µεταφέρεται στα  
 ίδια κεφάλαια (Σηµ. 17) 

 
(442) 

 
7 

 _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  1.134 1.576 
 ========= ========= 
 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, που αποτελούνται κυρίως από εµπορεύσιµες µετοχές, 
επανεκτιµούνται κάθε χρόνο σε δίκαιες αξίες στις τιµές κλεισίµατος στις 31 ∆εκεµβρίου.  Για 
επενδύσεις που εµπορεύονται σε αγορές µε έντονη κίνηση, η δίκαιη αξία καθορίζεται σύµφωνα 
µε τις επίσηµες τιµές προσφοράς του Χρηµατιστηρίου.  Για άλλες επενδύσεις, η δίκαιη αξία 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές αγοράς παρόµοιων τίτλων ή σύµφωνα µε την αξία 
προεξόφλησης των ταµειακών ροών των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.   
 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία, εκτός αν αναµένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου. 
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14 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Εµπορικά εισπρακτέα   582.134 681.310 
∆άνειο στους µετόχους (Σηµ. 23)  500.000 680.000 
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 23)  127.929 48.983 
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωµές  221.861 132.431 
  _________ _________ 
  1.431.924 1.542.724 
  ========= ========= 

 
Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι 
περιορισµένοι λόγω του µεγάλου αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος που πωλούν σε 
διάφορες αγορές. Η ιστορική εµπειρία του Συγκροτήµατος στην είσπραξη εµπορικών 
εισπρακτέων είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω 
αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος 
πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζηµιές από είσπραξη των εµπορικών εισπρακτέων του 
Συγκροτήµατος.  
 
Το Συγκρότηµα αναγνώρισε ζηµιά που ανέρχεται σε £12.719 (2003: £15.786) για την 
αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2004. Η ζηµιά περιλαµβάνεται στα έξοδα πωλήσεων και προώθησης στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
15 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  102.051 23.727 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  6.664 692.995 
  ________ ________ 
  108.715 716.722 
  ======== ======== 
 
Το πραγµατικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,29% (2003: 2,7%) 
και αυτές οι καταθέσεις έχουν µέσο όρο λήξης 42 µέρες. 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα 
περιλαµβάνουν: 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Τραπεζικά υπόλοιπα και µετρητά στο ταµείο  108.715 716.722 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 18)  (225.057) (74.274) 
  ________ ________ 
  (116.342) 642.448 
  ======== ======== 
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16 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
 
   

Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

£ 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

£ 

 
Σύνολο 

£ 
      
Την 1 Ιανουαρίου 2003  92 843 501 18.531.882 7.492 18.539.374 
∆όσεις που καταβλήθηκαν από τις µερικώς 
 πληρωθείσες µετοχές 

  
- 

 
3.835 

 
- 

 
3.835 

Έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης (rights)  15 458 986 3.091.797 772.949 3.864.746 
Έξοδα έκδοσης δικαιωµάτων προτίµησης 
(rights) 

  
- 

 
- 

 
(12.583) 

 
(12.583) 

  __________ _________ _______ __________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2003/1 Ιανουαρίου 2004  108 302 487 21.627.514 767.858 22.395.372 
∆όσεις που καταβλήθηκαν από τις µερικώς 
 πληρωθείσες µετοχές 

  
- 

 
3.975 

 
- 

 
3.975 

  __________ _________ _______ __________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004  108 302 487 21.631.489 767.858 22.399.347 
  ========== ========= ======== ==========

 
Ο συνολικός αριθµός εγκεκριµένων συνήθων µετοχών είναι 150 000 000 (2003: 150 000 000 
µετοχές) µε ονοµαστική αξία  £0,20 ανα µετοχή.  
 
(1) Οι εκδοµένες µετοχές περιλαµβάνουν 292 545 µετοχές που εκδόθηκαν µε δόσεις.  

Οι δόσεις άρχισαν το 1998 και η τελευταία δόση ήταν πληρωτέα στις 30 Σεπτεµβρίου 
2004. Από τις µετοχές αυτές 94 270 έχουν εξοφληθεί πλήρως µέχρι τη 30η Σεπτεµβρίου 
2004 ενώ οι κάτοχοι 198 275 µετοχών δεν εξόφλησαν τις δόσεις τους και οι µετοχές τους 
τελούν υπό κατάσχεση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και 
τους όρους έκδοσης τους. Στις 19 Απριλίου 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας, στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας για διάθεση µετοχών που τελούν 
υπό κατάσχεση, εισηγήθηκε την παραχώρηση στον κάθε κάτοχο µερικώς εξοφληµένων 
µετοχών αριθµού πλήρως εξοφληµένων µετοχών, ανάλογα µε το ποσό που πληρώθηκε 
από αυτόν. Με βάση την πρόταση αυτή θα παραχωρηθούν άλλες 58 738 πλήρως 
εξοφληµένες µετοχές πέραν των 94 270 µετοχών που ήδη έχουν εξοφληθεί ενώ 139 537 
µερικώς πληρωµένες µετοχές θα κατασχεθούν και δεν θα διατεθούν επί του παρόντος.  

 
(2)    Στις 11 Σεπτεµβρίου 1998 η Εταιρεία παραχώρησε 6 000 908 δικαιώµατα αγοράς 

µετοχών τα οποία έχουν λήξει τον Νοέµβριο 2004.   
  
(3) Στις 18 Ιουλίου 2003 η Εταιρεία έκδοσε 15 458 986 δικαιώµατα προτίµησης (rights) για 

αγορά µετοχών προς £0,25 η καθεµιά. Η επιτυχία της έκδοσης ήταν εγγυηµένη από τους 
κύριους µετόχους της Εταιρείας και όλες οι µετοχές αγοράστηκαν από τους κύριους 
µετόχους. 
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17 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας  
 

  
 
 

 Γη και κτίρια 

 
Αποθεµατικό 

συναλλαγµατικής 
διαφοράς 

Επενδύσεις 
διαθέσιµες 

προς 
πώληση 

 
 
 

Σύνολο 
 £ £ £ £ 
     
Την 1 Ιανουαρίου 2003 4.577.035 (7.874) (4.479) 4.564.682 
Επανεκτίµηση αξίας (Σηµ.10 ) 7.186.493 - - 7.186.493 
Αναβαλλόµενος φόρος στην επανεκτίµηση (Σηµ.19) (1.242.849) - - (1.242.849)
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου στην 
 επανεκτίµηση (Σηµ.19) 

 
9.260 

 
- 

 
- 

 
9.260 

Μεταφορά αποσβέσεων – µεικτή (28.627) - - (28.627)
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος  2.863 - - 2.863 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:     
 Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ.13) - - 7 7 
Συναλλαγµατική διαφορά στις ξένες επενδύσεις που 
 προκύπτουν κατά την διάρκεια του έτους (Σηµ.12) 

 
- 

 
32.485 

 
- 

 
32.485 

Μερίδιο συναλλαγµατικής διαφοράς συνδεδεµένης 
 Εταιρείας 

 
- 

 
(4.446) 

 
- 

 
(4.446)

Μερίδιο επανεκτίµησης συνδεδεµένης  
εταιρείας (Σηµ.12) 

 
1.711.150 

 
- 

 
- 

 
1.711.150 

Μερίδιο αναβαλλόµενου φόρου στην επανεκτίµηση 
 συνδεδεµένης εταιρείας (Σηµ.12) 

 
(481.898)

 
- 

 
- 

 
(481.898)

 _________ _________ ________ _________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2003/1 Ιανουαρίου 2004 11.733.427 20.165 (4.472) 11.749.120 
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου στην 
επανεκτίµηση (Σηµ.19) 

 
39.434 

 
- 

 
- 

 
39.434 

Μεταφορά αποσβέσεων – µεικτή (52.704) - - (52.704)
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 5.270 - - 5.270 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:     
 Ζηµιά δίκαιης αξίας (Σηµ.13) - - (442) (442)
Μερίδιο επανεκτίµησης συνδεδεµένης εταιρείας 
(Σηµ.12) 

 
(570)

 
- 

 
- 

 
(570)

Μερίδιο συναλλαγµατικής διαφοράς συνδεδεµένης 
εταιρείας (Σηµ.12) 

 
- 

 
10.411 

 
- 

 
10.411 

 __________ __________ _________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 11.724.857 30.576 (4.914) 11.750.519 
 ========== ========== ========= ========== 
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18 ∆ανεισµός  
 
 2004 2003 
 £ £ 
Βραχυπρόθεσµος   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ.15) 225.057 74.274 
Τραπεζικά δάνεια  974.360 958.375 
 _________ _________ 
 1.199.417 1.032.649 
 _________ _________ 
Μη βραχυπρόθεσµος   
Τραπεζικά δάνεια 3.359.345 4.385.982 
 _________ _________ 
Σύνολο δανεισµού 4.558.762 5.418.631 
 ========= ========= 
Τα δάνεια αποτελούνται από τα ακόλουθα νοµίσµατα:    
   Σε Κυπριακές λίρες 2.148.359 2.590.214 
 _________ _________ 
Τραπεζικά δάνεια σε ξένα νοµίσµατα:    
   ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής - 1.222.938 
   Ευρώ 2.185.346 1.531.205 
 _________ _________ 
 2.185.346 2.754.143 
 _________ _________ 
Σύνολο τραπεζικών δανείων 4.333.705 5.344.357 
 ========= ========= 
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού:    
Από 1 µέχρι 2 έτη 2.183.003 1.008.375 
Από 2 µέχρι 5 έτη 1.176.342 3.067.705 
Μετά από 5 έτη  - 309.902 
 _________ _________ 
 3.359.345 4.385.982 
 ========= ========= 
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε τριµηνιαίες δόσεις µέχρι το ∆εκέµβριο του 2009. 
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 
• Με υποθήκη πάνω στη γη και τα κτίρια της Εταιρείας µέχρι ποσού £14.900.000. 
 
• Με δέσµευση για µη εγγραφή οποιασδήποτε επιβάρυνσης πάνω σε οποιοδήποτε 

περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας (negative pledge). 
 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν ως εξής: 
 
 2004 2003 
 % % 
   
Τραπεζικά δάνεια – Κυπριακές λίρες 7,43 6,39
Τραπεζικά δάνεια – ∆ολλάρια Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής - 2,48
Τραπεζικά δάνεια – Ευρώ  3,43 3,39
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 6,97 5,50

 
Τα τραπεζικά δάνεια φέρουν κυµαινόµενα επιτόκια µε βάση τα επιτόκια της αγοράς που είναι 
διαθέσιµα στο Συγκρότηµα.  Η λογιστική αξία των δανείων είναι περίπου η ίδια µε την δίκαιη 
αξία. 
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19 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 
ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρέχοντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ίδια φορολογική 
αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής:  
 
 ∆ιαφορά µεταξύ 

αποσβέσεων και 
εκπτώσεων 

φθοράς 
£ 

 
Επανεκτίµη-
ση γης και 

κτιρίων 
£ 

 
 

Φορολογικές 
ζηµιές 

£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

     
Την 1 Ιανουαρίου 2003  857.722 984.907 (60.955) 1.781.674 
Χρέωση/(πίστωση):     
 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 8) 35.881 (2.863) 4.243 37.261 
 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (Σηµ.17) - 1.233.589 - 1.233.589 
 _________ _________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2003/1 Ιανουαρίου 2004 893.603 2.215.633 (56.712) 3.052.524 
Χρέωση/(πίστωση):     
 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ.8) 34.568 (5.270) 27.564 56.862 
 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (Σηµ.17) - (39.434) - (39.434)
 _________ _________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 928.171 2.170.929 (29.148) 3.069.952 
 ========= ========= ========= ========= 
 
 
20 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
 2004 2003 
 £ £ 
   
Εµπορικοί πιστωτές 676.730 481.279 
Προκαταβολές που εισπράκτηκαν 98.479 28.125 
Άλλοι πιστωτές 62.616 45.355 
Ποσά οφειλόµενα  σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 23) 143.350 55.634 
Οφειλόµενα έξοδα  1.215.419 1.075.290 
 _________ _________ 
 2.196.594 1.685.683 
 ========= ========= 
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21 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
(α) Ο Έφορος τελών χαρτοσήµων είχε απαιτήσει νοµικώς από την Εταιρεία την καταβολή 

ποσού ύψους £227.012.  Η Εταιρεία έκανε ακυρωτική προσφυγή στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο απορρίπτοντας την εγκυρότητα της απαίτησης αυτής, η οποία εκδικάστηκε 
υπέρ της Εταιρείας και το ποσό του τέλους χαρτοσήµων µειώθηκε στις £22.905.  Το 
ποσό που αναγνωρίσθηκε από την Εταιρεία ως υποχρέωση ανερχόταν σε £52.805 στις  
31 ∆εκεµβρίου 2003 και είχε περιληφθεί στις υποχρεώσεις.  Ο Έφορος τελών 
χαρτοσήµων εφεσίβαλε την απόφαση αυτή και η έφεση εκδικάστηκε υπέρ του Εφόρου 
στις 22 Σεπτεµβρίου 2004 και απαιτήθηκε από την Εταιρεία να καταβάλει το συνολικό 
ποσό των £227.012 και πλέον έξοδα δικαστηρίου ύψους £1.730. Η Εταιρεία πλήρωσε 
ήδη τα έξοδα δικαστηρίου και ένα ποσό £131.753.  Το υπόλοιπο ύψους £95.259 
περιλαµβάνεται στα οφειλόµενα έξοδα στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. 

 
(β) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 υπήρχαν εκκρεµείς αγωγές εναντίον της Εταιρείας όπως 

αναφέρεται πιο κάτω σε σχέση µε τις δραστηριότητες της.  Με βάση νοµική συµβουλή, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι 
αυτών των αγωγών και ότι δεν προβλέπεται να προκύψουν οποιεσδήποτε ζηµιές για την 
Εταιρεία. Εποµένως δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε 
αυτές τις αγωγές.  Η Εταιρεία αντιµετωπίζει δώδεκα υποθέσεις αγωγών εναντίων της 
σχετικά µε κατ΄ ισχυρισµό διάρρηξη της υποχρέωσης της Εταιρείας να εκδώσει και 
παραδώσει τίτλους µετοχών οι οποίες εκκρεµούν.  Το συνολικό ποσό που απαιτείται 
ανέρχεται σε £1.037.271 µη συµπεριλαµβανοµένων δικηγορικών εξόδων και τόκων.  Οι 
ηµεροµηνίες των αγωγών και αντίστοιχες ηµεροµηνίες εκδίκασης είναι ως ακολούθως:   
 

Aναφορά αγωγής Ποσό αγωγής Ηµεροµηνία αγωγής Ηµεροµηνία εκδίκασης/ 
Αποτέλεσµα 

6729/2000 £651.720 3 Ιουλίου 2000 Γίνεται η εκδίκαση της υπόθεσης 
από 24 Νοεµβρίου 2004 

8046/2000 £13.000 23 Αυγούστου 2000 Ορίστηκε ακρόαση στις  
23 Μαΐου 2005 

6571/2002 £26.000 16 Ιουνίου 2002 Ορίστηκε ακρόαση στις 20 Μαΐου 
2005 

13726/2002 £139.036 20 ∆εκεµβρίου 2002 Αναµένεται νέα ακρόαση 
11787/2003 £27.710 13 Οκτωβρίου 2003 Ορίστηκε ακρόαση στις  

23 Νοεµβρίου 2005 
1247/2004 £28.000 5 Φεβρουαρίου 2004 ∆εν ορίστηκε ηµεροµηνία 

ακρόασης 
1873/2004 £13.236 24 Φεβρουαρίου 2004 ∆εν ορίστηκε ηµεροµηνία 

ακρόασης 
1874/2004 £1.706 24 Φεβρουαρίου 2004 ∆εν ορίστηκε ηµεροµηνία 

ακρόασης 
1875/2004 £3.472 24 Φεβρουαρίου 2004 ∆εν ορίστηκε ηµεροµηνία 

ακρόασης 
8694/2004 £15.950 14 Σεπτεµβρίου 2004 ∆εν ορίστηκε ηµεροµηνία 

ακρόασης 
6751/2004 £104.441 9 Ιουλίου 2004 ∆εν ορίστηκε ηµεροµηνία 

ακρόασης 
7893/2004 £13.000 20 Αυγούστου 2004 ∆εν ορίστηκε ηµεροµηνία 

ακρόασης 
 
(γ)  Η Εταιρεία αντιµετωπίζει υπόθεση αγωγής εναντίων της σχετικά µε εργατικό 

ατύχηµα υπαλλήλου.  Η αγωγή µε αναφορά 3677/2003 καταχωρήθηκε στις 27 
Φεβρουαρίου 2004 και δεν έχει οριστεί ηµεροµηνία ακρόασης ακόµα. Το συνολικό ποσό 
που απαιτείται ανέρχεται σε £63.698. Η Εταιρεία είναι ασφαλισµένη για ποσό ύψους 
£50.000 έναντι τέτοιων ατυχηµάτων. ∆εν έχει γίνει πρόβλεψη για τα πιο πάνω ποσά  
καθότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι αυτής  
της αγωγής και ότι δεν προβλέπεται να προκύψουν οποιεσδήποτε ζηµιές για την 
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Εταιρεία.   
 
 
 
 
21 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 
 (δ) Ο έφορος φόρου εισοδήµατος έχει απαιτήσει από την Εταιρεία επιπρόσθετο φόρο ύψους 

£25.715 συµπεριλαµβανοµένων τόκων µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 για τα φορολογικά 
έτη 1999-2002. Η Εταιρεία υπέβαλε ένσταση έναντι των πιο πάνω φορολογιών και δεν 
αναµένει ότι θα προκύψουν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες φορολογικές απαιτήσεις. 

 
22  ∆εσµεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες υπογράφτηκαν συµβόλαια κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού αλλά δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις είναι ως εξής: 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Ανακαινίσεις δωµατίων, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα 
 και εξοπλισµός του ξενοδοχείου Paphos Amathus 
 Beach Hotel: 

   

   ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε συµβόλαια  420.882 590.000 
   Εγκεκριµένες από τους συµβούλους πέραν των  
δεσµεύσεων µε συµβόλαια 

  
- 

 
120.000 

∆απάνες για κατασκευή του έργου χρονοµεριδίων:     
  ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε συµβόλαια   173.195 - 
  ________ ________ 
  594.077 710.000 
  ======== ======== 

 
Οι κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις για το ξενοδοχείο Paphos Amathus Beach Hotel το 2003 και 
2004 αφορούν ανακαινίσεις δωµατίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού του ξενοδοχείου. 
 
Η δέσµευση του Συγκροτήµατος σε σχέση µε το έργο χρονοµεριδίων σχετίζεται µε τα 

ακόλουθα:  
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Aρχιτεκτονικά σχέδια (STG£315.999)  263.331 - 
Εσωτερικός σχεδιασµός (STG£164.630)  137.192 - 
Tοπογραφικά (STG£40.000)  33.334 - 
∆οµικά και διάφορες εγκαταστάσεις (STG£72.156)  60.130 - 
∆ιαχειριστικά δικαιώµατα (STG£7.215)      6.013 - 
  ________ ________ 
  500.000 - 
Eργασίες που διεκπεραιώθηκαν κατά την διάρκεια του 
έτους (µη συµπεριλαµβανοµένου του φόρου 
προστιθέµενης αξίας) 

  
 

(326.805) 

 
 

- 
  ________ ________ 

  173.195 - 
  ======== ======== 
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22  ∆εσµεύσεις (συνέχεια) 
 
Χρηµατικές δεσµεύσεις (συνέχεια) 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε την προώθηση του  
  έργου χρονοµεριδίων 

 300.000 - 

  ======== ======= 
 
Το Συγκρότηµα έχει συνάψει συµφωνία µε την συγγενική εταιρεία Lanitis Development Limited  
για διαφηµιστικές υπηρεσίες για περίοδο δεκαπέντε ετών.  Το κόστος για το Συγκρότηµα 
αναµένεται να είναι περίπου £20.000 ετησίως.   
 
23 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 

 
Το ξενοδοχείο της Εταιρείας λειτουργεί κάτω από τη διεύθυνση της εταιρείας Amathus 
Navigation Company Limited, που είναι ένας από τους κυριότερους µετόχους της Εταιρείας 
σύµφωνα µε συµφωνία διαχείρισης.  Γι΄ αυτές τις υπηρεσίες η Εταιρεία αποζηµιώνει την 
Amathus Navigation Company Limited µε ποσό ίσο προς το 2,5% του εισοδήµατος του 
ξενοδοχείου καθώς επίσης και µε δικαίωµατα διαχείρισης προς 6% επί του µεικτού κέρδους από 
τις εργασίες του ξενοδοχείου.  ∆εν πληρώνονται δικαιώµατα διαχείρισης για οποιοδήποτε έτος 
αν το µεικτό κέρδος από εργασίες γι΄ αυτό το έτος είναι χαµηλότερο των £400.000.  Το 
συνολικό ποσό που χρεώθηκε για αυτές τις υπηρεσίες για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004 ήταν £273.693 (2003:  £221.464). 
 
Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη γίνονται µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
 
H φύση και ο όγκος των συναλλαγών µεταξύ του Συγκροτήµατος και άλλων συγγενικών 
εταιρειών πέραν από αυτών που αναφέρονται πιο πάνω είναι ως ακολούθως:   
 
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 

 2004 2003 
 £ £ 
Πωλήσεις υπηρεσιών:    
  Amathus Navigation Company Limited  5.782 11.892 
  Lanitis Development Limited  51.063 25.646 
  Amathus (UK) Limited  319.133 219.219 
  Cybarco Limited  580 3.807 
  Lanitis E.C. Holdings Limited 3.045 3.446 
 ________ ________ 
 379.603 264.010 
 ======== ======== 

 
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν διαµονή, διατροφή και παρεµφερή υπηρεσίες 
στο Paphos Amathus Beach Hotel, εκτός όπως αναφέρεται πιο πάνω και έχουν 
διεκπεραιωθεί σε καθαρά εµπορική βάση. 
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23 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(β) Αγορές υπηρεσιών 
 

 Φύση εργασιών 2004 2003 
  £ £ 
Αγορές υπηρεσιών:     
Amathus Navigation  
 Company Limited  

Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, 
παροχή εκτελωνιστικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών  marketing 

 
 

132.140 

 
 

167.143 
N.P. Lanitis Limited Προµήθεια υγραερίου 14.969 11.161 
A.C.D. Services Limited Υπηρεσίες τήρησης του µητρώου 

µετοχών της εταιρείας 
 

13.338 
 

28.471 
Cybarco Limited  Συµβουλευτικές υπηρεσίες για 

κατασκευαστικά θέµατα 
 

2.450 
 

- 
Lanitis E.C. Holdings Limited Υπηρεσίες που αφορούν θέµατα 

επικοινωνίας και marketing, 
εσωτερικού ελέγχου και 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

 
 
 

106.656 

 
 
 

126.044 
Λάνδα ΑΞΤΕ  ∆ιαµονή και υπηρεσίες marketing  1.884 1.021 
Lanitis Development Limited Χρήση εγκαταστάσεων γκολφ για 

πελάτες του ξενοδοχείου, 
αυτοκίνητο και υπηρεσίες 
marketing 

 
 
 

108.372 

 
 
 

17.892 
  ________ ________ 
  379.809 351.732 
  ======== ======== 
 
Οι αγορές υπηρεσιών έχουν διεκπεραιωθεί σε καθαρά εµπορική βάση.   

 
(γ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών 
 

 2004 2003 
 £ £ 
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 14):    
  Amathus (UK) Limited 103.212 29.788 
  Lanitis Development Limited 16.178 - 
  Cybarco Limited - 1.510 
  Amathus Navigation Company Limited 8.539 17.685 
 ________ ________ 
 127.929 48.983 
 ======== ======== 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 20):    
  Αmathus Navigation Company Limited 82.902 4.481 
  N.P. Lanitis Limited 5.667 1.994 
  A.C.D. Services Limited 4.812 6.702 
  Cybarco Limited 367 - 
  Lanitis E.C. Holdings Limited 48.475 41.382 
  Lanitis Development Limited - 1.075 
  Λάνδα ΑΞΤΕ 1.127 - 
 ________ ________ 
 143.350 55.634 
 ======== ======== 

 
Mερικοί από τους κυρίους µετόχους της Αmathus Navigation Company Limited, που είναι 
από τους κυριότερους µετόχους της Εταιρείας, είναι επίσης κύριοι µέτοχοι σε άλλες 
εταιρείες που αναφέρονται πιο πάνω. 
 
∆εν χρεώνεται τόκος πάνω στα υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες που προέρχονται από 
εµπορικές δραστηριότητες όπως παρουσιάζονται πιο πάνω. 
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23 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 

(δ) ∆άνεια στους µετόχους 
 

 2004 2003 
 £ £ 
∆άνειο στην Amathus Navigation Company Limited:    
  Στην αρχή του έτους  680.000 - 
  ∆άνειο που παραχωρήθηκε κατά την διάρκεια του έτους - 1.000.000 
  Τόκος που χρεώθηκε (Σηµ. 7) 61.884 65.708 
  ∆άνειο που αποπληρώθηκε κατά την διάρκεια του έτους (241.884) (385.708)
 ________ ________ 
Στο τέλος του έτους (Σηµ.14) 500.000 680.000 
 ======== ======== 

 
Το δάνειο στην Amathus Navigation Company Limited είναι χρηµατοδοτικής φύσης και 
φέρει ετήσιο τόκο 0,25% ψηλότερο  του µέσου επιτοκίου που χρεώνουν οι τοπικές 
τράπεζες που χρηµατοδοτούν την Εταιρεία. Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία  
χρέωσε µέσο ετήσιο τόκο 7,7%. Το επιτόκιο υπόκειται σε αύξηση ανάλογα µε την αύξηση 
του µέσου επιτοκίου που χρεώνουν οι τοπικές τράπεζες. Η Εταιρεία χρέωσε επιπρόσθετο 
ετήσιο τόκο 2% για καθυστέρηση αποπληρωµής των οφειλόµενων τόκων.  Το δάνειο είναι 
πληρωτέο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2005 σε τρεις ίσες τριµηνιαίες δόσεις και είναι  
εξασφαλισµένο µε ενεχυρίαση προς όφελος της Εταιρείας 39 412 µετοχών που κατέχει η 
Amathus Navigation Company Limited στην  Leisure Holdings S.A.  

 
(ε) Αµοιβή Συµβούλων 
 
 Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής: 

 2004 2003 
 £ £ 
   
∆ικαιώµατα 16.000 16.000 
Καταβολή εξόδων για συµµετοχές σε επιτροπές 1.600 1.800 
 ________ ________ 
  17.600 17.800 
 ======== ======== 

 
(ζ) Αγορά γης 
 

Στις 29 Σεπτεµβρίου 2003 το Συγκρότηµα αγόρασε γη που βρίσκεται στο Aphrodite 
Hills µε κόστος £2.800.907 από την συγγενική της εταιρεία Lanitis Development Limited 
η οποία προορίζεται για την ανέγερση και διάθεση διαµερισµάτων και άλλων µονάδων 
µε την µέθοδο των χρονοµεριδίων. Ο τίτλος ιδιοκτησίας δεν έχει ακόµη µεταβιβαστεί 
στο όνοµα οποιασδήποτε Εταιρείας του Συγκροτήµατος. 

 
24 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να έχουν σχέση µε την 
κατανόηση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
΄Eκθεση ελεγκτών σελίδες 25 και 26.  
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