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TIle; E ratpe(ae; yta ro troe; nou tADse ane; 3 1 t.eKeflPplOU 2013. 
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3. Ka90ptaflOe; TIle; aflolP~e; rrov fleAffiv rou t.lOlKDnKOU LUflPOuAiou . 

4. EnavaOlOplaflOe; TIle; KPMO Limited roe; avesapTIl'Crov eAtYKrffiv TIle; E'Catpelae; Kal eS0umOOOTIlaD 
rou t.lOlKDrlKOU LUIlPouAiou yta KCl90plailo rDe; aflOlP~e; roue;. 

5. t.leSayroyii onolaao~nore aUDe; Epyaalae; nou Ilnopel va ou:saxgel ae Enima revl~ LuvtAW~ . 

Ayia Nana, 29 AnptAlou 2014 
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OlOptallOU avnnpoaffinou nptnet va KClrare9e( aro EYYEypalllltvo rpaepEio TIle; Eratpe(ae; 'CouAaXtarov 48 
ffipEe; nptv rllv Ka90plailEYll yta TIlV auvtAWall ffipa . 
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IUJl<prova JlE TO apapO 9, Escr<pla (3)(y) Kal (7) TOU ".pi T(j)V IIpoil"oaecrErov t.la<pavElC', (KIVTlTe<; A~iE<; 
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kU)l~01,)Aiou Ken 01. ciUo1. un:eU9UVOl ytCt TI} cr6vra~Tl 'tCtW OllCOVO)llKIDV lCC1tacrraO'wv 'tT\t; Dome 
Investments Public Company Limited (~ "ETalpeia") Y'a TO eTO<; ltOU eA~E,E an<; 31 t.EKEJl~piou 2013, 
em~~a""vouJlE on, ~' ocrrov yvropi~01)JlE: 

(a) Ot Erit~ OtKOVO)l1.KS; lCQ-ravraO"Etc; TIle; Era.1.pEicu; 01. 01tOW; n:apouma.;oVt"al. ern.; O'elioer; 10 ~xpl36: 

(i) KC1l"apriO'TIlKa:v cru,!l<pCDVo. /lZ 't'a 6.1.Z9vij rIp6't1.)1tCl XpTlI.lCITOOlKOvO)ltlcfts Ava<pop~ 61twS enrra. 
Uloatnia~Kav MO ~v EupUl1tallCij "EvroVTjKal crUfl'P",va JlE n<; StaTU!',.,<; TOU "'-papou 9, eSci<p1O (4) TOU 
NOIlDU, Kat 

(ii) n:aptxouv aAlle1.V~ Kat OUcOlll £tKOVQ 'tCOV m:plOucna.lCWV <rt01.Xcirov K(l1. n:a9'1lnKou, TIl'; OlKOVO)J.1Ki].; 
KaTUcrTaVTj<; Kal TOU KepSou<; 1i ~~Jl""V T~<; Dome Investments Public Company Limited, KClt 

(~) ~ SKaEVTj TOll t.IOI~nKoU LUfl~OUAiOll ltapex" SiKal~ <lVacrlC~VTj TroV ~eAR;£(ilV Kal ~<; a1tOSOVTj<; 
TIle; s.mxdpl101'1C; KneWC; KCl1 TIl; XPll)lCl'tOOtKOVO)l1.KrlS KO:'tacrtClC'Tl>; U}S Errltptiac; 0<;; oUYOAO, )lai;i !l£ 
7teplypmpit "trov lCUP16'tEProv KtVOWu)V KCll a.~£~a\crrfrrrov no'\} IlVTIIJZ1"ro,ru;;OUV. 

l\-IUl1 TOt) AIOl1O)TIKOil l:up.f$ollloiOl) 

EKTWGTIKOi 

A vacnacria T crOlClCOU (IIpoclipos) 

__ .0> 

Aria N61ta, 29 Altpv.iou 2014 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Dome Investments Public Company Limited  (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα 
μέλη την Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ  
 

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο το 1981 ως Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία συνέχισε να διεξάγει 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
παρουσιάζονται στη σελίδα 10 των οικονομικών καταστάσεων. Το κέρδος για το έτος που αναλογεί 
στους ιδιοκτήτες ανέρχεται σε €526.275 (2012: ζημία €69.748). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει 
όπως το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου.  
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €4.736.183 σε σύγκριση με €4.502.751 το 2012 
σημειώνοντας αύξηση €233.432 (5%).  Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το ξενοδοχείο της Εταιρείας 
επανάρχισε την λειτουργία του στις 28 Απριλίου 2013 σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά που 
επαναλειτούργησε στις 9 Μαΐου 2012.  
 

Το συναλλαγματικό κέρδος που δεν πραγματοποιήθηκε ανήλθε σε €238.683 σε σύγκριση με 
συναλλαγματική ζημία ύψους €92.869 για το 2012. Το κέρδος οφείλεται στη μεταβολή της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου με το Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013, νόμισμα στο 
οποίο έχει σημαντικό δανεισμό η Εταιρεία.  
 

Το καθαρό κέρδος μετά την φορολογία για το 2013 ανήλθε στα €526.275 σε σύγκριση με καθαρή ζημία  
ύψους €69.748 για το 2012. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών και το 
συναλλαγματικό κέρδος που δεν πραγματοποιήθηκε. 
 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  
 

Τα εισοδήματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε €4.736.183 
(2012: €4.502.751). 
 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ   
 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται 
την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά (2012: 
€280.000 από τα κέρδη του έτους 2010). 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για 
διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων. 
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτιμά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη 
την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωζώνη, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2014 
δυνατό να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, οι οποίες λόγω των αβεβαιοτήτων που επικρατούν στις αγορές 
είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η Διεύθυνση της Εταιρείας 
παίρνει μέτρα για την διασφάλιση της υγειούς ρευστότητας και της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 
συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών.   
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 

 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 (Περιεχόμενο 
Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν. 190 (Ι)/2007 ως εκδόθηκε από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
Παρ. (α) (β) (γ):Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως έχει εκδοθεί από το 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) καθώς οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην 
Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) είναι προαιρετική. 

 
Παρ. (δ): Ο Γραμματέας της Εταιρείας σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

μεριμνούν μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η 
οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. 

 
Παρ. (ε): Κατάσταση προσώπων που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας 

 
Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες κατείχαν άμεσα ή έμμεσα 
σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2014 (5 ημέρες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων) ήταν τα ακόλουθα: 

 
 24/04/2014 31/12/2013 
 % % 
   
Α. Tsokkos Hotels Public Limited 99,162 99,162 

 
Παρ. (στ) (ζ): Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν 

οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Όλες οι μετοχές έχουν τα ιδία 
δικαιώματα. 

 
Παρ. (η): Ο διορισμός και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην 

Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας.  Η 
τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας γίνεται με τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης με ειδικό ψήφισμα. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

Παρ. (θ): Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας 
μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας.  Η έκδοση 
οποιονδήποτε νέων μετοχών υπόκειται περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού 
Εγγράφου της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των 
υφιστάμενων μετόχων.  

 
Παρ. (ι): Η Εταιρεία συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 

 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 

 
Παρ. (ια): Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 3 μέλη και συνέρχεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.  Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την 
έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της 
Εταιρείας. 

 
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για μη εκτελεστικές υπηρεσίες για τα έτη που έληξαν 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής: 
 
 2013 2012 
 € € 
   
Αναστασία Τσόκκου 2.400 8.799 
Ανδρέας Τσόκκος 2.400 3.673 
Αντώνης Ανδρέου -- 2.534 
Νίκος Μιχαηλάς 1.700 3.699 
Βάσος Χατζηθεοδοσίου -- 3.699 
Αλέξης Φωτιάδης   1.350     1.395 
   
   7.850   23.799 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04) στις 
31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2014 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων) ήταν τα ακόλουθα: 
 24/04/2014 31/12/2013 
 % % 
   
Ανδρέας Τσόκκος 99,162 99,162 

 
Το ποσοστό του κυρίου Ανδρέα Τσόκκου αποτελείται από την έμμεση συμμετοχή του που προκύπτει από 
το ποσοστό που κατέχει η A. Tsokkos Hotels Public Limited στην οποία είναι μεγαλομέτοχος και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία δεν λειτουργούσε 
υποκαταστήματα. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και κατά την ημερομηνία της παρούσας 
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Όλοι τους διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
 
Στις 5 Μαρτίου 2014 ο κ. Αλέξης Φωτιάδης παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας. 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ο κ. Ανδρέας Τσόκκος αποχωρεί εκ περιτροπής, είναι όμως 
επανεκλέξιμος και προσφέρεται για επανεκλογή. 
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EK0ELH 6.l0IKHTIKOY LYMBOY AIOY (uvvlm;zal 

IlIOIKHTIKO l:YMBOY AlO (uvvSxsza) 

/),SV um1p~av OrrotscrorptOTE aUE<; crTJJ.lavTIKE<; aUaYE<; crTIl mlv6EcrTJ, TIlv KamVOJ.lTJ apJ.1081OTT)T<llV TJ TIlv 
arro~l]J.li(()crTJ T(()V J.lEA61V TOU /),lOtKl]TlKOU LUJ.l~OUAiou. 

rErONOTA META THN IIEPIOIlO ANA<IIOPAl: 

/),sv urrijpsav crTJJ.laVTlKa YEyovom J.lET<i TIlv rrEpio80 ava'l'opa<; rrou va EITI]pEa~OUV n<; otKOVOJ.ltKE<; 
KUTucrTacrEt<; an<; 31 /),£KEJ.l~piou 2013. 

l:YMBAl:EIl: ME TA OprANA MOIKHl:Hl: 

AVa.<pEPOV'tC1l CiTIJ CJllJletrooll 26 'trov OlKOVOjltKOlV KC1'!a.cr'!a.crtOlV. 

l:YNAAAArEl: ME l:yrrENIKA MEPH 

rvoour01tOlOUV'Iat O'TIl Oll~ei(OOll 23 '!Cov otKOVOjltKcDV Ku'racr-ruas(Ov. 

ANE~APTHTOIEAErKTEl: 

Ot aVEsaPTIlTot EAEYKTE<; TIl<; EmtpEia<;, KPMG Limited, EK8ijA(()crav Em6uJ.lia va EsaKoAou6ijcrouv va 
rrpocr'l'EpOUV n<; uITI]pscris<; TOU<;. '¥TJ'I'tcrJ.la rrou va Esoucrto80TEi TO /)'lOtKI]TlKO LUJ.l~OUAtO va Ka60picrEt 
TI]V aJ.lOt~TJ wu<; 6a KaTaTE6Ei crTIlv ETijcrta rsvtKij LUVEAEUcrTJ. 

ME SVTOAij TOU /),tOtKI]TlKOU LUJ.l~OUAiou, 

Aria Narra, 29 ArrptAiou 2014 
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' EXOU~E eAty~Et til; auv~~~EvE~ OI~OVO~IK~ KataanioEI, til, Dome Investments Public Company Limited (~ 
'Etwpciu') on, aeAtor., 10 flEXPI 36, 01 OltOiE, altoteAOUVta! alto t~V KataataO~ OI~oVOfl",lj, Oto~, on, 31 
AEKEII~piou 2013, Kill tI, mtaataaEI, altotEAEo~atUlv Ka! AOIltWV auvoAIKwv Ea60Ulv, ~tta~Awv 10iUlV 
KCtpnAaioll' Ka! taflEtaKWV poWv toU EtOU, 1t0U a~~E t~v ~flEpofl~via autlj, KaOw, Kal lIEpj).~IjI~ a~~aVtlKWV 
AOYlanKwv 1t0AmKwv Kill AO\It'" EIt~~y~~atlK'" ItA~potpopic,. 

EuOt;"1! TOll d lOlKIITlIWli :rllfl/Jo,,).iou)'1a Tl, OIKlJv0J.wd:, KaTf'((Tui.(1CU; 

To AlolKllnKo ~uflPoiJA\o Eival UltEUOUVO Yla t~V KatUptlO~ OIKOVO~"'wv ~ataOtUaEUlv ItOU oivouv nAI10IVIj ~al 
O iKa!~ &lKOVa au~tpUlva ~E tu AItOVIj nporuna Xp~flatOO",ovoflIKIj, Avatpopa, onUl, autu u\OOttljOllmv ano l~V 
EupUlltai'I"i ' EvUla~ ~a! n, analtljaEI, toU nEpi EtUlPEIWV NOflOU t~, Kunpou, KEtp. 113, ~a! yla EKEivE, tI, 
EaUltEplI' ", OIK),ioE, 1I0U to AI0IK~nK6 ~UflPOUAIO KaOopi~EI Ul, anapaitqt~ ""''' va KaOiatatal OUVatlj ~ 
I\utapnoll OIl\oVOIlU':OW KatUOtaocwv anaAAaYlltvwv ana OUOtwO~ OIpaAllu. (}(PCtA.Olltvoo citc Of; anat1l citE OE: 
AnOo,. 

H olKil fla, EOOUV~ Eival va E~tppaaOU~E yvw~~ EIli autwv tUlV OIKOVOfllKWV KataOtnaEUlv flE ~na~ tOY aEn6 fla<;. 
AIEVEpyilaaflE tOY aEnO ~a, aUfltpUlva flE ta AIEOVIj np6runa EAtnou. Ta np6tuna autu analtouv va 
aUflflOptpUlVOflacrtE flE Kavov~ OEOvtoAoyia<; KaO~ Kill va !!)(EOla~OuIIE Kill OIEVEPYOUflE tOY EA£n0 flE aKono t~V 
uno"11I"'l AEAOYlofltv~<; olaatptiAl"'l, Ylll to rev 01 OIKOVOflIKt, KataOtno£l<; Eiva! alta).AaYflEvE<; ano OumwoE<; 
atpUAfla. 

o aEYXO<; nEpl),afl~av£I t~ OIEVtpy£la olaolKamwv yla t~V anO''1'1all V.ty"nKwv "Kfl'1ptUlV !!)(EtlKa flE ta noaa 
Ka! n, yvO)OtoltOlliO£l<; cm<; OI"OVO~IKE~ KataOtUa&l,. 01 EIllAtyOflEVE, olaoIKaai~ paai~ovta! Ot~V Kpia'1 tOU 
EAtyK11i. nEpIAa~paVOflEv~, tq<; E"ifl~O~<; tUlv KlVOUVUlV ou"'WOOU, atptiAflato, tUlV OIKOVO~IKWV KataatUocUlV. 
Otp"AOflEvOU EitE aE anut~ EitE aE MOo<;. Katu nl OIEVtpYEla autwv tUlV E'Tlfllj"EUlV "IVOUVUlV. 0 EAty"lj<; 
E~CtU~EI n<; EO(J)"PIK~ olKAioE<; nou !!)(Eti~ovta! flE tllV Katupn"'l O"'OVOflIKWV "ataataaEUlV tq, ovtOt~ta<; nou 
oivouv u).110Ivli "al oiKalll &lK6va ~E OKano to aXEola,,~o EAty"IKWV olaoIKa",wv KatUAA~AUlV ym n, 
nEp",tU",,<;. nAAU 0XI flE Cflwn6 t~v tKtppaa'1 yvw~'1, Eni tq<; anoteAEa~an"Ot~ra, tUlV EOUltEPIKWV olKAtoUlv tl)~ 
OVtOtllta<;. 0 tAtyX0<; nEplAuflPUVEI cltia~<; tllv u~loAoy~a~ t~<; Kata).).~Aot~ta~ tUlV AOYlan"wv nOAmKwv 1t0U 
XPllalllonOlliOllKUV Kill toU AEAOYlaflEvou tUlV AOYlcrtIKWV E"lfliIOCUlV nou tywav uno to AIOI"l)nKO ~Ufl~UA\o, 

""OW, "aI tllV a!;\oAoYllall tll<; OUVoA,,-.'J, napouoiaClll, tUlV OIKOVO~IKWV KUraatUOEUlV. 

n"'tEUOUII£ on ta EAty"I'" tEK~ljpla nou tXOUflE anO'Tlja" ciVIlI EnapKIj Ka! Katill~Aa ym va ltapU!!)(OUV pua~ 
ylu till' EAty"tlKli flu<; yvwflll. 

6.'OIIUl'Utol ru~~ouAol: 
It r I~. ,.. K. X,po1oopIOIK. E Z. )(alf.ll(pJa~ n r /IdIJN 
AU r~. AA. A/lIInlpigu. AL~ AA.Anocn6.'ou 
IA.~. lolA ~ If t~~ ULt A~ 
XB. BoooAdo,"" nfc"~ Mlx~un_ .... ,oM. nA.I'\cAI'''( 
fa MaPlitlr!t. M A. flonor.Wo1a. I< A nammloN:lOl,O. A I Ia~1JOU11K 
rN T(owp,,,,,';. x t XCrpoMllnOU(. Xn AvaV'!.n~. In r(l~ 
M r rprJyopo061'K. x A KalOUUfK. r n Iaapa. K,. Ko~«. K N KaAAfro; 
loA x. ZaIlPDU, n I HAle!. U r /IGlp(JOO. Z E. X01(r){11XOO'o( 
nr a.:~. lolA I<opovniMt. M. ... . ~ 

KPMG \.IrnIIMl . 06l&0i, .. ,.. narptia nlpoopoclllt"'K'u9oIYtK ... ' Llllo)t.;. IYYfVPOl./l.lt"" 
mil" KUlTpo '" a&:lo&lIO cyypaQll\c; HE ,32122,'0 cyyqPOllllhoo ypa!ptlo 11')( OIfola( 
lIp1o.nollJ'~Y 060 eonu)iOw~ 1 • . loa7.l\lul<4lOkI.l(unPO( 

AcUlWO'kI 

TO ",21 '!IeI2 
TI)M~ _lS122lO\JOOO 
~ '3512267t200 

!\I"la~ 
fa 50161 3601 
T.,A11pIoNO -35725869000 
«>at -lS7 2S 363&42 

... -. 
TO '0075. 11300 
TnAl.-o -35724200000 
~ '3572.200200 

no.o.; 
fa 6028l1.810' 
t~to;l<olVO -lS12G 1M3050 
410( oJ57 2e 1IotlO62 

1l6~~ 
fa 6601. U30 
TIl.iJ:.,..,..u ·35126 3220!18 
~f .351211 J227'11 
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EK0EEH ANEEAPTHTnN EAErKTnN (avvtxs/a) 

UPOE T A MEAH THE 

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

Kara "I yvwlI~ lIa<;, 01 OIKOVOIIIK£<; KaraaraaEI<; oivouv w.~Olvil Kat O(Kat~ EtKOVa t~<; OlKOVOIIIKTi<; O£a~<; t~<; 
Dome Inveslmenls Public Company Limited a,,<; 31 6EKEliPpiou 2013, Kat r~<; xp~lIatoOlKOvOIIIK~<; r~<; EIt(ooa~<; 
Kat rwv rallEmKWV pOWV r~<; y,a ro Eta<; 1t0U tA~I;E t~V ~IIEpoll~via aut~ cnillepwva liE ra 6lEOv~ nporulta 
Xp~lIatOOlKovOIII"'i<; Avaepopa<; Oltw<; auta UIOOEr~O~KaV alto tf]v EupwnaIK~ 'Evwa~ Kat n<; UJta,,~aEl<; tOU ItEp( 
EralpElwv NOIIOU t~<; KiJltpou, KEep, 113, 

'EKOcal1 EIt! aUwv VOIIIKWV altalTllDEWV 

l:ullepwva liE n<; EltlltpOaOETE<; altaltliaEl<; rwv ItEpi EAqKtWV Kal Ylt0XPEWtlKWV EAtHwv rwv Et~alwv Kat 
EVOltOllllltvWV Aoyaplaallwv NOllwV tOU 2009 Kat 2013, avaeptpouliE ra ItIO Karw: 

• 'EXOUIIE ltapEI OAE<; tI<; ItA~poepopiE<; Kal EI;~y~aEl<; 1t0U OEwp~aaliE avaYKaiE<; yla aKOltou<; toU E).tyXOU lIa<;. 
• Kara r~ yvwlI~ lin<;, £XOUV t~p~O£i UJto r~v EtUlpEia "atill~Aa AOYlatlli:a PlPAIa, at~v h,aa'1 1t0U epaiVEtat 

alto tllv El;traa~ ana EII"<; autwv tWV PlpAiwv. 

• 0, OlKOVOIIIK£<; KUraaraaEl<; t~<; Etatp£!a<; GUllepwVOUV liE ra AOYlanKa plpAia. 
• Kata r~ YVWII~ lIa<; Kat UJtO 6aa "w.UtEpa £XOUIIE nAl]poepopl]OE( Kal aUllepwva liE n<; EI;l]y~aEI<; 1t0U lIa<; 

060ll"av, 01 OIKOVOIII"E<; KaraaraaEI<; Itap£xouv tI<; analtOUIIEvE<; ana toy nEpl EtatPEIWV NOIIO tll<; Kunpou, 
KEep, 1 13, ItA~poepopiE<; liE toy altaltOUIiEVO tpOno. 

• Kata r~ YVWII~ lIa<;, 01 nAl]pocpopiE<; 1t0U oivovtat ar'1v tKOEa'1 tOU 610lK'1tlKOU l:ulIPouAiou atl, au(oE<; 4 
II£XPI 7 auvaoouv liE tI<; OlKOVOIIIK£<; KaraataaEI<;. 

l:ullepwva liE tI<; UJtalt~aEI<; tll<; OO'1yla<; 06190-2007-04 t'1<; EnltpoJtlj<; KEepaAatayopa<; Kunpou, avaep£pouliE on 
EXCI yivEl O1IAwal] EtatPIK~<; olaKupEpv~a~<; ym tI<; nAl]pocpopiE<; nou aepopouv n<; Itapaypaepou<; (a), <P), (y), (at) 
Kat (1;) toU apOpou 5 t~<; EV Myw OOl]yla<;, Kal anorEA£! £101"0 tII~lIa rl]<; tKOEal]<; tOU 610lK~tlKOU l:uIIPoul.iou, 

1\)).0 0t,1U 

Auni II EKOEal], ItEpIAaliflavolltv~<; Kal tl]<; YVWII~<;, Etolllaat~KE ym ra IIEA~ r'1<; EtatpEia<; w<; aWlia Kat 1I0VO 
aUllepwva liE to ApOpo 34 twV ItEpl EAEy"'wV Kat YnoxpEWtlKWV E).tyxwv rwv Et~"'wv Kat EvonOl~lItvwv 
Aoyapmallwv NOIIWV toU 2009 Kat 2013 Kat ym KavEva aUo aKonO. 6ivovta<; aut~ t~ YVWII~ OEV anoOcxollaarE 
Ii ava),aIlPavouIiE cuOlivl] ym OnOlOO~ltOtE illo aKono ~ npo<; onOloO~nOtE aUo npOawno at~ yvwal] tOU onoiou 
auni 'I tJ,OEa'1 ouvat v va llEPltAOEI, 

Impo,;).,;, r. IOIpot<ltol)(; FCA 
EYKEKPIII£VO<; AOYl<Jni<; Kat Eyyqpalllltva<; EAEyKt~<; 
£I, IItpou<; Kat ym Aoyaplaallo tl]<; 

KPMG Limiled 
EY .. KpIIiEVOl AOYlatt<; Kat EYYEYpalllltvOl El.EYKtE<; 
~u)T~pa~ 2. 
5280 napal-illvI, 
Kunpa<; 

29 AllPIAiou 2014 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 36 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
 
 
 
  
 2013 2012
 Σημ. € €
  
Εισοδήματα 4 4.736.183 4.502.751
Κόστος πωλήσεων (2.535.103)  (2.452.708)
  
Λειτουργικό κέρδος 2.201.080 2.050.043
Αποσβέσεις 12   (744.377)     (744.221)
  
Μεικτό κέρδος  1.456.703 1.305.822
Άλλα εισοδήματα 5 129.663 26.049
Έξοδα διοίκησης    (208.114)    (169.343)
Έξοδα διανομής και πωλήσεων   (114.844)       (70.230)
  
Κέρδος από εργασίες 6  1.263.408 1.092.298
  
Έξοδα χρηματοδότησης 8    (792.265)     (835.595)
Συναλλαγματικά κέρδη/(ζημίες) 8  221.967       (92.869)
  
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης   (570.298)     (928.464)
  
Κέρδος πριν από τη φορολογία 693.110 163.834
Φορολογία 9   (166.835)     (233.582)
  
Κέρδος/(ζημία) έτους 526.275      (69.748)
  
Λοιπά συνολικά έσοδα  
  
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων 18  (465.427)         93.099
  
Συνολικά έσοδα για το έτος       60.848         23.351
  
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία) ανά 
μετοχή (σεντ) 10          2,11          (0,28)
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KA TA~T~H OIKONOMIKm 0Em 

~nc 31 Ae1CzuBoiou 2013, 

IIeplolJO'lQKa aToLxc:ia 

MTJ. KUKJ..oCPOpOUvTQ 1tSpIOl)CnaKa G'TOLXEia 

A1!:oeejlata 
Ej.l.:7tOptKe.; KIl1.1011'l±; a:n:1lt"tiIGstt; 

1.0La KE<pcIulla 

Mstoxuca KEq>w.alo 

Ano9EIlatl.lcCt 

:EVvol.o loilllV KEq>a1.alClv 

.6.a.VE1.1l Kal XP1'\)lo:roOo'tf\m:tc; 
Av,,~allo~EVe; q>OpOAoytKE<; »1tOXPEW"£>; 

Tp=£l;\Ka ""P"tP"~~y~ttt" 
T p.£x.01)GEC; SecretS 1-J.Q.1cpoitpogeO'}lOOv Sa:vc:1(S)v 
EJl1toptKE.; Ken 1.outt~ U1[OXPEOOGc:.u; 
Oq>£tA.O!"£V1l q>opoAayitt 

12 

13 
14 

16 

17 
18 

15 
17 
19 
20 

2013 
€ 

2012 
€ 

54.330.707 55.004.987 

13 .810 10.798 
6.488.301 6.426.136 

6.502.111 6.436.934 

6QS1'§18 6] ~] SP] 

10.750.000 10.750.000 
22.109.773 22.048.925 

32.859.773 32.798.925 

14.655.668 15.245.316 
7.933 .651 7.301.389 

22.589.319 22.546.705 

493.416 417.315 
1.313.108 1.058.537 
3.437.547 4.480.784 

139.655 139.655 

5.383.726 6.096.291 

27.973.045 28.642.996 

60 83? 81~ 9] ~1 ~l'] 

~tu; 29 "ptAio» 2014 to f>tOtK1)nKo ~»Il~OUAtO tTl, Dome Investments Public Company Limited 
E.:~OU(JlO 6 0' V E -80<:iT\ ClU'tWV troy OtKOVOllucillv K(l"["ocrracrecov. 

Avacr~a~cr6~<ou 

rrpo~ 

. .~ .cl .~,--oJ 
~~T"6KKO' 

Ot aT'!!lE:u:I:>crett; crnc; au.io£<; 14 }Jixpt 36 eival ava1to07tacno ~po<; !l1J!o)v tillY OllCOVOj.llKWV KCTOataaeCDV. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 36 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
 
 
 
  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
εύλογης αξίας - 
γη και κτίρια 

Αποθεματικό 
προσόδου Σύνολο 

 Σημ. € € € € 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012  10.750.000 26.565.879 (4.260.305) 33.055.574
Συνολικά έσοδα/(έξοδα) έτους  -- 93.099 (69.748) 23.351 
Μερίσματα 11                 --                    --    (280.000)      (280.000) 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012  10.750.000  26.658.978 (4.610.053)  32.798.925 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013  10.750.000 26.658.978 (4.610.053) 32.798.925 
Συνολικά (έξοδα)/έσοδα έτους                  --      (465.427)      526.275         60.848 
      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013  10.750.000   26.193.551 (4.083.778)  32.859.773 
      
 
 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το 
ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 
και μετά θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι 
ιδιοκτήτες (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό 
της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη 
διανεμήθηκε για τη χρήση στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για την άμυνα 
καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των ιδιοκτητών. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 36 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
 
 
 2013 2012

 
Σημ. € € 

Ροή μετρητών από εργασίες    
Κέρδος/(ζημία) έτους  526.275 (69.748) 
Αποσβέσεις ακινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 12 744.377 744.221 
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό (κέρδος)/ζημία 8 (238.683) 92.869 
Τόκοι πληρωτέοι 8 780.899 822.112 
Φορολογία 9      166.835       233.582 
    
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο 
κίνησης  1.979.703 1.823.036 
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα  (3.012) 20.204 
(Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (62.165) 586.643 
(Μείωση)/αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  (1.043.237)    1.148.485 
  
Ροή μετρητών από εργασίες        871.289    3.578.368 
    
Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού 12      (70.097) (2.502.823) 
    
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
Αποπληρωμή δανείων (96.394) (33.966)
Τόκοι που πληρώθηκαν (780.899) (822.112)
Μερίσματα που πληρώθηκαν                 --     (280.000)
  
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (877.293)  (1.136.078)
  
Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (76.101) (60.533)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 15   (417.315)     (356.782)
  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 15   (493.416)     (417.315)
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
 
 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Η Dome Investments Public Company Limited (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου 
1981 ως Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου 
της Κύπρου, Κεφ.113.  Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας είναι στο Ξενοδοχείο DOME, 
Μακρόνησος, Αγία Νάπα.  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία συνέχισε να διεξάγει 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο. 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 
(α) Δήλωση συμμόρφωσης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
(β) Βάση επιμέτρησης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την 
περίπτωση της γης και κτιρίων που παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους όπως αυτή προσδιορίστηκε 
από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αξιολογήσει τις οικονομικές εξελίξεις, τις προοπτικές της τουριστικής 
βιομηχανίας καθώς επίσης και τη δυνατότητα της Εταιρείας να έχει την απαιτούμενη ρευστότητα που 
χρειάζεται για να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα δεδομένα που είχε στη διάθεση του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και συνεπώς δεν θα πρέπει να αλλάξει η βάση ετοιμασίας των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2013, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που σχετίζονται με τις εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτή δεν 
έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε 
ισχύ για περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2013. Αυτά που σχετίζονται με τις εργασίες της 
παρουσιάζονται πιο κάτω. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ημερομηνία 
ισχύος τους.  
 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ  
 
 ΔΠΧΑ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει το αργότερο από την αρχική 

ημερομηνία έναρξης της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 
 ΔΠΧΑ 11 'Κοινές Διευθετήσεις' (ισχύει το αργότερο από την αρχική ημερομηνία έναρξης της 

πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 
 ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις για Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες' (ισχύει το αργότερο από την 

αρχική ημερομηνία έναρξης της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2014). 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 

 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια) 
 
 Μεταβατικές οδηγίες για ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 (ισχύει το αργότερο από την αρχική ημερομηνία 

έναρξης της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 
 Επενδυτικές Οντότητες Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (ισχύει το αργότερο 

από την αρχική ημερομηνία έναρξης της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) 'Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΛΠ 28 (Αναθεωρημένο) 'Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες' (ισχύει το 
αργότερο από την αρχική ημερομηνία έναρξης της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά 
την Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΛΠ 32 (Τροποποιήσεις) 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων' (ισχύει το αργότερο από την αρχική ημερομηνία έναρξης της 
πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΛΠ 36 (Τροποποιήσεις) 'Ανακτήσιμο ποσό - Γνωστοποιήσεις για μη χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία' (ισχύει το αργότερο από την αρχική ημερομηνία έναρξης της πρώτης ετήσιας 
περιόδου που αρχίζει από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποιήσεις) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, Ανανέωση 
Παραγώγων και συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

 
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ  
 
 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις' 'Γνωστοποιήσεις στην 

μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2015). 

 ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (ισχύει το αργότερο από την αρχική ημερομηνία έναρξης της 
πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). 

 ΔΠΧΑ 14 'Κανονιστικοί αναβαλλόμενοι λογαριασμοί' (ισχύει το αργότερο από την αρχική 
ημερομηνία έναρξης της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, κύκλος 2010-2012 (εκδόθηκαν 12 Δεκεμβρίου 2013) 
(εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014). 

 Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, κύκλος 2011-2013 (εκδόθηκαν 12 Δεκεμβρίου 2013) 
(εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014). 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 'Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Συνεισφορές εργαζομένων' 
(Τροποποίηση) (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014). 

 ΕΔΔΠΧΑ 21 'Εισφορές' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2014). 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 

 
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών οι 
οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού 
και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις 
περιστάσεις.  Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
 
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  Αναθεωρήσεις σε 
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η 
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές 
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. 
 
Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις στην 
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που 
αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 
 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των 
οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση 
του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται 
ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι 
υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 
 

 Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει 
επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει 
από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό 
φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής 
φορολογίας. 

 
(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της 
Εταιρείας. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 
Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα 
αποτελέσματα χρήσης και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας. 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων 
 
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για ξενοδοχειακές υπηρεσίες μετά την αφαίρεση του 
φόρου προστιθέμενης αξίας, των εκπτώσεων και προμηθειών. Τα εισοδήματα της Εταιρείας για την 
παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά 
στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση τις υπηρεσίες που 
προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 
 
Ωφελήματα υπαλλήλων 
 
Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 
βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα, η Εταιρεία συμμετέχει σε σχέδιο καθορισμένων 
συνεισφορών (3%), τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο (Ταμείο 
Προνοίας) υπό τη διαχείριση επιτρόπων.  Το σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους 
και από την Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και 
περιλαμβάνονται στις παροχές προσωπικού. Η Εταιρεία 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 τους 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και προηγούμενων ετών. 
 
Έσοδα χρηματοδότησης 
 
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή 
των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 
Έξοδα χρηματοδότησης 
 
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση 
τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν 
ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση επίσης κατανέμονται με τη σταθερή μέθοδο κατά 
τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. 
 
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 
 
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος 
που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από 
την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο 
τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 
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3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 

 
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (συνέχεια) 
 
Χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγμα 
μεταφράζονται σε Ευρώ με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης.  Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταφέρονται στα αποτελέσματα και 
παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σημαντικές.  
 
Φορολογία 
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την 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 θεσπισθεί ή 
ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε 
αναπροσαρμογές στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. 
 
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. Οι φορολογικοί 
συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό 
δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων με τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογίες σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. 
 
Μερίσματα 
 
Η διανομή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας. 
 
Ακίνητα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
Τα ακίνητα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος ή 
επανεκτίμηση μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
 
Το κόστος των στοιχείων αυτών περιλαμβάνει την τιμή αγοράς ή τιμή συμβολαίου και οποιαδήποτε άλλα 
άμεσα έξοδα για να καταστούν λειτουργήσιμα, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της περιόδου 
ανέγερσης ή κατασκευής των πιο πάνω στοιχείων, πάνω σε έντοκες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για 
την απόκτηση,  ανέγερση ή κατασκευή τους. 
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Ακίνητα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 
Η δαπάνη για κλινοσκεπάσματα, μαχαιροπήρουνα, υαλικά και διάφορα είδη εξοπλισμού κουζίνας έχει 
κεφαλαιοποιηθεί.  Η δαπάνη αυτή αντιπροσωπεύει τις "βασικές ποσότητες" των ειδών αυτών που είναι 
αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου και δεν αποσβένεται.  Οι "βασικές ποσότητες" 
αναθεωρούνται περιοδικά και προσαρμόζονται ανάλογα έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τις τρέχουσες 
λειτουργικές ανάγκες του ξενοδοχείου.  Οποιεσδήποτε δαπάνες για προσθήκες πέρα από τις "βασικές 
ποσότητες" ή για αναπλήρωσή τους διαγράφονται στο έτος που πραγματοποιούνται. 
 
Τα κτίρια έχουν ανεγερθεί σε εκμισθωμένη γη και οι αποσβέσεις υπολογίζονταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1999 σε ισόποσες ετήσιες δόσεις έτσι που το κόστος των κτιρίων να διαγραφεί στην υπόλοιπη περίοδο 
της αρχικής εκμίσθωσης. Από την 1 Ιανουαρίου 2000 οι αποσβέσεις υπολογίζονται σε ισόποσες ετήσιες 
δόσεις έτσι ώστε η εκτιμημένη αξία των κτιρίων να διαγραφεί στην υπόλοιπη περίοδο της ολικής 
εκμίσθωσης. 
 
Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το 
κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της 
αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και 
συγκριτική περίοδο είναι τα ακόλουθα: 
 
 Έτη Ποσοστό 
  % 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 10 10 
Έπιπλα και εξοπλισμός 10 10 
Οχήματα 5 20 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής 5 20 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τμήματα του κεντρικού συστήματος κλιματισμού 15 6,67 
 
Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
 
Δε λογίζονται αποσβέσεις πάνω στα είδη εστίασης, ιματισμού κλπ. Οι δαπάνες αντικατάστασης των 
στοιχείων αυτών μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 
 
Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται στην 
ημερομηνία αναφοράς.  
 
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό 
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
 
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στα αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και 
άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι 
πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που 
αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές 
ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης οικονομικής ζωής του σχετικού 
περιουσιακού στοιχείου.  
 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση ακινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
προσδιορίζονται με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα. 
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Ακίνητα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 
Πλεονάσματα που προκύπτουν από επανεκτίμηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού πιστώνονται στο 
αποθεματικό επανεκτίμησης το οποίο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή.  Ελλείμματα που προκύπτουν από 
επανεκτίμηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού χρεώνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Εάν προκύψει 
έλλειμμα το οποίο δεν καλύπτεται από τα συσσωρευμένα πλεονάσματα στο αποθεματικό επανεκτίμησης 
για το συγκεκριμένο στοιχείο πάγιου ενεργητικού, αυτό διαγράφεται στα αποτελέσματα. 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται 
από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού 
μέσου. 
 
(i)  Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες  

 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Η 
αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 

 
(ii)  Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  

 
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται 
από τραπεζικά παρατραβήγματα.  

 
(iii)  Δάνεια  

 
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων 
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας 
αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 

 
(iv)  Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 
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Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία τους.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για 
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί 
να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του 
ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς 
προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα 
οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 
 
Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις 
δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  
 

Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση 
που προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για 
εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η 
Εταιρεία αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η 
αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν 
βεβαία. 
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα 
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. 
 

Συγκριτικά ποσά 
 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην 
παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 
 

4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  
 2013 2012 
 € € 

Διανυκτερεύσεις 3.009.375 3.075.964 
Εισοδήματα από όρους διαμονής 1.422.840 1.280.663 
Εστιατόρια και μπάρ 41.451 58.184 
Άλλα έσοδα     262.517       87.940 
 

 4.736.183  4.502.751 
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4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 
Τα εισοδήματα της Εταιρείας αποτελούνται από την τιμολόγηση διάφορων προϊόντων και υπηρεσιών του 
ξενοδοχείου “Dome” στην περιοχή “Μακρόνησος” και παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα εισοδήματα από όρους 
διαμονής αφορούν χρεώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πακέτα διαμονής όπως “Bed and Breakfast, Half – 
Board, Full – Board και All Inclusive”. 
 
Τα άλλα έσοδα περιλαμβάνουν κέρδος από εξαργύρωση ξένων νομισμάτων, έσοδα από ενοικίαση 
κρεβατιών θαλάσσης, έσοδα από ενοικίαση θυρίδων και άλλα συναφή εισοδήματα. 
 

5. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 2013 2012 
 € € 

Εισπράξεις διαγραφέντων απαιτήσεων 129.663 25.000
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης               --       1.049 
 

  129.663     26.049 
 

6. ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
  2013 2012 
 Σημ. € € 

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω 
κονδυλίων: 
   
Αποσβέσεις ακινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού  12 744.377 744.221
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων 
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα 7 1.107.896 1.165.083
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών 9.000 9.000
Εκμίσθωση γης   108.300 118.298
Εμπορικές απαιτήσεις – απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις       75.412                --
 

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
  2013 2012 
 Σημ. € € 

Μισθοί και ημερομίσθια  977.706 1.010.393
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία  98.383 94.115
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής  20.540 20.462
Εισφορές σε ταμείο προνοίας       11.267       40.113
   
Σύνολο κόστους προσωπικού 6 1.107.896 1.165.083
 
Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2013 και 
2012 ήταν 123 και 130 αντίστοιχα. 
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8. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 2013 2012 
 € €
Έξοδα χρηματοδότησης  
  
Τόκοι πληρωτέοι (780.899) (822.112)
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης   (11.366)    (13.483)
  
   (792.265)  (835.595)
Συναλλαγματικά κέρδη/(ζημίες)  
  
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος 238.683 --
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημία -- (92.869)
Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημία   (16.716)               --
  
   221.967    (92.869)
  
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (570.298)  (928.464)
 

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
  2013 2012 
 Σημ. € € 

Αναβαλλόμενη φορολογία – χρέωση 18  166.835   233.582 
 
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το λογιστικό κέρδος: 
 
 2013 2012 
 € € 
   
Λογιστικό κέρδος πριν από τη φορολογία    693.110     163.834 
 
Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 86.639 16.383 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 124.207 84.994 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία (141.065)    (89.780)
Φορολογική επίδραση συμψηφισμού ζημίας εταιρειών Συγκροτήματος  (69.781)                --
Φορολογική επίδραση ζημίας από μεταφορά --    (11.597)
Αναβαλλόμενη φορολογία   166.835   233.582 
  
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων – χρέωση  166.835     233.582
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν 12,5% (2012: 10%). 
 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 30% από 29 Απριλίου 2013 και μετά (2012: 15%). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί 
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να 
υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 
2014 και μετά. 
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10. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 2013 2012
  
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους 
ιδιοκτήτες (€)      526.275      (69.748) 
   

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια 
του έτους 25.000.000 25.000.000 
  
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ)             2,11          (0,28)

 

11. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
  2013 2012 
  € € 
  

Τελικό μέρισμα που πληρώθηκε                 --     280.000
 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται 
την πληρωμή μερίσματος (2012: €280.000 από τα κέρδη του 2010). 
 

Τα μερίσματα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται 
σε ειδική παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 
2014 και μετά. 
 

12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    
 

  
 

Γη και κτίρια

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 

 
 

Οχήματα 

 
Έπιπλα και 
σκεύη 

 
 

Σύνολο 
 € € € € €
Κόστος ή εκτίμηση      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 54.364.906 1.719.118 21.253 2.297.665 58.402.942
Προσθήκες   1.149.346   541.390            --   812.087   2.502.823
      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 55.514.252 2.260.508   21.253 3.109.752 60.905.765
      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 55.514.252 2.260.508 21.253 3.109.752 60.905.765
Προσθήκες          3.565       1.483           --      65.049        70.097
      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 55.517.817 2.261.991  21.253 3.174.801 60.975.862
      

Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 2.338.777 1.143.518 12.325 1.661.937 5.156.557
Επιβάρυνση έτους      303.628   149.127     2.976    288.490      744.221
      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012   2.642.405 1.292.645   15.301 1.950.427   5.900.778
      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 2.642.405 1.292.645 15.301 1.950.427 5.900.778
Επιβάρυνση έτους      303.681  191.280    2.976     246.440      744.377
      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013   2.946.086  1.483.925    18.277 2.196.867   6.645.155
      

Καθαρή λογιστική αξία  
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013  52.571.731   778.066      2.976    977.934  54.330.707
      

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012  52.871.847   967.863     5.952 1.159.325 55.004.987
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12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Τα κτίρια και η ιδιόκτητη γη έχουν εκτιμηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2000 με βάση την αγοραία αξία τους 
από δύο ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές.  Η αξία που χρησιμοποιήθηκε στις οικονομικές 
καταστάσεις είναι η μέση αξία των δύο εκτιμήσεων στις 30 Νοεμβρίου 2000.  Το πλεόνασμα από την 
επανεκτίμηση ύψους €24.768.307 πιστώθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης.  Τα κτίρια, η 
εκμισθωμένη και ιδιόκτητη γη, έχουν εκτιμηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2006 από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας βάση της αγοραίας αξίας τους.  Η επανεκτίμηση βασίστηκε σε εκτίμηση που έγινε από 
ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές.  Το πλεόνασμα από την επανεκτίμηση για τα κτίρια και 
εκμισθωμένη γη ύψους €6.572.436 και για την ιδιόκτητη γη ύψους €2.098.745 πιστώθηκαν στο 
αποθεματικό επανεκτίμησης.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η ιδιόκτητη γη της Εταιρείας επανεκτιμήθηκε 
από ανεξάρτητο εγκεκριμένο εκτιμητή στα €13.887.000.  Το πλεόνασμα από την επανεκτίμηση της 
ιδιόκτητης γης ύψους €8.719.308 πιστώθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης. 
 

Η επανεκτίμηση της ιδιόκτητης γης της Εταιρείας ανέρχεται σε €25.341.165 στην οποία δεν λογίζεται 
απόσβεση. 
 

Το κόστος των €3.174.801 για “έπιπλα και σκεύη” περιλαμβάνει δαπάνη για κλινοσκεπάσματα, 
μαχαιροπήρουνα, υαλικά και διάφορα είδη εξοπλισμού κουζίνας ύψους €177.368 για τα οποία δεν 
λογίζεται απόσβεση.  
 

Η αξία της γης και των κτιρίων που θα παρουσιάζονταν στις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους μείον αποσβέσεις είναι ως ακολούθως: 
 2013 2012 
 € € 
   

Γη 6.118.801 6.118.801 
Κτίρια   6.525.594  6.655.150 
  
  12.644.395 12.773.951 
 

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 2013 2012 
 € € 
   

Πρώτες ύλες και αποθέματα ξενοδοχείου      13.810      10.798 
 

Το κόστος πωληθέντων προϊόντων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο 'κόστος 
πωλήσεων' ανέρχεται σε €696.669 (2012: €565.179). 
 

14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 2013 2012 
 € € 
   
Εμπορικές απαιτήσεις 461.955 804.148 
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις       (78.961)   (166.495) 
   
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 382.994 637.653 
Εισπρακτέα από τη μητρική εταιρεία (Σημ. 23(i)) 5.983.142 5.551.928 
Προκαταβολές και προπληρωμές 122.165 132.937 
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                  --     103.618 
 

  6.488.301  6.426.136 
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14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η 
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημίες απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.  
 

15. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ   
 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:  
 

 2013 2012
 € € 
  

Τραπεζικά παρατραβήγματα      493.416    417.315
 

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως αναφέρονται στη σημείωση 17 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αγοράς αναφορικά με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
γνωστοποιείται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων. 
 

16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 2013 2013 2012 2012 
 Αριθμός 

μετοχών € 
Αριθμός 
μετοχών € 

Εγκεκριμένο  
Συνήθεις μετοχές των €0,43 η καθεμιά 100.000.000 43.000.000 100.000.000 43.000.000
     

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου   
Συνήθεις μετοχές των €0,43 η καθεμιά  25.000.000 10.750.000 25.000.000 10.750.000

 

17. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  
 2013 2012 
 € € 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις  
Τραπεζικά δάνεια  14.655.668 15.245.316 
  
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια   1.313.108   1.058.537 
   
  15.968.776 16.303.853 
Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:  
Εντός ενός έτους 1.313.108 1.058.537 
Μεταξύ ενός και πέντε ετών 5.252.436 5.325.116 
Πέραν των πέντε ετών   9.403.232  9.920.200 
   
 15.968.776  16.303.853

 

Τα δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:  
 Με υποθήκη επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. 
 Με εγγύηση της μητρικής εταιρείας A. Tsokkos Hotels Public Limited. 
 Με προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων της Εταιρείας κ. Ανδρέα Τσόκκου και κα. Αναστασία 

Τσόκκου. 
 Με κυμαινόμενη επιβάρυνση επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 
 Με ενεχυρίαση 24.790.507 μετοχών της Εταιρείας. 
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17. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
Τα δάνεια σε ξένα νομίσματα φέρουν επιτόκιο με συντελεστή 4% ετησίως πέραν του διατραπεζικού 
επιτοκίου τριών μηνών του Λονδίνου (LIBOR). 
 
Τα δάνεια σε Ευρώ φέρουν επιτόκιο με συντελεστή 4% ετησίως πέραν του διατραπεζικού επιτοκίου 
τριών μηνών (Euribor). 
 

Όλα τα τοκοφόρα δάνεια της Εταιρείας έχουν παραχωρηθεί από την Κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα.  Στις 29 
Μαρτίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διάταγμα αναφορικά με την Λαϊκή Τράπεζα 
εφαρμόζοντας μέτρα δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, 
όπως περιγράφεται και στις σημειώσεις 21 και 22 των οικονομικών καταστάσεων.  Βάσει των πιο πάνω 
μέτρων η Κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία διάλυσης (“resolution”) και μέρος των 
δραστηριοτήτων της έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου. 
 
Από το Νοέμβριο του 2013, η Εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με την κύρια τράπεζά της για 
την αναδιοργάνωση των τραπεζικών διευκολύνσεων.  Σκοπός της αναδιοργάνωσης είναι η καλύτερη και 
πιο αποδοτική διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρείας, μετά και τις επιπτώσεις των αποφάσεων του 
Eurogroup για την Κυπριακή οικονομία τον Μάρτιο του 2013.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τραπεζικά 
δάνεια με υπόλοιπο €15.968.776 περιλάμβαναν μη καταβληθείσες δόσεις ύψους €188.397. 
 
Οι συζητήσεις μεταξύ της Εταιρείας και της τράπεζας βασίζονται πάνω σε ανεξάρτητη επιχειρηματική 
μελέτη (Independence Business Review) η οποία αναλύει τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. 
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό κίνδυνο αναφορικά με 
χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων. 
 

18. AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 

Η πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως: 
 

Υποχρεώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας 
 Επανεκτίμηση 

εκμισθωμένης 
και ιδιόκτητης 
γης και κτιρίων

Προσωρινές 
φορολογικές 
διαφορές Σύνολο 

 € € €
  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 6.879.319 281.587 7.160.906
Χρέωση/(πίστωση) ως ακολούθως:  
Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εσόδων (Σημ. 9) -- 233.582 233.582
Λοιπά συνολικά έσοδα      (93.099)             --     (93.099)
  
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012   6.786.220 515.169 7.301.389
  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 6.786.220 515.169 7.301.389
Χρέωση ως ακολούθως:  
Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εσόδων (Σημ. 9) -- 166.835 166.835
Λοιπά συνολικά έσοδα      465.427             --     465.427
  
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013   7.251.647 682.004  7.933.651
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18. AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 
Τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 
 2013 2012 
 € € 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν   
μετά από δώδεκα μήνες   7.933.651  7.301.389 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο 
της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας, 12,5% για προσωρινές 
φορολογικές διαφορές και επανεκτίμηση κτιρίων και 20% για φορολογική υποχρέωση από την 
επανεκτίμηση γης. 
 

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 2013 2012 
 € € 
   
Εμπορικές υποχρεώσεις 604.390 912.058 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 49.965 -- 
Πιστωτικό υπόλοιπο τρεχούμενου λογαριασμού γραμματέα (Σημ. 23(ii)) 2.050 -- 
Οφειλόμενα έξοδα 1.504.918 1.513.073 
Άλλες υποχρεώσεις 447.430 415.288 
Προπληρωμές από τουριστικούς πράκτορες      828.794   1.640.365 
 

 3.437.547   4.480.784 
 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου 
η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται 
στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.  
 

20. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
 2013 2012 
 € € 

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα    139.655    139.655 
 

21. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε 
συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς 
χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η 
«Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης 
από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο 
μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά το έτος 2013, η Κυπριακή 
οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.  
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21. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) 
 
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για 
δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ιδίων μέσων στις περιπτώσεις της 
Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές 
συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη 
οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει: 
 
 την ικανότητα της Εταιρείας να λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό με 

όρους και προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές της, 
 την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα 

προς την Εταιρεία ποσά, 
 την ικανότητα της Εταιρείας να έχει ικανοποιητικό κύκλο εργασιών και να προσφέρει τις υπηρεσίες 

της σε πελάτες, και 
 τις αναμενόμενες ταμειακές ροές της Διεύθυνσης της Εταιρείας αναφορικά με την αξιολόγηση 

απομείωσης για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω μαζί με τις επιδράσεις των αποτελεσμάτων της 
απόφασης του Eurogroup της 25 Μαρτίου 2013 για την Κύπρο έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους 
οφειλέτες της Εταιρείας (αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία), τους 
προμηθευτές (αδυναμία να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, 
τους τραπεζίτες (αδυναμία παροχής επαρκούς χρηματοδότησης), και τα έσοδα (μείωση της ζήτησης για 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών). 
 
Η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει: 
 
(1) Κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής 
κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου 
αναφοράς. Οι προβλέψεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου 
«προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα 
του παρελθόντος και δεν επιτρέπουν την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να 
προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών γεγονότων. 
 

(2) Εάν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων της Εταιρείας υπερβαίνει το κόστος κτήσης. 
 

Η Διεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να 
έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα 
μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
 

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση της Εταιρείας προέβη σε πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων ύψους €75.412. 
 

Η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο παρόν επιχειρηματικό και 
οικονομικό περιβάλλον. 
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22. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, 
κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά 
με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία 
μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια.  
 
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και των ιδιωτικοποιήσεων. 
 
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή 
περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό 
Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 
Μαρτίου 2013. Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με 
μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε μετρητά 
και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανανέωση ορισμένων καταθέσεων στη λήξη 
τους. 
 
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή 
Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. 
 

Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, βάσει 
απόφασης της Αρχή Εξυγίανσης. Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως ανασφάλιστες καταθέσεις και 
περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου. Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι 
ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα 
Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν την 
έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα. 
 
Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κύπρου και 
των θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την 
Κύπρο. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη 
έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η 
επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω 
διαδικασιών ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου. 
 

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά 
διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή της μερικής μετατροπής 
ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών και πιστωτικών τίτλων στην 
Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας 
Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών. 



31 
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

 

 

 
22. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (συνέχεια) 

 
Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού 
προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του έτους 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση 
των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. 
 

23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Α. Τsokkos Hotels Public Limited, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η οποία κατέχει το 99,162% των μετοχών της Εταιρείας. 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα: 
 
(i) Εισπρακτέα από τη μητρική εταιρεία (Σημ. 14) 
  2013 2012 
  € € 
    
A. Tsokkos Hotels Public Limited    5.983.142   5.551.928
   

 
Το πιο πάνω υπόλοιπο δεν φέρει τόκο και ούτε έχουν συμφωνηθεί όροι και ημερομηνίες αποπληρωμής. 
 
(ii)  Πιστωτικό υπόλοιπο τρεχούμενου λογαριασμού γραμματέα (Σημ.19) 
   Δημήτρης 
   Παπαευέλθοντος
   € 
Δικαιώματα γραμματέα και    
  υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013            2.050
   

 
Το πιο πάνω υπόλοιπο δεν φέρει τόκο και ούτε έχουν συμφωνηθεί όροι και ημερομηνίες αποπληρωμής. 
 
(iii)  Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις πιο 
κάτω συναλλαγές με τη μητρική εταιρεία, A. Tsokkos Hotels Public Limited, καθώς και με συνδεδεμένα 
μέρη: 
 
1) Υπηρεσίες καθαριστηρίου ύψους €57.825 από την A. Τsokkos Hotels Public Limited. 
2) Αγορές προϊόντων ύψους €4.662 από τον κ. Βασίλη Τσόκκο, αδελφό του Συμβούλου της Εταιρείας 

κ. Ανδρέα Τσόκκο. 
 
Επιπρόσθετα, κατά  τη διάρκεια τους έτους η Εταιρεία προέβη στην πληρωμή δικαιωμάτων προς τους 
Συμβούλους για ποσό ύψους €7.850 τα οποία αφορούν αμοιβές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2013. 
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24. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04) στις 
31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2014 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων) ήταν τα ακόλουθα: 
 24/04/2014 31/12/2013 
 % % 
   
Ανδρέας Τσόκκος 99,162 99,162 

 
Το ποσοστό του κυρίου Ανδρέα Τσόκκου αποτελείται από την έμμεση συμμετοχή του που προκύπτει από 
το ποσοστό που κατέχει η A. Tsokkos Hotels Public Limited στην οποία είναι μεγαλομέτοχος και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

25. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2014 (5 ημέρες πριν την ημερομηνία έγκρισης αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων) ήταν τα ακόλουθα: 
 
 24/04/2014 31/12/2013 
 % % 
   
Α. Tsokkos Hotels Public Limited 99,162 99,162 
 

26. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της 
Εταιρείας και των οργάνων διοίκησής της. 
 
Ουδεμία ειδική συμφωνία υπάρχει με οποιονδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας, ο τερματισμός 
της οποίας θα συνεπάγεται την καταβολή των αποζημιώσεων. 
 

27. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
που κατέχει: 
 Πιστωτικό κίνδυνο 
 Κίνδυνο ρευστότητας 
 Κίνδυνο επιτοκίου 
 Συναλλαγματικό κίνδυνο 
 Κίνδυνοι τουριστικής βιομηχανίας 
 Λειτουργικό κίνδυνο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας. 
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27. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια) 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται 
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και 
ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων.  Οι πολιτικές και τα συστήματα 
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις 
συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία δεν έχει 
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να 
βεβαιώνουν η παροχή υπηρεσιών γίνεται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και 
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 
 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 
 
Η Εταιρεία δημιουργεί μια πρόβλεψη για απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για 
ζημίες που προέκυψαν σε σχέση με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία αυτής 
της πρόβλεψης αφορούν συγκεκριμένες προβλέψεις που σχετίζονται με ξεχωριστά σημαντικά ποσά 
και γενικές προβλέψεις σε σχέση με ομάδες παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων για ζημίες που 
έχουν προκύψει αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη. 
 
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη 
έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων ήταν: 
 2013 2012 
 € € 
   
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 382.994 637.653 
Εισπρακτέα από τη μητρική εταιρεία   5.983.142  5.551.928 

 
 6.366.136  6.189.581 

 

Τα εμπορικά εισπρακτέα παρουσιάζονται μετά από ειδική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων που 
έγιναν το 2003 ύψους €187.946 το οποίο αφορά οφειλόμενο ποσό από τον τουριστικό πράκτορα 
Airglobe Holidays Ltd, το 2011 ύψους €3.549 το οποίο αφορά οφειλόμενο ποσό από τον τουριστικό 
πράκτορα Libra Holidays Russia και το 2013 ύψους €72.396 και €3.016 τα οποία αφορούν 
οφειλόμενα ποσά από τους τουριστικούς πράκτορες Kavaliero Viajes και Dilos Holiday World 
αντίστοιχα.  Κατά τη διάρκεια των ετών 2012 και 2013 έχουν εισπραχθεί ποσά ύψους €25.000 και 
€129.663 αντίστοιχα που αφορούσαν προβλέψεις προηγούμενων ετών και ποσό ύψους €33.283 έχει 
διαγραφεί το έτος 2013 από τις προβλέψεις προηγούμενων ετών. 
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Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια) 
 

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να 
αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες 
με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών 
και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό 
ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
περιλαμβανομένων των εκτιμημένων πληρωμών τόκου: 
 

31 Δεκεμβρίου 2013 
Λογιστική 

αξία 
Εντός 

3 μηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 
μηνών 

Μεταξύ 
1-5 ετών 

Πέραν των
5 ετών 

 € € € € €
      
Τραπεζικά δάνεια 15.968.776 328.277 984.831 5.252.436 9.403.232 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 493.416 123.354 370.062 -- -- 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις 2.606.703 651.676 1.955.027 -- -- 
Πληρωτέα σε συγγενικά 
πρόσωπα 2.050 513 1.537 -- -- 
Οφειλόμενη φορολογία       139.655    139.655               --             --                 -- 
      
  19.210.600 1.243.475 3.311.457  5.252.436  9.403.232 

 
31 Δεκεμβρίου 2012 

Λογιστική 
αξία 

Εντός 
3 μηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 
μηνών 

Μεταξύ 
1-5 ετών 

Πέραν των
5 ετών 

 € € € € €
  

Τραπεζικά δάνεια 16.303.853 264.634 793.903 5.325.116 9.920.200 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 417.315 104.329 312.986 -- -- 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις 2.840.419 710.105 2.130.314 -- -- 
Οφειλόμενη φορολογία         139.655    139.655               --               --               -- 
      
   19.701.242 1.218.723 3.237.203 5.325.116 9.920.200 

 
(iii) Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια 
εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η διεύθυνση της Εταιρείας 
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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27. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια) 

 

 
(iv) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει 
όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία 
εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα κυρίως 
Ελβετικά Φράγκα. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
Η έκθεση της Εταιρείας στο συναλλαγματικό κίνδυνο ήταν ως ακολούθως: 
 
31 Δεκεμβρίου 2013  

 €
Υποχρεώσεις σε Ελβετικό Φράγκο  
  
Δάνεια  13.221.199 
  
Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο  13.221.199 
  
31 Δεκεμβρίου 2012  

 €
Υποχρεώσεις σε Ελβετικό Φράγκο  
  
Δάνεια 13.530.676 
  
Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο 13.530.676 

 
(v) Κίνδυνοι τουριστικής βιομηχανίας 
 

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

 
• Οι εργασίες της Εταιρείας υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις, λόγω του ότι η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. 
 
• Η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου στη διεθνή τουριστική αγορά καθώς και ο αυξανόμενος 

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

 
• Η παγκόσμια οικονομική κρίση που επικρατεί έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική 

βιομηχανία, επηρεάζοντας ανάλογα την Εταιρεία. 
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28. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
Οι υπάλληλοι της Εταιρείας είναι μέλη του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας 
του οποίου η διαχειριστική επιτροπή απαρτίζεται από ξενοδόχους του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ., τις Συντεχνίες και 
υπαλλήλους ξενοδοχείων.  Οι εισφορές εργοδότη προς το ταμείο κατά τη διάρκεια του έτους 2013 ήταν 
€11.267 (2012: €40.113) βάσει καθορισμένης εισφοράς ποσοστού 3% από τον εργοδότη και 3% ή 10% 
από τους υπαλλήλους επί του βασικού μισθού και τιμαριθμικού επιδόματος.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η 
Εταιρεία όφειλε να πληρώσει €53.084 (2012: €85.154) προς το ταμείο και το ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στα οφειλόμενα έξοδα. 
 

29. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 
είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης.  
 

30. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ/ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Το σύνολο των μελλοντικών ετήσιων μισθωμάτων που η Εταιρεία θα πληρώσει για την εκμίσθωση της 
γης, με βάση την αρχική περίοδο μίσθωσης υπολογίζονται στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σε €108.300.  Βάσει 
της ολικής περιόδου μίσθωσης το σύνολο των μελλοντικών ετήσιων μισθωμάτων ανέρχεται σε 
€7.935.949 (€108.300 ετησίως). 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 υπήρχαν νομικές αγωγές εναντίον της Εταιρείας για το ολικό ποσό των 
€326.616, πλέον τόκοι και έξοδα. 

 
Για αγωγές ύψους €176.616 υπάρχει ήδη σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
Για τις υπόλοιπες αγωγές ύψους €150.000, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη 
του όλα τα δεδομένα και σχετική νομική συμβουλή είναι της γνώμης ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τους 
οποίους θα έπρεπε να προβεί σε οποιαδήποτε πρόβλεψη.  Επιπρόσθετα, υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για 
ποσό ύψους €85.000.  Μέχρι την ημερομηνία αυτής της έκθεσης δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες 
αγωγές εναντίον της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία δεν είχε οποιεσδήποτε άλλες ανειλημμένες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις, κεφαλαιουχικής ή 
άλλης φύσης. 
 

31. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία δεν τηρούσε τις πρόνοιες των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Νόμων και Κανονισμών αναφορικά με τη διασπορά κεφαλαίου αφού η Εταιρεία ελέγχεται κατά 
99,162% από τον κ. Ανδρέα Τσόκκο. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά από σχετική επιστολή του, 
δεν θα λάβει οποιαδήποτε άλλα μέτρα σχετικά με τη μη τήρηση των κριτηρίων για τη διασπορά 
κεφαλαίου και θα επανεξετάσει το θέμα σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 

32. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Δεν συνέβηκαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν αισθητά την αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 
2013. 
 
 



 

 

 
 



            
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
 
 
Χρηµατιστήριο Αξίων Κύπρου  
Λευκωσία  
 
 
 
ΘΕΜΑ:   ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2013  

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD σε 

συνεδρία του, που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 29 Απριλίου 2014, µελέτησε και 
ενέκρινε τα τελικά αποτελέσµατα Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2013 (επισυνάπτονται).   

 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των 

µετόχων πραγµατοποιηθεί την Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014 στο ξενοδοχείο 
Constantinos The Great στον Πρωταρά στις 5.00µµ. 

 
3. Τα τελικά αποτελέσµατα έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της 

Εταιρείας. 
 
4. Τα τελικά αποτελέσµατα δεν έχουν σηµαντική απόκλιση από τα ενδεικτικά που 

είχαν ανακοινωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 
 
5. Τα τελικά αποτελέσµατα της Εταιρείας θα αποσταλούν στους µετόχους και θα 

είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος, www.tsokkos.com.  Το 
επενδυτικό κοινό µπορεί να προµηθευτεί αντίγραφο των τελικών 
αποτελεσµάτων, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, από τα κεντρικά γραφεία της 
A. Tsokkos Hotels Public Ltd στο Παραλίµνι, τηλ. 23-848000. 

 
6. Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα και διόρισε ως νέο µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD τον 
κ. Νέστορα Κυριακίδη ως µη Εκτελεστικό Σύµβουλο, µε ισχύ από 1 Μαΐου 2014. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 
 
Παραλίµνι, 29 Απριλίου 2014 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  


