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∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
Γιώργος Βασιλόπουλος        –  Εκτελεστικός Πρόεδρος 
Άρης Βασιλόπουλος          – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Πέτρος Βασιλόπουλος           – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Σάββας Γαριβαλδινός          – Εκτελεστικός Οικονοµικός  
                                                 Σύµβουλος 
Άθως Κυρανίδης         – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος     (παραιτήθηκε 14 Απριλίου 2006)  
Χαράλαµπος Χαραλαµπίδης – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος     (παραιτήθηκε 14 Απριλίου 2006)      
Λέανδρος Ζαχαριάδης           – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος     (διορίστηκε 14 Απριλίου 2006) 
Μιχάλης Πετρίδης                 – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος     (διορίστηκε 14 Απριλίου 2006) 
 
 
Γραµµατέας Εταιρείας 
 
Άρης Βασιλόπουλος 
Λεωφόρος Στροβόλου 20 
2011 Στρόβολος 
Κύπρος 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο 
 
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 2 – 4  
Capital Centre 
9ος όροφος 
Τ.Θ. 21265  
1505 Λευκωσία 
Κύπρος 
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∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
των υπευθύνων του Συγκροτήµατος για τη σύνταξη των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, 
εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της G.A.P. Vassilopoulos Public Limited και 
των θυγατρικών της (“Συγκρότηµα”) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, µε 
βάση τη γνώµη µας, που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουµε 
ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή 
και πλήρη. 
 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και υπεύθυνοι σύνταξης των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων: 
 
Γιώργος Βασιλόπουλος Εκτελεστικός Πρόεδρος  

 
Άρης Βασιλόπουλος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  

 
Πέτρος Βασιλόπουλος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  

 
Σάββας Γαριβαλδινός Εκτελεστικός Οικονοµικός Σύµβουλος  

 
Λέανδρος Ζαχαριάδης Μή Εκτελεστικός Σύµβουλος  

 
Μιχάλης Πετρίδης Μή Εκτελεστικός Σύµβουλος  

 
 
 
 
 
Λευκωσία 
27 Απριλίου 2007 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της G.A.P. Vassilopoulos Public Limited 
(“Εταιρεία”) και των θυγατρικών της εταιρειών (“Συγκρότηµα”) για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
Κύριες δραστηριότητες  
 
2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, είναι οι τουριστικές και ξενοδοχειακές υπηρεσίες, η επιµελητεία 
(logistics) και οι µεταφορές, περιλαµβανοµένων µεταφορών χρηµάτων, και οι 
ασφαλιστικές υπηρεσίες. 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος 
 
3 Ο κύκλος εργασιών και η συνολική δραστηριότητα του Συγκροτήµατος για το έτος 
κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο έτος και ανήλθε σε £33.753.004  
(2005: £33.806.609).  Το Συγκρότηµα είχε καθαρό κέρδος  για το έτος που αναλογεί στους 
µετόχους της Εταιρείας ύψους £563.469 (2005: £202.636).   
 
4 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος 
είναι ικανοποιητική. 
 
Kυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
5 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τους εξής κινδύνους και αβεβαιότητες ως 
σηµαντικούς: 
 
 Απώλεια αντιπροσωπείας: Το Συγκρότηµα παρέχει διάφορες υπηρεσίες 

αντιπροσωπεύοντας ξένους οργανισµούς στην Κύπρο. Η πελατεία κυρίως 
συνδέεται µε το Συγκρότηµα και όχι τον οργανισµό που αντιπροσωπεύεται και γι’ 
αυτό το Συγκρότηµα δεν θεωρείται ότι επηρεάζεται σηµαντικά από απώλεια 
αντιπροσωπείας δεδοµένου ότι µια αντιπροσωπεία που χάνεται αντικαθίσταται 
αµέσως µε άλλη του ιδίου τοµέα. 

 
   Ανταγωνισµός: Οι δραστηριότητες  του Συγκροτήµατος επηρεάζονται από το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στους επιχειρηµατικούς τοµείς που το Συγκρότηµα 
διεξάγει τις εργασίες του.  Η στρατηγική που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα για 
την αντιµετώπιση των ανταγωνιστών του είναι η παροχή ενός ευρέως φάσµατος  
υπηρεσιών (one-shop stop) υψηλών προδιαγραφών προς τους εµπορευόµενους.  
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Kυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 
 

Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι:  Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση 
µε ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι περιορισµένη λόγω του µεγάλου 
αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος που δραστηριοποιείται σε διάφορους 
κλάδους της οικονοµίας.  Επιπλέον, το Συγκρότηµα εκτίθεται σε συναλλαγµατικό 
κίνδυνο σε σχέση µε τις διακυµάνσεις ξένου συναλλάγµατος έναντι της 
κυπριακής Λίρας  που είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Το Συγκρότηµα προβαίνει σε αγορές 
ξένου συναλλάγµατος για να αντισταθµίσει σηµαντικούς συναλλαγµατικούς 
κινδύνους σε σχέση µε την κυπριακή Λίρα. 

 
Οικονοµία της Κύπρου: Οι µεταβολές της οικονοµίας της Κύπρου έχουν άµεση 
επίδραση στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αξιολογεί τις τάσεις της Κυπριακής οικονοµίας σε τακτική βάση και ενεργεί 
ανάλογα µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τυχών αρνητικών επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 
το Συγκρότηµα προβαίνει σε επέκταση των εργασιών του στο Ηνωµένο Βασίλειο 
όπως εξηγείται στην παράγραφο 12 πιο κάτω.   

 
Εξαγορές κατά τη διάρκεια του έτους  
 
6 Στις 23 Νοεµβρίου 2006, η Εταιρεία απόκτησε το 51% του µετοχικού κεφαλαίου 
της  νεοσυσταθείσας εταιρείας G.A.P. Airservices Limited για το ποσό των £2.550 που 
αντιστοιχεί προς £1 ανά µετοχή.  ∆εν προέκυψε οποιανδήποτε υπεραξία από αυτή τη 
συναλλαγή. 
 
Αποτελέσµατα 
 
7 Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται στη σελίδα 22.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και το καθαρό κέρδος 
για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά.  
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
8 ∆εν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
9 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και την 
ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος, εκτός των κ.κ. Λέανδρο Ζαχαριάδη και 
Μιχάλη Πετρίδη που διορίστηκαν Σύµβουλοι στις 14 Απριλίου 2006 σε αντικατάσταση 
των κ.κ. Χαράλαµπο Χαραλαµπίδη και Άθω Κυρανίδη που παραιτήθηκαν την ίδια 
ηµεροµηνία. 
 
10 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Πέτρος Βασιλόπουλος και 
Σάββας Γαριβαλδινός αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται  για 
επανεκλογή. 
 
11 Οι κ.κ. Λέανδρος Ζαχαριάδης και Μιχάλης Πετρίδης αντικατέστησαν τους  
κ.κ. Χαράλαµπο Χαραλαµπίδη και Άθω Κυρανίδη στην Επιτροπή Ελέγχου στις 14 
Απριλίου 2006.  ∆εν υπήρχαν άλλες σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των 
αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Η αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
παρουσιάζεται στη Σηµείωση 29 “Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη” των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος και γεγονότα µεταγενέστερα του 
ενοποιηµένου ισολογισµού 
 
12 Το Συγκρότηµα έχει συνάψει συµφωνία αντιπροσώπευσης της Western Union στο 
Ηνωµένο Βασίλειο.  Για το σκοπό αυτό συστάθηκε η εταιρεία G.A.P. Vassilopoulos U.K. 
Limited µε έδρα την Κύπρο.  Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των νέων αυτών εργασιών, 
σε συνδυασµό µε συµφωνία εισδοχής µειοψηφίας στην G.A.P. Vassilopoulos U.K. 
Limited, αναµένονται να επηρεάσουν θετικά την κερδοφορία του Συγκροτήµατος για το 
έτος. 
 
Υποκαταστήµατα (registered branches) 
 
13 Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιωνδήποτε υποκαταστηµάτων 
(registered branches) κατά τη διάρκεια του έτους. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Συµφέροντα Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
14 Το ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες 
κατέχει, άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20 τοις εκατόν των δικαιωµάτων ψήφου, στις         
31 ∆εκεµβρίου 2006 και 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης για σύγκλιση της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως εξής: 
 
  

 
 

31 ∆εκεµβρίου  
2006 

30 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία 

ειδοποίησης για 
σύγκλιση της Ετήσιας 
Γενική Συνέλευσης 

 % % 
Γιώργος Βασιλόπουλος 23,25 23,25 
Άρης Βασιλόπουλος 23,25 23,25 
Πέτρος Βασιλόπουλος 23,25 23,25 
Σάββας Γαριβαλδινός 0,10 0,10 
 
Κυριότεροι µέτοχοι 
 
15 Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 
άµεσα ή έµµεσα, στις 31_∆εκεµβρίου_2006 και 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 
ειδοποίησης για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως εξής: 
 
  

 
 
 

31 ∆εκεµβρίου 
2006 

30 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία 

ειδοποίησης για 
σύγκλιση της 

Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης  

 % % 
   
Γιώργος Βασιλόπουλος 23,25 23,25 
Άρης Βασιλόπουλος 23,25 23,25 
Πέτρος Βασιλόπουλος 23,25 23,25 
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
16 Εκτός από τις συµβάσεις που αναφέρονται στη Σηµείωση 27 “Συµβάσεις µε 
Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα” των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης δεν υπήρχαν 
οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µε την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της στις οποίες 
Σύµβουλος ή συνδεδεµένα του πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Εταιρική διακυβέρνηση 
 
17 Η Εταιρεία εφαρµόζει µερικώς τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 
όπως αυτές περιλαµβάνονται στον κώδικα που εκδόθηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου.  Η “Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης” στις σελίδες 8 - 18 αναλύει 
εκτεταµένα το θέµα αυτό. 
 
Ανεξάρτητοι Eλεγκτές 
 
18 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυµία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί 
τους Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
Γιώργος Βασιλόπουλος 
Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
Λευκωσία 
27 Απριλίου 2007 
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης      
Μέρος Α 
 
Στις 27 Ιουλίου 2004, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η G.A.P. Vassilopoulos 
Public Limited υιοθέτησε µερικώς τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Κώδικας) 
αρχίζοντας από την απαίτηση Γ3 “Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε τον 
Κώδικα”.   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι η εφαρµογή του Κώδικα συµβάλλει στην καλύτερη 
διοίκηση της Εταιρείας στη βάση µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής και τη διαφύλαξη 
και προώθηση των συµφερόντων των µετόχων.  Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θεωρεί 
απαραίτητη την έγκαιρη αλλά και έγκυρη αποδέσµευση πληροφοριών προς το επενδυτικό 
κοινό κατά τρόπο που να διασφαλίζει τόσο τα συµφέροντα των επενδυτών όσο και της 
Eταιρείας.  
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών περιλαµβανοµένων 
τουριστικών και ξενοδοχειακών,  επιµελητείας (logistics) και µεταφορών, 
περιλαµβανοµένων µεταφορών χρηµάτων, και ασφαλιστικών. 
 
Ο κ. Γιώργος Βασιλόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος, και οι κ.κ. Άρης Βασιλόπουλος και 
Πέτρος Βασιλόπουλος, Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι, είναι µεγαλοµέτοχοι της Εταιρείας 
αφού συνολικά κατέχουν το 69,75% του µετοχικού της κεφαλαίου. 
 
Μέρος Β  
 
Α ∆ιoικητικοί Σύµβουλοι 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 6 Συµβούλους.  
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και την ηµεροµηνία αυτής 
της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον 6 φορές τον χρόνο.   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί µε βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και τα 
καθήκοντα του περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την εποπτεία της Εταιρείας, τη διαµόρφωση 
στρατηγικής και σχεδίου ανάπτυξής της, τον καθορισµό της πολιτικής της, την έγκριση 
προϋπολογισµών, συγχωνεύσεων, εξαγορών, ασυνήθεις και ουσιαστικές συναλλαγές και 
άλλων σηµαντικών θεµάτων που αφορούν την Εταιρεία και που µόνο το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί να χειριστεί. 



G.A.P. Vassilopoulos Public Limited 
 

 (9)  

Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
Α ∆ιoικητικοί Σύµβουλοι (συνέχεια) 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχεια) 
 
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και κρατούν ανεξάρτητη και αµερόληπτη θέση κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.  
 
Ισορροπία ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και την ηµεροµηνία αυτής της 
έκθεσης  αποτελείτο από έξι Συµβούλους εκ των οποίων οι δύο είναι µη εκτελεστικοί -
ανεξάρτητοι Σύµβουλοι.  Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζεται στη σελίδα 12.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι η 
παρούσα ισορροπία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ικανοποιεί τις πρόνοιες του Κώδικα 
λόγω του ότι ο αριθµός των µη εκτελεστικών ανεξάρτητων Συµβούλων είναι το ένα τρίτο 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα προσόντα και η πείρα τους είναι τέτοια που έχουν 
σηµαντική επιρροή στις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο κ. Γιώργος Βασιλόπουλος, ο οποίος έχει 
επίσης την θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, δεν 
εφαρµόζεται η πρόνοια Α.2.6 του Κώδικα που απαιτεί σαφή διαχωρισµό των δύο αυτών 
θέσεων.  Στο παρόν στάδιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι οι γνώσεις και εµπειρίες 
του κ. Γιώργου Βασιλόπουλου αποτελούν σηµαντικό παράγοντα στην εξέλιξη της 
Εταιρείας και η κατοχή των δύο θέσεων από τον ίδιο δεν επενεργεί σε βάρος της Εταιρείας 
και των µετόχων της. 
 
Παροχή πληροφοριών  
 
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρέχει πλήρη, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και ειδικότερα στα σηµαντικότερα θέµατα που αφορούν την 
Εταιρεία.  Επίσης, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος διασφαλίζει ότι όλοι οι ∆ιοικητικοί 
Σύµβουλοι είναι πλήρως και κατάλληλα ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που εγείρονται 
στις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
Α ∆ιoικητικοί Σύµβουλοι (συνέχεια) 
 
Παροχή πληροφοριών (συνέχεια) 
 
Oι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενηµερώνονται για τις συνεδριάσεις έχοντας στην διάθεση τους 
όλα τα αναγκαία έγγραφα και τον απαιτούµενο χρόνο για µελέτη.  Επίσης όλοι οι 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα για όλες τις έκτακτες συνεδριάσεις.  
 
∆ιορισµοί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από ικανά και κατάλληλα άτοµα.  Στο παρόν στάδιο 
δεν έχει συσταθεί Επιτροπή ∆ιορισµών η οποία θα εκφέρει απόψεις στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο σχετικά µε το διορισµό Συµβούλων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 
Επανεκλογή 
 
Η επανεκλογή ∆ιοικητικών  Συµβούλων καθορίζεται από τα άρθρα 75 και εντεύθεν του 
Καταστατικού της Εταιρείας και τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113.  Στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση το ένα τρίτο των εκάστοτε ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας αποχωρούν 
από τη θέση τους. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι που αποχωρούν κάθε χρόνο είναι αυτοί µε τη 
µακρύτερη θητεία από την ηµεροµηνία της τελευταίας εκλογής τους και δικαιούνται να 
είναι υποψήφιοι για επανεκλογή. 
 
Οι κ.κ. Πέτρος Βασιλόπουλος και Σάββας Γαριβαλδινός, οι οποίοι κατείχαν θέση στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο την 1 Ιανουαρίου 2006 και την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης, 
αποχωρούν, υπέβαλαν όµως υποψηφιότητα για επανεκλογή στην επόµενη Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.   

 
Τα βιογραφικά σηµειώµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων που προσφέρονται για 
επανεκλογή παρουσιάζονται πιο κάτω έτσι ώστε οι µέτοχοι να µπορέσουν να πάρουν 
τεκµηριωµένη απόφαση για την επανεκλογή τους: 
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
Α ∆ιoικητικοί Σύµβουλοι (συνέχεια) 
 
Επανεκλογή (συνέχεια) 
 
Πέτρος Βασιλόπουλος:  Ο κ. Πέτρος Βασιλόπουλος γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 14 
Φεβρουαρίου 1961 και  είναι ένας από τους κύριους µετόχους και ιδρυτικό µέλος της 
Εταιρείας. Έχει σπουδάσει ναυτιλιακά στο Λονδίνο όπου απέκτησε τον τίτλο του Fellow 
Chartered Shipbroker από το Institute of Chartered Shipbrokers UK. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του στο Λονδίνο εργάστηκε στη ναυτιλιακή εταιρεία Marcan Shipping ως 
εκπαιδευόµενος στα ναυτιλιακά. Ακολούθως, συνέχισε τις σπουδές του στο Plymouth 
University του Ηνωµένου Βασιλείου όπου απέκτησε το 1984 µεταπτυχιακό δίπλωµα στη 
∆ιεύθυνση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.  Το 1985 απέκτησε το µεταπτυχιακό δίπλωµα στη 
∆ιεύθυνση Λιµένων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το University of Cardiff της 
Ουαλίας. Το 2004 απέκτησε διδακτορικό δίπλωµα (Ph.D) µε θέµα τα Logistics and 
Transport από το London Metropolitan University UK. Ο κ. Πέτρος Βασιλόπουλος είναι 
Fellow of the Chartered Institute of Transport UK, Fellow of the Institute of Freight 
Forwarders UK, Fellow of the Institute of Logistics UK και είναι µέλος του advisory council 
of Intercollege. Από τον Απρίλιο 2007 κατέχει την θέση του Professor of practice in Applied 
Logistics at the International Business School of Cyprus, International Institute of 
Management (CIIM).  Είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος στην Εταιρεία από το 1987. 
 
Σάββας Γαριβαλδινός:  Ο κ. Σάββας Γαριβαλδινός γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 28 
Σεπτεµβρίου 1966 και είναι ο Οικονοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας. Κατέχει 
πανεπιστηµιακό δίπλωµα B.Sc. στα Μαθηµατικά που απέκτησε από το Πανεπιστήµιο 
Imperial College London. Την περίοδο 1988-1992 εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο KPMG 
στο Λονδίνο όταν και παράλληλα διεκδικούσε  τον τίτλο του Associate Chartered 
Accountant από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) τον 
οποίο απέκτησε το 1992.  Ο κ. Σάββας  Γαριβαλδινός είναι επίσης Associate of the Royal 
College of Science και µέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου. Την 
περίοδο 1993 - 1995 εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Coopers & Lybrand στη Λευκωσία. 
Από το 1995 εργάζεται στην Εταιρεία ως Οικονοµικός Σύµβουλος. 
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
Α ∆ιoικητικοί Σύµβουλοι (συνέχεια) 
 
Επανεκλογή (συνέχεια) 
 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆Σ) και Επιτροπής Ελέγχου 
 
 Επιτροπή Ελέγχου Μέλη ∆Σ 

Μη εκτελεστικοί - ανεξάρτητοι    
Λέανδρος Ζαχαριάδης (1) 
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου  

Χ Χ 

Μιχάλης Πετρίδης (1) 

Μέλος Επιτροπής Ελέγχου  
Χ Χ 

Εκτελεστικοί    
Γιώργος Βασιλόπουλος 
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

  
Χ 

Άρης Βασιλόπουλος 
Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 Χ 

Πέτρος Βασιλόπουλος 
Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 Χ 

Σάββας Γαριβαλδινός  
Οικονοµικός Σύµβουλος  

 Χ 

 
(1) Οι κ.κ. Λέανδρος Ζαχαριάδης και Μιχάλης Πετρίδης διορίστηκαν µη εκτελεστικοί – ανεξάρτητοι 

Σύµβουλοι στις 14 Απριλίου 2006 αντικαθιστώντας τους κ.κ. Άθω Κυρανίδη και Χαράλαµπο 
Χαραλαµπίδη που παραιτήθηκαν την ίδια ηµεροµηνία. 

 
Β Αµοιβή Συµβούλων 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών δεν έχει συσταθεί διότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι η 
πρακτική εφαρµογή των όρων εντολής της επιτροπής αυτής στο παρόν στάδιο δεν θα είναι 
αποτελεσµατική. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πρόθεση να συστήσει Επιτροπή Αµοιβών 
σε χρόνο που αυτό θα κριθεί σκόπιµο.  Όταν η Επιτροπή αυτή συσταθεί, θα καθοριστεί 
πολιτική αµοιβής για τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους.  
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
Β Αµοιβή Συµβούλων (συνέχεια) 
 
Γνωστοποίηση  
 
Οι αµοιβές των  ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006  
παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 
 Αριθµός 

∆ιοικητικών 
Συµβούλων 

        Αµοιβές για 
υπηρεσίες µελών 

του ∆Σ (£) 

Αµοιβές για 
εκτελεστικές 
εργασίες (£) 

Σύνολο
(£) 

    
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι 4 - 179.523 179.523
Μη-Eκτελεστικοί 
Σύµβουλοι  

 
2 

 
1.500 

 
- 1.500

Σύνολο 6 1.500 179.523 181.023

 
Οι συνολικές αµοιβές των εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής: 
 
Αµοιβές  Αριθµός Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων 
£1 έως £50.000  4 
£50.000 έως £100.000 - 
 4 
 
Επιπρόσθετα, οι Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κατέχουν µετοχές της Εταιρείας 
όπως φαίνεται στην Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη σελίδα 6. 
 
Γ Ευθύνη και λογιστικός έλεγχος 
 
Οικονοµικές εκθέσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει ισορροπηµένη, λεπτοµερή και κατανοητή 
αξιολόγηση σε όλες τις περιπτώσεις δηµόσιων εκθέσεων και αναφορών σε εποπτικά 
όργανα καθώς επίσης και σε περιπτώσεις πληροφόρησης που απαιτούνται από σχετικές 
νοµοθεσίες. Η αξιολόγηση για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 παρουσιάζεται 
στις σελίδες 3 µέχρι 7. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 
οικονοµική µονάδα για τους επόµενους δώδεκα µήνες.  
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
Γ Ευθύνη και λογιστικός έλεγχος (συνέχεια) 
 
Εσωτερικός έλεγχος 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι εξετάζουν τουλάχιστο µία φορά τον χρόνο την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου καθώς επίσης και των 
διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών 
που παρέχονται στους επενδυτές.  Ο έλεγχος αυτός καλύπτει όλα τα συστήµατα ελέγχου 
περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων και των 
συστηµάτων διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της 
Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία διαθέτει  Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο αναφέρει και παρουσιάζει τα 
ευρήµατα του στην Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επιθεωρήσει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και τις 
διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών 
που παρέχονται στους επενδυτές για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 
βεβαιώνει ότι είναι όλα ικανοποιητικά. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επίσης βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του 
οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και 
Κανονισµών για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
Κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, οι εξωτερικοί ανεξάρτητοι ελεγκτές της 
Εταιρείας έχουν προσφέρει µεµονωµένες µη ελεγκτικές υπηρεσίες. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου έχει διασφαλίσει ότι για την παροχή αυτών των 
υπηρεσιών υπήρχαν όλες οι απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί  η 
αντικειµενικότητα και η ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών. Επιπρόσθετα οι  ελεγκτές 
έχουν βεβαιώσει γραπτώς την Εταιρεία ότι η ανάθεση προς αυτούς αυτών των µη 
ελεγκτικών υπηρεσιών δεν έχει επηρεάσει την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα τους. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τέλος βεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2006 δεν έγιναν δάνεια οποιασδήποτε µορφής σε ∆ιοικητικούς 
Συµβούλους της Εταιρείας, θυγατρικών της ή συνδεδεµένων της εταιρειών.  
 
Επιτροπή Ελέγχου, Ανεξάρτητοι Ελεγκτές και Συµµόρφωση µε τον Κώδικα 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε στις 27 Ιουλίου 2004.  Η Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία 
αυτής της έκθεσης αποτελείται από δύο ανεξάρτητους µη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς 
Συµβούλους, τους κ.κ. Λέανδρο Ζαχαριάδη, Πρόεδρο, και Μιχάλη Πετρίδη, Μέλος.  
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
Γ Ευθύνη και λογιστικός έλεγχος (συνέχεια) 
 
Γενικές δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου 
 
Η Επιτροπή συµβουλεύει το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε θέµατα ελέγχου προκειµένου να 
υπάρχουν συγκεκριµένες και διαφανείς διαδικασίες για τον τρόπο µε τον οποίο 
εφαρµόζονται οι αρχές περί Οικονοµικών Εκθέσεων, Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 
Εσωτερικού Ελέγχου και διατηρούνται οι κατάλληλες σχέσεις µε τους ανεξάρτητους  
ελεγκτές της Εταιρείας περιλαµβανοµένων των ακόλουθων θεµάτων:  
 

• Εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό, τον 
τερµατισµό και την αµοιβή των ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας, τη συνεχή 
επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσµατικότητας του ελέγχου τους καθώς και 
την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα τους.  Στις περιπτώσεις που οι 
ανεξάρτητοι ελεγκτές παρέχουν στην Εταιρεία σηµαντικό όγκο µη ελεγκτικών 
υπηρεσιών, η Επιτροπή παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών 
αποσκοπώντας στην ισορροπία µεταξύ της διατήρησης της αντικειµενικότητας του 
ελέγχου τους και της προστιθέµενης αξίας από την παροχή των µη ελεγκτικών  
υπηρεσιών. 

 
• Μελέτη και έγκριση των εξαµηνιαίων ενοποιηµένων οικονοµικών αποτελεσµάτων 

και παρουσίαση τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τελική έγκριση. 
 

• Υποβολή κάθε χρόνο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφοράς που να περιλαµβάνει: 
 

(α)  Το ποσό των ελεγκτικών και συµβουλευτικών αµοιβών που πληρώνονται από 
την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στους ανεξάρτητους ελεγκτές της 
Εταιρείας. 

 
(β)  Την ανάθεση στους ανεξάρτητους ελεγκτές ουσιωδών συµβουλευτικών 

καθηκόντων, είτε σύµφωνα µε τη σηµασία τους για την Εταιρεία και τις 
θυγατρικές της είτε σύµφωνα µε το ποσό της σχετικής αµοιβής. Οι εταιρείες 
του Συγκροτήµατος δεν   εµπιστεύονται σηµαντικές συµβουλευτικές 
υπηρεσίες σε οντότητες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότηµα µε τους 
ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός εάν οι ανεξάρτητοι ελεγκτές 
είναι σε θέση να βεβαιώσουν γραπτώς την Εταιρεία ότι τέτοια ανάθεση δεν 
θα επηρεάσει την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα τους. 

 
• Επίβλεψη όσον αφορά τις διατάξεις του Κώδικα που αφορούν την επιλογή των 

λογιστικών αρχών και των λογιστικών υπολογισµών για τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
Γ Ευθύνη και λογιστικός έλεγχος (συνέχεια) 
 
Γενικές δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου (συνέχεια) 
 

• Σύνταξη, µε τη βοήθεια του Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα, Έκθεσης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης η οποία 
συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.  

 
• Επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στην παράγραφο 

Α.1.2 του Κώδικα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της 
συνήθους εµπορικής πρακτικής. 

 
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνεται αναγκαίο και τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο.    Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής φροντίζει για την σύγκληση των συνεδριάσεων. Κατά τη 
διάρκεια του έτους η Επιτροπή Ελέγχου έχει συνεδριάσει δύο φορές. 
 
∆ύο µέλη αποτελούν απαρτία στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής λαµβάνονται µε οµοφωνία.   
 
Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κ. Σάββα Γαριβαλδινό ως Λειτουργό 
Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα. Τα καθήκοντα του κ. Σάββα Γαριβαλδινού περιλαµβάνουν 
την αποτελεσµατική εφαρµογή των προνοιών του Κώδικα και τη συνεχή παρακολούθηση 
της συµµόρφωσης της Εταιρείας µε αυτόν. 
 
∆ Σχέσεις µε τους µετόχους 
 
Εποικοδοµητική χρήση της Γενικής Συνέλευσης  
 
Σε κάθε Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι µπορούν να λαµβάνουν µέρος µε πληρεξούσιο 
έγγραφο. Όλοι οι ψήφοι των πληρεξούσιων αντιπροσώπων καταµετρούνται για κάθε 
απόφαση που θα ληφθεί. Στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στις Έκτακτες, 
προτείνονται ξεχωριστά ψηφίσµατα για κάθε θέµα. 
 
Τα προτεινόµενα σε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ειδικά ψηφίσµατα αποστέλλονται µαζί 
µε την ειδοποίηση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στους µετόχους εντός 
των προθεσµιών που προνοεί ο περί Εταιρειών Νόµος, Κεφ.113. Τα ειδικά ψηφίσµατα 
επεξηγούνται µε επάρκεια και σαφήνεια στους µετόχους, οι οποίοι µπορούν µέσα στο 
διάστηµα της ειδοποίησης να αξιολογήσουν το ψήφισµα. 
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
∆ Σχέσεις µε τους µετόχους (συνέχεια) 
 
Ισότιµη µεταχείριση των µετόχων  
 
Όλοι οι µέτοχοι της ίδιας κατηγορίας απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης όπως προνοεί ο 
περί Εταιρειών Νόµος, Κεφ.113. Όλοι οι µέτοχοι ειδοποιούνται γραπτώς τουλάχιστον 21 
ηµέρες πριν τη σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.  Η ειδοποίηση σύγκλισης της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αναγράφει την ηµεροµηνία, την τοποθεσία και την ηµερήσια 
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για θέµατα τα οποία θα 
συζητηθούν στη Συνέλευση και για τα οποία χρειάζεται διευκρίνηση. 
 
Το σηµείο ∆.2.1 (ε), που αφορά τη δυνατότητα εγγραφής θεµάτων προς συζήτηση σε 
Γενικές Συνελεύσεις από τους µετόχους που κατέχουν άνω του 5% των µετοχών της 
Εταιρείας, δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί.  
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη 
γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά µε οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό συµφέρον ή ζήτηµα 
που επηρεάζει την Εταιρεία. Η Εταιρεία ακολουθεί πιστά τις διατάξεις των περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου και Κανονισµών, ιδιαίτερα σε θέµατα 
ανακοίνωσης τέτοιων πληροφοριών.  Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαφάνεια και η 
προστασία των µετόχων της.  
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη της 
Εταιρείας δεν είχαν οποιονδήποτε ίδιον ουσιαστικό συµφέρον από συναλλαγές της 
Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 
Θέµατα εξαγορών και συγχωνεύσεων αντιµετωπίζονται όπως προνοούν οι περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµοι και Κανονισµοί και οι Εγκύκλιοι του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Τα θέµατα 
παρουσιάζονται απλά έτσι ώστε οι µέτοχοι της Εταιρείας να κατανοούν τα δικαιώµατά 
τους και τις οποιεσδήποτε συνέπειες. 
 
Ο κ. Σάββας Γαριβαλδινός, που είναι ο Εκτελεστικός Οικονοµικός Σύµβουλος της 
Εταιρείας, διορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως υπεύθυνος επικοινωνίας των 
µετόχων µε την Εταιρεία (Investor Liaison Officer) µε απώτερο σκοπό την έγκαιρη, 
έγκυρη και αποτελεσµατική πληροφόρηση  των µετόχων για θέµατα που αφορούν την 
Εταιρεία. 
 
Τα καθήκοντα του ατόµου επικοινωνίας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη δηµιουργία 
ανοικτής επικοινωνίας µε τους υφιστάµενους και µελλοντικούς µετόχους, έχοντας ως 
βασικές παραµέτρους τη διαφάνεια και την επαγγελµατικότητα. Επίσης ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας απαντά σε όλα τα τηλεφωνήµατα των µετόχων και τους προσφέρει κάθε 
δυνατή βοήθεια και εξυπηρέτηση. 
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Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (συνέχεια) 
 
Μέρος Β (συνέχεια) 
 
∆ Σχέσεις µε τους µετόχους (συνέχεια) 
 
Ισότιµη µεταχείριση των µετόχων (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία διατηρεί τη δική της ιστοσελίδα µε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την 
Εταιρεία και ανακοινώσεις της Εταιρείας προς τις αρχές.  Η ιστοσελίδα αποσκοπεί στην 
καλύτερη ενηµέρωση και επικοινωνία µε τους µετόχους.  
 
Οι µέτοχοι εξασφαλίζουν λεπτοµερή οικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 
Σηµαντικές αλλαγές που τυχόν να έγιναν εντός του έτους ανακοινώνονται στον ηµερήσιο 
τύπο και στις αρµόδιες αρχές. Η Εταιρεία τηρεί πιστά τους περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς οι οποίοι καθορίζουν τις 
διαδικασίες ανακοίνωσης των σηµαντικών αλλαγών στην Εταιρεία. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Σάββας Γαριβαλδινός 
Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης   
 
Λευκωσία 
27 Απριλίου 2007 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  
Προς τα Mέλη της G.A.P. Vassilopoulos  
Public Limited 
 

 

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της G.A.P. Vassilopoulos 
Public Limited (η “Εταιρεία”) και των θυγατρικών της εταιρειών (το “Συγκρότηµα”) στις 
σελίδες 22 µέχρι 71, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 
∆εκεµβρίου 2006, 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 περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

 



 

  (20) 

 

Ευθύνη των Ελεγκτών 

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

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

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

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, και της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο 
κάτω: 

• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για 
σκοπούς του ελέγχου µας. 

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

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

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 7 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της 
Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 
113 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή 
αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Chartered Accountants 
 
Λευκωσία, 27 Απριλίου 2007 
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Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
    Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες 
_________________________ 

  
Σηµ. 

2006 
£ 

2005 
£ 

2006 
€ 

2005 
€ 

      
Εισοδήµατα   33.753.004 33.806.609 58.375.820 58.468.530 
Κόστος υπηρεσιών   (30.664.802) (30.984.563) (53.034.775) (53.587.802) 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Μικτό κέρδος  3.088.202 2.822.046 5.341.045 4.880.728 
Άλλα κέρδη  6 202.964 114.256 351.027 197.606 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, πωλήσεων και 
προώθησης  

  
(2.146.554) 

 
(2.201.027) 

 
(3.712.465) 

 
(3.806.676) 

  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Κέρδος εργασιών  1.144.612 735.275 1.979.607 1.271.658 
Χρηµατοδοτικά έξοδα  9 (184.999) (247.832) (319.956) (428.625) 
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρείων  14 (85.022) (128.227) (147.046) (221.769) 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία  874.591 359.216 1.512.605 621.264 
Φορολογία 10 (137.740) (64.780) (238.221) (112.037) 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος  736.851 294.436 1.274.384 509.227 
  =========== =========== =========== =========== 
Αποδοτέα σε:      
Μετόχους της Εταιρείας  563.469 202.636 974.520 350.459 
Συµφέρον µειοψηφίας   173.382 91.800 299.864 158.768 

  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  736.851 294.436 1.274.384 509.227 
  =========== =========== =========== =========== 
Κέρδος ανά µετοχή που αναλογεί στους 
µετόχους της Εταιρείας (σεντς): 

     

  Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο  11 1,45 0,52 2,51 0,90 
  =========== =========== =========== =========== 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 µέχρι 71 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
  



G.A.P. Vassilopoulos Public Limited 
 

 (23) 

Ενοποιηµένος ισολογισµός 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 

  Συµπληρωµατικές 
πληροφορίες 

_________________________ 
  

Σηµ. 
2006 

£ 
2005 

£ 
2006 

€ 
2005 

€ 

Περιουσιακά στοιχεία      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 4.031.109 4.117.726 6.971.803 7.121.607 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  13 565.692 655.074 978.364 1.132.950 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες  14 - 391.749 - 677.530 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση 

 
15 

 
10.590 

 
13.089 

 
18.315 

 
22.637 

Εισπρακτέα 16 99.991 99.991 172.934 172.934 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  4.707.382 5.277.629 8.141.416 9.127.658 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα  17 9.476 8.848 16.389 15.303 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 18 8.067.735 5.776.250 13.953.148 9.990.025 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  19 4.512.552 3.850.484 7.804.459 6.659.412 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  12.589.763 9.635.582 21.773.996 16.664.740 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  17.297.145 14.913.211 29.915.412 25.792.398 
  =========== =========== =========== =========== 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     

Κεφάλαιο και αποθεµατικά      
Μετοχικό κεφάλαιο 20 3.875.024 3.875.024 6.701.854 6.701.854 
Άλλα αποθεµατικά 21 423.517 739.093 732.473 1.278.261 
Κέρδη που κρατήθηκαν  3.599.168 3.027.749 6.224.761 5.236.492 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  7.897.709 7.641.866 13.659.088 13.216.607 
Συµφέρον µειοψηφίας  328.846 167.516 568.739 289.719 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   8.226.555 7.809.382 14.227.827 13.506.326 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆ανεισµός  22 1.091.717 1.270.533 1.888.125 2.197.387 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 23 227.984 228.355 394.298 394.940 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  1.319.701 1.498.888 2.282.423 2.592.327 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 24 5.703.821 4.229.516 9.864.758 7.314.948 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  382.135 264.492 660.902 457.438 
∆ανεισµός 22 1.664.933 1.110.933 2.879.502 1.921.359 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
  7.750.889 5.604.941 13.405.162 9.693.745 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  9.070.590 7.103.829 15.687.585 12.286.072 
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   17.297.145 14.913.211 29.915.412 25.792.398 
  =========== =========== =========== =========== 
 
Στις 27 Απριλίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της G.A.P. Vassilopoulos Public Limited ενέκρινε 
αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
Γιώργος Βασιλόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
 
Άρης Βασιλόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 µέχρι 71 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 2006 
  Αποδοτέα στους µετόχους της Εταιρείας   
  Μετοχικό 

 κεφάλαιο 
Άλλα 

αποθεµατικά (1) 
Κέρδη που 

 κρατήθηκαν (2) 
Συµφέρον 

µειοψηφίας 
 

Σύνολο 
 Σηµ. £ £ £ £ £ 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005  3.875.024 129.383 2.815.518 75.716 6.895.641 
  _________ _________ _________ _______ _________
Γη και κτίρια:       
  Πλεόνασµα επανεκτίµησης 21 - 704.599 - - 704.599 
  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 21 - (86.658) - - (86.658)
  Μεταφορά αποσβέσεων  21 - (9.595) 9.595 - - 
Κέρδη δίκαιης αξίας σε χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

 
 

21 

 
 

- 

 
 

1.213 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1.213 
Συναλλαγµατική διαφορά στην ενοποίηση 
θυγατρικής  

 
21 

 
- 

 
151 

 
- 

 
- 

 
151 

  _________ _________ _________ _______ _________
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε 
στα ίδια κεφάλαια - 609.710 9.595 

 
- 619.305 

Καθαρό κέρδος για το έτος  - - 202.636 91.800 294.436 
  _________ _________ _________ _______ _________
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το 2005 - 609.710 212.231 91.800 913.741 
  _________ _________ _________ _______ _________
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2005/ 
1 Ιανουαρίου 2006 

  
3.875.024 

 
739.093 

 
3.027.749 

 
167.516 

 
7.809.382 

  _________ _________ _________ _______ _________
Γη και κτίρια:       
  Αντιστροφή πλεονάσµατος επανεκτίµησης σε 
συνδεδεµένη 

 
21 

 
- 

 
(306.727)

 
- 

 
- 

 
(306.727)

  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 21 - 2.498 - - 2.498 
  Μεταφορά αποσβέσεων 21 - (7.950) 7.950 - - 
Ζηµιές δίκαιης αξίας σε χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

 
 

21 

 
 

- 

 
 

(357)

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(357)
Συναλλαγµατική διαφορά στην ενοποίηση 
θυγατρικής 

 
21 

 
- 

 
(3.040)

 
- 

 
- 

 
(3.040)

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

 
 - (315.576) 7.950 

 
- (307.626)

Καθαρό κέρδος για το έτος  - - 563.469 173.382 736.851 
  _________ _________ _________ _______ _________
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το 2006 - (315.576) 571.419 173.382 429.225 
Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας                              28 - - - 2.450 2.450 
Μέρισµα που πληρώθηκε στη µειοψηφία από 
θυγατρική εταιρεία 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(14.502) 

 
(14.502)

  _________ _________ _________ _______ ________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2006  3.875.024 423.517 3.599.168 328.846 8.226.555 
  ========= ========= ========= ======= ======== 
(1) Τα άλλα αποθεµατικά δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή µε τη µορφή µερίσµατος.  Η ανάλυση των άλλων 

αποθεµατικών παρουσιάζεται στη Σηµείωση 21. 
(2) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών στις µετά τη φορολογία, στις 

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

(3) Σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο δεν υπάρχει περιορισµός στη διανοµή των αποθεµατικών.  
(4) Σύµφωνα µε το Καταστατικό στις Εταιρείας µέρισµα δεν θα πληρώνεται παρά µόνο από τα κέρδη που 

κρατήθηκαν. 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 µέχρι 71 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
    Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες 
_______________________ 

  
Σηµ. 

2006 
£ 

2005 
£ 

2006 
€ 

2005 
€ 

Ροή µετρητών από εργασίες      
Κέρδος πριν τη φορολογία  874.591 359.216 1.512.605 621.264 
Αναπροσαρµογές για:      
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού 

 
12 

 
239.062 

 
218.115 

 
413.458 

 
377.230 

Ζηµιά από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού 

 
12 

 
- 

 
1.002 

 
- 

 
1.733 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 13 37.912 35.543 65.569 61.472 
Αποµείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων   13 71.623 6.000 123.872 10.377 
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών 14 85.022 128.227 147.046 221.769 
Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή 
εισπρακτέα 

 
18 

 
122.764 

 
118.475 

 
212.320 

 
204.903 

Κέρδος από διάθεση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση 

 
 

15 

 
 

(513) 

 
 

- 

 
 

(887) 

 
 

- 
Πρόβλεψη αποµείωσης για χρέη συνδεδεµένων 
εταιρειών 

 
29(α) 

 
24.490 

 
- 

 
42.355 

 
- 

Πιστωτικά µερίσµατα 6 - (2.196) - (3.798) 
Πιστωτικούς τόκους 6 (178.309) (112.060) (308.385) (193.808) 
Χρεωστικούς τόκους 9 222.632 226.139 385.042 391.107 
Μη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική 
διαφορά 

  
7.255 

 
(743) 

 
12.548 

 
(1.285) 

  ___________ __________ _________ ___________ 
  1.506.529 977.718 2.605.543 1.690.964 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:      
Αποθέµατα  (628) 3.877 (1.086) 6.705 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  (1.762.048) 124.159 (3.047.462) 214.733 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  1.474.305 423.298 2.549.810 732.094 

  ___________ _________ __________ ___________ 
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  1.218.158 1.529.052 2.106.805 2.644.496 
Φορολογία που πληρώθηκε  (17.970) (203.912) (31.080) (352.666) 
  ___________ _________ __________ ___________ 
Καθαρά µετρητά από εργασίες  1.200.188 1.325.140 2.075.725 2.291.830 
  ___________ _________ __________ ___________ 
Ροή µετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

     
 

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 (152.360) (283.707) (263.507) (490.671) 
Εισπράξεις από διάθεση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

 
12 

 
- 

 
2.626 

 
- 

 
4.542 

Αγορά λογισµικών προγραµµάτων 13 (20.153) (49.933) (34.855) (86.359) 
Αγορά επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες 14 - (490) - (847) 
Εισπράξεις από διάθεση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

 
15 

 
2.655 

 
- 

 
4.592 

 
- 

Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών – καθαρή 
ταµειακή εκροή 

 
28 

 
(3.310) 

 
(28.656) 

 
(5.725) 

 
(49.561) 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν   - 2.196 - 3.798 
Τόκοι που εισπράχθηκαν   93.170 43.485 161.138 75.207 
  ___________ _________ __________ ___________ 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  
(79.998)

 
(314.479) 

 
(138.357) 

 
(543.891) 

  ___________ _________ __________ ___________ 
 
Υπόλοιπο σε µεταφορά  

  
1.120.190 

 
1.010.661 

 
1.937.368 

 
1.747.939 

  ___________ _________ __________ ___________ 
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 (συνέχεια) 
 
    Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες 
_______________________ 

  
Σηµ. 

2006 
£ 

2005 
£ 

2006 
€ 

2005 
€ 

      
Υπόλοιπο από µεταφορά   1.120.190 1.010.661 1.937.368 1.747.939 
  ___________ _________ __________ ___________ 
Ροή µετρητών από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

     

      
Εισπράξεις από τραπεζικό δανεισµό  - 58.923 - 101.907 
Πληρωµές τραπεζικού δανεισµού και 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων 

  
(180.815)

 
(163.007) 

 
(312.720) 

 
(281.921) 

∆άνεια σε συγγενικά µέρη που παραχωρήθηκαν 29(α) (596.172) (214.859) (1.031.078) (371.599) 
∆άνεια από συγγενικά µέρη που λήφθηκαν 29(β) - 4.893 - 8.462 
∆άνεια από συγγενικά µέρη που αποπληρώθηκαν 29(β) (330) - (571) - 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (222.131) (225.770) (384.176) (390.468) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν από θυγατρική στο 
συµφέρον µειοψηφίας 

 
 

 
(14.502)

 
- 

 
(25.081) 

 
- 

  ___________ _________ __________ ___________ 
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

  
(1.013.950) 

 
(539.820) 

 
(1.753.626) 

 
(933.619) 

  ___________ _________ __________ ___________ 
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα  

  
106.240 

 
470.841 

 
183.742 

 
814.320 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή 
του έτους 

  
2.962.551 

 
2.491.710 

 
5.123.732 

 
4.309.412 

  ___________ _________ __________ ___________ 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος 
του έτους 

 
19 

 
3.068.791 

 
2.962.551 

 
5.307.474 

 
5.123.732 

  =========== ========= ========== =========== 

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 µέχρι 71 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  
 
1 Γενικές πληροφορίες  
 
Χώρα συστάσεως  
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 22 Μαΐου 1964 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, και στις 31 ∆εκεµβρίου 
1999 µετατράπηκε σε δηµόσια.  Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου στις 3 Μαΐου 2001.   
 
To εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 2 – 4, 
Κτίριο “Capital Center”, 9ος όροφος,  Λευκωσία, Κύπρος. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας είναι  
στη Λεωφόρο Στροβόλου 20, Λευκωσία, Κύπρος. 
 
Αυτές οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 27 Απριλίου 2007 και οποιεσδήποτε αλλαγές σ’ αυτές απαιτούν την έγκρισή του. 
  
Κύριες δραστηριότητες  
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο 
χρόνο, είναι οι τουριστικές και ξενοδοχειακές υπηρεσίες, η επιµελητεία (logistics) και οι 
µεταφορές, περιλαµβανοµένων µεταφορών χρηµάτων, και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες. 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση 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 από 
όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιµασίας 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της G.A.P. Vassilopoulos Public Limited έχουν 
καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(Σ∆ΛΠ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια 
πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν 
από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου, και 
τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς.  Οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων και των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ετοιµασίας (συνέχεια) 
 
Η κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη 
χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος.  Οι τοµείς που απαιτούν 
µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή είναι τοµείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σηµείωση 4. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ 
 
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
την 1 Ιανουαρίου 2006. 
 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήµατος. 
 
Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύµφωνα µε τις µεταβατικές πρόνοιες του 
σχετικού λογιστικού προτύπου. 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 
 
(α) ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
• ∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και ∆ΛΠ 1 (Αναθεώρηση) 

“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (ισχύει από1 Ιανουαρίου 2007). 
 
• Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(Ε∆∆ΠΧΠ) 7 “Εφαρµογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης µε βάση το ∆ΛΠ 29 
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες” (ισχύει για 
Λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006). 

 
• Ε∆∆ΠΧΠ 8 “Έκταση του ∆ΠΧΠ 2” (ισχύει για Λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 

Μαΐου 2006). 
 
• Ε∆∆ΠΧΠ 9 “Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων” (ισχύει για Λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν από1 Ιουνίου 2006). 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια) 
 
(β) ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 

• ∆ΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί τοµείς” (ισχύει για Ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2009). 

 

• Ε∆∆ΠΧΠ 10 “Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση” (ισχύει για Ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Νοεµβρίου 2006). 

 

• Ε∆∆ΠΧΠ 11 “∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε µετοχές του Συγκροτήµατος και Ίδιες Μετοχές” 
(ισχύει για Ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2007). 

 

• Ε∆∆ΠΧΠ 12 “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει Ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2008). 

 

• Ορισµένες από τις πρόνοιες του ∆ΛΠ39 που σχετίζονται µε τη λογιστική της αντιστάθµισης 
χαρτοφυλακίου για τις οποίες δεν υπάρχει όµως στην ΕΕ στο παρόν στάδιο. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 
 
Βάση ενοποίησης  
 
(α) Θυγατρικές εταιρείες 
 

Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότηµα έχει τη δύναµη να ελέγχει τη 
οικονοµική και διοικητική πολιτική τους και γενικά συνοδεύεται µε ένα µερίδιο που 
υπερβαίνει το 50% στα δικαιώµατα ψήφου.  Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται  από την 
ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα και η ενοποίηση σταµατά την 
ηµεροµηνία που ο έλεγχος αυτός τερµατίζεται. 
 
Η λογιστική µέθοδος εξαγοράς χρησιµοποιείται όταν το Συγκρότηµα αγοράζει µια 
θυγατρική εταιρεία. Το κόστος εξαγοράς θεωρείται η δίκαιη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που εκχωρούνται, µετοχών που εκδίδονται και υποχρεώσεων που δηµιουργούνται 
ή αναλαµβάνονται την ηµέρα της συναλλαγής, ως επίσης και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που 
είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία που 
εξαγοράζονται και οι υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων υποχρεώσεων 
που αναλαµβάνονται, αναγνωρίζονται επίσης την ηµέρα της συναλλαγής σε δίκαιες αξίες. 
Όταν το κόστος εξαγοράς υπερβαίνει τη δίκαιη αξία του ποσοστού των αναγνωρίσιµων 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράζει το Συγκρότηµα, τότε αναγνωρίζεται 
υπεραξία. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι λιγότερο από τη δίκαιη αξία των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν στη θυγατρική, τότε η διαφορά 
αναγνωρίζεται εξ’ ολοκλήρου στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.   
 
Οι ενδοσυγκροτηµατικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από 
συναλλαγές µεταξύ εταιριών του Συγκροτήµατος απαλείφονται. Ζηµιές που δεν 
πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει αποµείωση 
στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε.  Όπου είναι αναγκάιο, οι 
λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις 
αρχές που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 
(β) Συναλλαγές και συµφέρον µειοψηφίας 
 

 Το Συγκρότηµα χειρίζεται τις συναλλαγές µε το συµφέρον µειοψηφίας ως συναλλαγές µε 
τρίτα µέρη.  Πωλήσεις προς το συµφέρον µειοψηφίας έχουν ως αποτέλεσµα κέρδη ή ζηµιές 
για το Συγκρότηµα που αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.  Αγορές από το συµφέρων µειοψηφίας καταλήγουν σε υπεραξία που είναι 
η διαφορά του τιµήµατος που πληρώθηκε και του σχετικού µεριδίου της λογιστικής αξίας 
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας. 

 
(γ) Συνδεδεµένες εταιρείες  
 

Συνδεδεµένες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα 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.  Η 
επένδυση του Συγκροτήµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει υπεραξία (µετά την 
αφαίρεση συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) που προέκυψε κατά την απόκτηση. 
 
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων εταιρειών µετά 
την απόκτηση αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
και το µερίδιο του Συγκροτήµατος στην κίνηση των αποθεµατικών µετά την απόκτηση 
αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες κινήσεις µετά την απόκτηση 
αναπροσαρµόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης.  Όταν το µερίδιο του 
Συγκροτήµατος στη ζηµιά της συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του 
συµφέροντος στη συνδεδεµένη εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων άλλων µη εξασφαλισµένων 
εισπρακτέων, το Συγκρότηµα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν το Συγκρότηµα 
έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή  πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας.  
 
Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των 
συνδεδεµένων εταιρειών του απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος του 
Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες εταιρείες.  Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης 
απαλείφονται, εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει αποµείωση στην αξία του περιουσιακού 
στοιχείου που µεταφέρθηκε. Όπου είναι αναγκαίο, οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων 
εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το 
Συγκρότηµα. 

 
Ανάλυση κατά τοµέα 
 
(α) Επιχειρηµατικός τοµέας 
 

Ένας επιχειρηµατικός τοµέας αποτελεί οµαδοποίηση περιουσιακών στοιχείων και εργασιών 
που χρησιµοποιούνται για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε 
διαφορετικούς κινδύνους και διαφορετικές αποδόσεις από άλλους επιχειρηµατικούς τοµείς. 

 

(β) Γεωγραφικός τοµέας 
 

Ένας γεωγραφικός τοµέας περιλαµβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα 
συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον και υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
διαφορετικές αποδόσεις από άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(1) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών του 
Συγκροτήµατος αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού 
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί η σχετική εταιρεία (“το νόµισµα λειτουργίας”).  
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές Λίρες (£), οι 
οποίες είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 

 
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε Ευρώ σύµφωνα µε την παράγραφο 
57 του ∆ΛΠ21 “Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος” χρησιµοποιώντας 
ως τιµή συναλλάγµατος την ισοτιµία που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
κατά την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού του έτους (Κ£1 = €1.7295) τόσο για 
το τρέχον έτος όσο και για τα συγκριτικά ποσά. 

 
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας 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 που ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 
(3) Εταιρείες του Συγκροτήµατος  
 

Τα αποτελέσµατα και η οικονοµική κατάσταση των εταιρειών του Συγκροτήµατος (καµία 
από τις οποίες δεν έχει νόµισµα σε υπερπληθωριστική οικονοµία) που έχουν διαφορετικό 
νόµισµα από το νόµισµα αποτίµησης µεταφράζονται στο νόµισµα αποτίµησης ως 
ακολούθως: 

 
• Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κάθε ισολογισµού µεταφράζονται στις 

τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
• Τα έσοδα και έξοδα του κάθε λογαριασµού αποτελεσµάτων µεταφράζονται στο µέσο 

όρο τιµής συναλλάγµατος που ισχύει κατά τη διάρκεια του έτους.  
 

• Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται και 
παρουσιάζονται ξεχωριστά στα αποθεµατικά. 

 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή µιας καθαρής επένδυσης 
σε εταιρεία στο εξωτερικό και από τη µετατροπή οφειλών και άλλων χρηµατικών µέσων 
που χρησιµοποιούνται για αντιστάθµιση τέτοιων επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την 
ενοποίηση στα ίδια κεφάλαια.  Στην περίπτωση όµως που µια επένδυση στο εξωτερικό 
πωληθεί ή µερικώς πωληθεί, οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα ως µέρος του κέρδους ή ζηµιάς από την πώληση. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
(3) Εταιρείες του Συγκροτήµατος (συνέχεια) 
 

Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές δίκαιης αξίας που προέκυψαν από εξαγορές θυγατρικών 
εταιρειών στο εξωτερικό µετατρέπονται σε Κυπριακές Λίρες µε βάση την τιµή 
συναλλάγµατος που ίσχυε την ηµεροµηνία εξαγοράς.  Από την 1 Ιανουαρίου 2005, η 
υπεραξία και οι αναπροσαρµογές δίκαιης αξίας από εξαγορές θυγατρικών στο εξωτερικό 
θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της εταιρείας του εξωτερικού και 
µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος. 

 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος αποτελούνται από τη δίκαιη αξία πώλησης υπηρεσιών µετά την 
αφαίρεση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων.   
 
Η λογιστική αρχή που εφαρµόζει το Συγκρότηµα για την αναγνώριση εισοδηµάτων στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων έχει ως ακολούθως:  
 
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών διαµονής στο ξενοδοχείο 
 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών διαµονής στο ξενοδοχείο αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο 
που προσφέρονται οι υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης 
συναλλαγής υπολογισµένη στη βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν. 

(β) ∆ιοργάνωση ταξιδιών 
 
 Το εισόδηµα από τη διοργάνωση ταξιδιών αναγνωρίζεται µε βάση την ηµεροµηνία 

αναχώρησης των επιβατών.  Πωλήσεις µε ηµεροµηνίες αναχώρησης µεταγενέστερες της 
ηµεροµηνίας του ισολογισµού λογίζονται ως αναβληµένα έσοδα και περιλαµβάνονται στα 
οφειλόµενα και αναβληµένα έσοδα στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές. 

 
(γ) Ασφάλιστρα 
 

Το εισόδηµα από τα µεικτά ασφάλιστρα γενικού κλάδου αναγνωρίζονται κατά τη λογιστική 
περίοδο που ισχύει η κάλυψη του κινδύνου µε βάση το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.   
 

(δ) Πωλήσεις υπηρεσιών µεταφορών και επιµελητεία (logistics) 
 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών µεταφορών και επιµελητεία (logistics) αναγνωρίζονται στη 
λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της 
συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν. 

(ε) Πωλήσεις υπηρεσιών µεταφοράς χρηµάτων 
 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών µεταφοράς χρηµάτων αντιπροσωπεύουν προµήθειες εισπρακτέες 
για µεταφορές χρηµάτων και αναγνωρίζονται στην περίοδο που ο αποστολέας 
διεκπεραιώνει τη συναλλαγή. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 
 
(στ) Πιστωτικοί τόκοι 
 

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

 
(ζ) 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 λειτουργεί ένα 
σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό 
ταµείο υπό τη διαχείριση επιτροπής.  Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από τους 
υπαλλήλους και το Συγκρότηµα.  Οι συνεισφορές του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται στην 
περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.  Το Συγκρότηµα δεν έχει 
επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.  Προπληρωµένες συνεισφορές 
αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία στο βαθµό που είναι εφικτή η επιστροφή µετρητών ή 
µείωση των µελλοντικών πληρωµών.  
 
Φορολογία 
 
Οι τρέχουσες 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 θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
Για τις εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο γίνεται πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και 
αµυντική εισφορά πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε τα κατάλληλα ποσοστά που ισχύουν 
στην Κύπρο.  Για την εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα γίνεται πρόβλεψη για εταιρικό 
φόρο πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε τα κατάλληλα ποσοστά που ισχύουν στην 
Ελλάδα. 
 
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 της λογιστικής τους αξίας στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά 
θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν 
όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
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Φορολογία (συνέχεια) 
 
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενος φόρος στις επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες 
επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
 
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µε βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς 
ανεξάρτητους εκτιµητές µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια.  Οι συσσωρευµένες 
αποσβέσεις την ηµεροµηνία της επανεκτίµησης διαγράφονται έναντι της µικτής λογιστικής αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου και η καθαρή αξία αναπροσαρµόζεται στην επανεκτιµηµένη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου. Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα 
ποσά που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τα τις 
δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου 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 της γης και των κτιρίων 
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 ενοποιηµένη κατάσταση  λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων µε βάση την επανεκτιµηµένη 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που χρεώθηκαν στην ενοποιηµένη 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, µε εξαίρεση τα οχήµατα, υπολογίζονται χρησιµοποιώντας 
τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία µείον η 
υπολειµµατική αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα 
της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους.  Η µέθοδος απόσβεσης που ακολουθείται για τα οχήµατα 
είναι η µέθοδος φθίνουσας απόσβεσης.  Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 
 
 % 
Κτίρια    1 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός γραφείου 10 
Οχήµατα  10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
Ρουχισµός, γυαλικά και  σκεύη  33 1/3 
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ενοποιηµένου 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 ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Όταν όµως 
είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα και το κόστος των 
επιδιορθώσεων ή ανακαινίσεων µπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα, τότε περιλαµβάνονται στην αξία 
του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. 
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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 ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών 
στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας µεταφέρονται στα κέρδη 
που κρατήθηκαν.   
 
Μισθώσεις  
 
Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό όπου ένα σηµαντικό µέρος των κίνδυνων και 
ανταµοιβών της ιδιοκτησίας  παραµένουν στο Συγκρότηµα ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της µίσθωσης στη δίκαιη 
αξία της περιουσίας που εκµισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 
µισθωµάτων, όποια από τις δύο είναι η χαµηλότερη. Κάθε πληρωµή µίσθωσης κατανέµεται µεταξύ 
της υποχρέωσης και των εξόδων χρηµατοδότησης έτσι που να επιτυγχάνεται µια σταθερή απόδοση 
σε σχέση µε το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης που εκκρεµεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση ενοικίου, 
µετά την αφαίρεση του κόστους χρηµατοδότησης, περιλαµβάνεται στο δανεισµό.  Το µέρος του 
κόστους χρηµατοδότησης που αφορά τόκο χρεώνεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο πάνω 
στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο.  Στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού που αποκτώνται µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται σε περίοδο που είναι η 
συντοµότερη της ωφέλιµης ζωής τους ή της περιόδου µίσθωσης.  
 
Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν µε 
τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Πληρωµές που αφορούν  λειτουργικές 
µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή) χρεώνονται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο 
διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. 
 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
(α) Υπεραξία 
 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε τη 
δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που 
αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία που προκύπτει από την αγορά 
συνδεδεµένων εταιρειών περιλαµβάνεται στις επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες.  Η 
υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους 
µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.  Κέρδη και ζηµιές από την πώληση µιας 
συνδεδεµένης εταιρείας περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται 
µε αυτήν την πώληση.  Η υπεραξία καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών 
για σκοπούς ελέγχου για αποµείωση. 

 
(β) Εµπορική εύνοια εξασφάλισης ενοικιαστηρίων συµβολαίων καταστηµάτων (αέρας)   
 

Ο αέρας καταστηµάτων αντιπροσωπεύει εµπορική εύνοια εξασφάλισης ενοικιαστήριων 
συµβολαίων καταστηµάτων.  Η εµπορική εύνοια ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση 
και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης και πλέον 
συσσωρευµένα κέρδη δίκαιης αξίας. 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
(γ) Άδειες χώρων στάθµευσης 
 

Οι άδειες χώρων στάθµευσης έξω από το ξενοδοχείο του Συγκροτήµατος, οι οποίες 
αποκτήθηκαν από το ∆ηµαρχείο Λευκωσίας, έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή λόγω του ότι 
παραχωρήθηκαν για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.  Ελέγχονται για αποµείωση σε 
χρονιαία βάση και παρουσιάζονται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµιές 
αποµείωσης και πλέον συσσωρευµένα κέρδη δίκαιης αξίας. 

 
(δ) Λογισµικά προγράµµατα 
 

∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ανήκουν στο 
Συγκρότηµα και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα 
υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα 
περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος 
µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία. 
∆απάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων πέραν 
από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. ∆απάνες που σχετίζονται µε τη 
συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισµικά προγράµµατα 
αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόµενης 
ωφέλιµης ζωής τους σε περίοδο πέντε ετών. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά 
προγράµµατα είναι διαθέσιµα προς χρήση και περιλαµβάνεται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε 
χρόνο για αποµείωση στην αξία.  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.  Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής 
αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιµο ποσό είναι το 
µεγαλύτερο της δίκαιης 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).  
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  
 
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: δάνεια και εισπρακτέα 
και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 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 αυτήν την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία ενοποιηµένου ισολογισµού.  
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (συνέχεια) 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι µη-παράγωγα, τα οποία 
είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 
επενδύσεων (∆ιαθέσιµες προς πώληση, ∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη, ∆άνεια και εισπρακτέα).  
Περιλαµβάνονται στα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός εάν η ∆ιεύθυνση προτίθεται 
να πωλήσει τις επενδύσεις µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου 
ισολογισµού. 
 
Αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
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.  Οι 
επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής, και µετέπειτα σε 
δίκαιη αξία.  
 
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια 
κεφάλαια.  Όταν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή 
υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία τους 
συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
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 όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, το Συγκρότηµα προσδιορίζει τη 
δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη 
χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους 
τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της 
αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων του Συγκροτήµατος. 
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ενοποιηµένου ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση 
στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση, η συσσωρευµένη ζηµιά, η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους 
απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας µείον ζηµιών αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου 
που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και 
αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι ζηµιές αποµείωσης 
που αναγνωρίστηκαν στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς 
τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της ενοποιηµένης κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού των 
ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε καθαρή βάση ή να 
γίνει ταυτόχρονα η πώληση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισµός της υποχρέωσης. 
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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 έξοδα διάθεσης. 
 
Εµπορικά εισπρακτέα 
 
Τα εµπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσµένο κόστος, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον πρόνοιας για 
αποµείωση της αξίας. 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 
υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το 
ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
∆άνεια από/προς συγγενικά µέρη 
 
∆άνεια από/προς συγγενικά µέρη παρουσιάζονται στην αξία συναλλαγής αφού είναι πληρωτέα σε 
πρώτη ζήτηση.  Η ∆ιεύθυνση πιστεύει πως η δίκαιη αξία τους δεν διαφέρει σηµαντικά από την αξία 
συναλλαγής. 
 
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 δανείων. Το 
ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του 
δανείου.  Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην 
τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ενοποιηµένο ισολογισµό τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
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. 
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Τραπεζικός δανεισµός 
 
Ο τραπεζικός δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία µετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα σε αποσβεσµένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη 
διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Ο τραπεζικός δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότηµα 
έχει το δικαίωµα άνευ όρων να αναβάλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
µήνες µετά την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Το Συγκρότηµα αναπροσάρµοσε τα ακόλουθα συγκριτικά ποσά για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος:   
 

• Στο προηγούµενο έτος εµπορικά εισπρακτέα ύψους £99.991 στον ενοποιηµένο ισολογισµό 
παρουσιάστηκαν κάτω από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στα εµπορικά και 
άλλα εισπρακτέα (Σηµ. 18), ενώ στο τρέχον έτος παρουσιάζονται κάτω από τα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ως µη κυκλοφορούντα εισπρακτέα (Σηµ. 16). 

 
• Στο προηγούµενο έτος η διαγραφή ελλείµµατος στο ταµείο ύψους £367.802 στην 

ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων παρουσιάστηκε ξεχωριστά ενώ στο 
τρέχον έτος συµπεριλαµβάνεται στα “Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, πωλήσεων και 
προώθησης”. 

 
• Στο προηγούµενο έτος πιστωτικοί τόκοι από δάνεια προς συγγενικά µέρη ύψους £369 

στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων συµπεριλήφθηκαν στα 
“χρηµατοδοτικά έξοδα”, ενώ στο τρέχον έτος συµπεριλήφθηκαν στα “άλλα κέρδη”.  Η 
αναπροσαρµογή αυτή επηρεάζει επίσης τους πιστωτικούς και χρεωστικούς τόκους που 
παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών κάτω από τις 
αναπροσαρµογές.   

 
• Στο προηγούµενο έτος η πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα στην 

ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών παρουσιάστηκε στις αλλαγές στο κεφάλαιο 
κίνησης µέσα στα “εµπορικά και άλλα εισπρακτέα”, ενώ στο τρέχον έτος παρουσιάστηκε 
ξεχωριστά κάτω από τις αναπροσαρµογές.  

 
• Στο προηγούµενο έτος τα δάνεια σε συγγενικά µέρη παρουσιάστηκαν καθαρά, ενώ στο 

τρέχον έτος διαχωρίστηκαν σε “δάνεια σε συγγενικά µέρη που παραχωρήθηκαν” και 
“δάνεια από συγγενικά µέρη που λήφθηκαν”.  Επίσης ποσό ύψους £56.124 το οποίο 
αφορούσε δάνεια που παραχωρήθηκαν σε συγγενικά µέρη περιλήφθηκε στο προηγούµενο 
έτος στα καθαρά µετρητά από εργασίες, ενώ στο τρέχον έτος στα “δάνεια σε συγγενικά 
µέρη που παραχωρήθηκαν”.   
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Το Συγκρότηµα  εκτίθεται 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: 

 
(i) Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 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. 

 
(ii) Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα 
εισοδήµατα και η ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.  Ο τραπεζικός δανεισµός σε 
κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταµειακές ροές.  Ο δανεισµός µε συγγενικές εταιρείες σε σταθερά επιτόκια εκθέτει 
το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και 
ενεργεί ανάλογα. 

 
(iii) 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 ενοποιηµένου ισολογισµού.  Το Συγκρότηµα δεν έχει 
σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.   
 
Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις 
υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί 
σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.   
 
Όταν υπάρχει ένδειξη πιθανότητας µη είσπραξης εισπρακτέων, το Συγκρότηµα 
προβαίνει σε πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα, η οποία 
περιλαµβάνεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Το 
σύνολο πρόβλεψης αποµείωσης επισφαλών χρεών που χρεώθηκε στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι ύψους £122.764 (2005: £118.475).   
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(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
(iii) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 

 
Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή 
πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν 
την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό 
οργανισµό. 

 
(iv) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

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

 
(v) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και 
τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα 
διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του Συγκροτήµατος.  Το Συγκρότηµα 
υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές και υπόλοιπα 
σε ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών, Ελβετικά Φράγκα, Στερλίνες και Ευρώ.  Το 
Συγκρότηµα προβαίνει σε αγορές ξένου συναλλάγµατος για να αντισταθµίσει 
σηµαντικούς συναλλαγµατικούς κινδύνους σε σχέση µε το νόµισµα λειτουργίας και 
παρουσίασης. 

 
Τα συναλλαγµατικά κέρδη που πιστώθηκαν στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι ύψους £37.633 (2005: ζηµιά ύψους £21.693) και 
αφορούν χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Σηµ. 9). 

 
(β) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που είναι εισηγµένα 
σε χρηµατιστήριο, βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του 
ενοποιηµένου 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 καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών όπως µεθόδους 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών.   
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(β) Εκτίµηση δίκαιων αξιών (συνέχεια) 

 
Η ονοµαστική αξία µείον υπολογιζόµενες πιστωτικές προσαρµογές για χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους θεωρείται ότι προσεγγίζει 
τις δίκαιες αξίες τους.   

 
4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις  
 
Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε 
µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
 
 Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως αποτέλεσµα 

οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα.  Οι 
υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρµογές στη 
λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος 
παρουσιάζονται πιο κάτω. 

 
(i) Υπολογιζόµενη αποµείωση υπεραξίας 

  
 Κάθε χρόνο το Συγκρότηµα εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί αποµείωση 

σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σηµείωση 2.  Το ανακτήσιµο 
ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει προσδιοριστεί µε βάση 
υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσης και της δίκαιης αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου µε βάση εκθέσεις ανεξάρτητων εκτιµητών µείον έξοδα πωλήσεως.  Αυτοί 
οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων όπως παρουσιάζονται στη Σηµείωση 
13. 

  
Αν το υπολογιζόµενο επιτόκιο κέρδους εργασιών την 31 ∆εκεµβρίου 2007 ήταν 10% 
χαµηλότερο από τους υπολογισµούς της ∆ιεύθυνσης την 31 ∆εκεµβρίου 2006  
(για παράδειγµα 16,2% αντί 18%), δεν θα προέκυπτε αποµειώση στην αξία της 
υπεραξίας. 
 
Αν το υπολογιζόµενο προεξοφλητικό επιτόκιο πριν τη φορολογία που εφαρµόστηκε 
στις προεξοφληµένες ταµειακές ροές ήταν 10% ψηλότερο από τους υπολογισµούς 
της ∆ιεύθυνσης (για παράδειγµα 14,3% αντί 13%), δεν θα προέκυπτε αποµείωση 
στην αξία της υπεραξίας. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια) 
 

(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια) 
 

(ii) Φορολογία 
 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, εκτός από µια θυγατρική που δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Όλες οι εταιρείες του 
Συγκροτήµατος πρέπει να ερµηνεύουν και να εφαρµόζουν την υπάρχουσα 
νοµοθεσία σε συναλλαγές µε τρίτα πρόσωπα και στις δικές τους δραστηριότητες. 
Χρειάζονται σηµαντικές εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για τον 
εταιρικό φόρο. Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός 
προσδιορισµός του εταιρικού φόρου είναι αβέβαιος κατά την διάρκεια της συνήθης 
διεξαγωγής των εργασιών. Η κάθε εταιρεία αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις για 
αναµενόµενα φορολογικά θέµατα βασιζόµενη πάνω σε εκτιµήσεις κατά πόσον 
πρόσθετος εταιρικός φόρος θα πρέπει να πληρωθεί. Εκεί όπου το φορολογικό 
αποτέλεσµα αυτών των θεµάτων διαφέρει από τα ποσά τα οποία είχαν αρχικά 
καταγραφεί, αυτές οι διαφορές θα επηρεάσουν τον εταιρικό φόρο και τις 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις µέσα στην φορολογική περίοδο κατά την 
οποία έγινε η διαπίστωση των διαφορών.  

 
Κατά τη γνώµη της ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας, όλες οι εταιρείες του Συγκροτήµατος 
έχουν συµµορφωθεί σε σηµαντικό βαθµό µε τους φορολογικούς νόµους που τις 
διέπουν. Όµως παραµένει ο κίνδυνος ότι οι αρµόδιες αρχές  µπορεί να πάρουν 
διαφορετικές θέσεις αναφορικά µε ερµηνευτικά θέµατα. 
 
Όλες οι εταιρείες του Συγκροτήµατος έχουν πραγµατοποιήσει τις φορολογικές τους 
καταχωρήσεις. Για αυτό δεν έχει καταχωρηθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη για την 
πιθανή επίδραση τέτοιων παραβάσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και στις 31 
∆εκεµβρίου 2005. 

 
(iii) Υπολογιζόµενη πρόνοια αποµείωσης για επισφαλή χρέη 

 
Κάθε χρόνο το Συγκρότηµα εξετάζει κατά πόσο τα εµπορικά εισπρακτέα έχουν 
υποστεί αποµείωση σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σηµείωση 2.  
Η πρόνοια αποµείωσης προσδιορίζεται βάσει αντικειµενικής ένδειξης και προσδοκιών 
της ∆ιεύθυνσης για την πιθανότητα ανάκτησης του οφειλόµενου ποσού του κάθε 
εισπρακτέου.   

 
5 Ανάλυση κατά τοµέα  
 
(α) Επιχειρηµατικοί τοµείς 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, το Συγκρότηµα είχε τρεις βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς: 
 

1 Τουριστικές και ξενοδοχειακές υπηρεσίες. 
2 Επιµελητεία (logistics) και µεταφορές. 
3 Ασφαλιστικές υπηρεσίες. 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
(α) Επιχειρηµατικοί τοµείς (συνέχεια) 

 
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 είναι τα 
ακόλουθα: 
 

 
 
 

Τουριστικές και 
ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες 

Επιµελητεία 
(logistics) και 

µεταφορές 

 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

 
 

Ολικό 
 £ £ £ £ 
     

Εισοδήµατα (1) 3.652.409 28.841.600 1.258.995 33.753.004 
 ========= ========== ========= ========= 
Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών   100.313 1.251.779 (207.480) 1.144.612 
Χρηµατοδοτικά έξοδα (Σηµ. 9)    (184.999) 
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων 
εταιρειών (Σηµ. 14) 

 
- 

 
(85.022) 

 
- 

 
(85.022) 

    _________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία    874.591 
Φορολογία (Σηµ. 10)    (137.740) 
    _________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος    736.851 
    ========= 

 
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι τα 
ακόλουθα: 
 

 
 
 

Τουριστικές και 
ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες 

Επιµελητεία 
(logistics) και 

µεταφορές 

 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

 
 

Ολικό 
 £ £ £ £ 

     
Εισοδήµατα  (1) 3.011.795 29.338.537 1.456.277 33.806.609 
 ========= ========== ========== ========= 
Κέρδος/(ζηµιά) εργασιών πριν το πιο 
κάτω κονδύλι 

 
110.735 

 
1.208.014 

 
(215.672) 

 
1.103.077 

∆ιαγραφή ελλείµµατος στο ταµείο 
(Σηµ. 7) 

 
- 

 
(367.802) 

 
- 

 
(367.802) 

 _________ _________ _________ _________ 
 110.735 840.212 (215.672) 735.275 
Χρηµατοδοτικά έξοδα (Σηµ. 9)    (247.832) 
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων 
εταιρειών (Σηµ. 14) 

 
- (128.227) 

 
- 

 
(128.227) 

   _________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία   359.216 
Φορολογία (Σηµ. 10)   (64.780) 
   _________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος   294.436 
   ========= 

 
 (1) Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος προέρχονται εξ’ ολοκλήρου από πωλήσεις  
  σε τρίτα πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ενδοσυγκροτηµατικές  
  πωλήσεις. 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
(α) Επιχειρηµατικοί τοµείς (συνέχεια) 
 

Άλλα στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού  
αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 είναι τα ακόλουθα: 
 

 
 
 

Τουριστικές και 
ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες 

Επιµελητεία 
(logistics) και 

µεταφορές 

 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

 
 

Ολικό 
 £ £ £ £ 

Αποσβέσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
(Σηµ. 12) 

 
 

105..207 

 
 

107.891 

 
 

25.964 

 
 

239.062 
     
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων (Σηµ. 13) 

 
10.697 

 
24.357 

 
2.858 

 
37.912 

     
Χρέωση αποµείωσης για άυλα 
περιουσιακά στοιχεία (Σηµ. 13) 

 
71.623 

 
- 

 
- 

 
71.623 

     
Χρέωση αποµείωσης για επισφαλή 
χρέη (Σηµ. 18) 

 
- 

 
33.066 

 
89.698 

 
122.764 

     
Χρέωση αποµείωσης για χρέη 
συνδεδεµένων εταιρειών (Σηµ. 7) 

 
24.490 

 
- 

 
- 

 
24.490 

 
 
Άλλα στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού  
αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι τα ακόλουθα: 

 
 
 
 

Τουριστικές και 
ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες 

Επιµελητεία 
(logistics) και 

µεταφορές 

 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

 
 

Ολικό 
 £ £ £ £ 

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού (Σηµ. 12) 

 
98.846 

 
94.713 

 
24.556 

 
218.115 

     
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων (Σηµ. 13) 

 
10.942 

 
22.514 

 
2.087 

 
35.543 

     
Χρέωση αποµείωσης για άυλα 
περιουσιακά στοιχεία (Σηµ. 13) 

 
- 

 
- 

 
6.000 

 
6.000 

     
Χρέωση αποµείωσης για επισφαλή 
χρέη (Σηµ. 18) 

 
7.991 

 
30.477 

 
80.007 

 
118.475 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
(α) Επιχειρηµατικοί τοµείς (συνέχεια) 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ανά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες ανά τοµέα για το έτος που έληξε αυτή την ηµεροµηνία είναι ως 
ακολούθως: 
 

 
 
 

Τουριστικές και 
ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες 

Επιµελητεία 
(logistics) και 

µεταφορές 

 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

 
 

Ολικό 
 £ £ £ £ 
     
Κατανεµητέα περιουσιακά στοιχεία  4.670.613 9.070.968 1.722.218 15.463.799 
 ========= ========= ========  
Μη κατανεµητέα περιουσιακά στοιχεία     

1.833.346 
    _________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    17.297.145 
    ========= 
     
Κατανεµητέες υποχρεώσεις  484.272 5.960.862 752.032 7.197.166 
 ========= ========= ========  
Μη κατανεµητέες υποχρεώσεις    1.873.424 
    _________ 
Σύνολο υποχρεώσεων    9.070.590 
    ========= 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
(Σηµ. 12, 13) 

 
49.186 

 
111.431 

 
11.896 

 
172.53 

 ========= ========= ======== ========= 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ανά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες ανά τοµέα για το έτος που έληξε αυτή την ηµεροµηνία είναι ως 
ακολούθως: 
 
 
 

Τουριστικές και 
ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες 

Επιµελητεία 
(logistics) και 

µεταφορές 

 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

 
 

Ολικό 
 £ £ £ £ 
     
Κατανεµητέα περιουσιακά στοιχεία  5.140.820 6.992.173 1.524.479 13.657.472 
 ======== ========= ==========  
Μη κατανεµητέα περιουσιακά 
στοιχεία 

   1.255.739 

    _________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    14.913.211 
    ========= 
     
Κατανεµητέες υποχρεώσεις  295.506 4.355.702 530.260 5.181.468 
 ======== ========= ==========  
Μη κατανεµητέες υποχρεώσεις    1.922.361 
    _________ 
Σύνολο υποχρεώσεων    7.103.829 
    ========= 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες  
(Σηµ. 12, 13) 

 
338.724 

 
225.475 

 
2.463 

 
566.662 

 ======== ========= ========== ========= 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, αποθέµατα, επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες, εµπορικά και 
άλλα εισπρακτέα, και µετρητά στην τράπεζα. ∆εν περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, και 
δάνεια σε συγγενικές εταιρείες. 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
(α) Επιχειρηµατικοί τοµείς (συνέχεια) 
 

Οι περιουσιακές υποχρεώσεις συµπεριλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προέρχονται 
από εργασίες. Ως αποτέλεσµα δεν περιλαµβάνουν τραπεζικό δανεισµό, τρέχουσες και 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, και δάνεια από συγγενικές εταιρείες. 
 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαµβάνουν αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού και αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµ. 12, 13), 
συµπεριλαµβανοµένων και των αγορών που προέκυψαν από εξαγορές εταιρειών (Σηµ. 28). 

 
(β) Γεωγραφικοί τοµείς 
 

Η Εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της, εξαιρουµένης µιας που είναι δραστηριοποιηµένη 
στην Ελλάδα, είναι δραστηριοποιηµένες στην Κύπρο.  Η Ελληνική θυγατρική εταιρεία 
δραστηριοποιείται στον τοµέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών.   

  2006 2005 
  £ £ 
Πωλήσεις    
Κύπρος  33.753.004 33.359.357 
Ελλάδα  - 447.252 
  ___________ ___________ 
  33.753.004 33.806.609 
  =========== =========== 

  
 Οι πωλήσεις οµαδοποιούνται µε βάση τη χώρα που βρίσκεται ο πελάτης. 
 

  2006 2005 
  £ £ 
Περιουσιακά στοιχεία     
Κύπρος  15.352.596 13.344.201 
Ελλάδα  111.203 313.271 
  ___________ ___________ 
  15.463.799 13.657.472 
Μη κατανεµητέα περιουσιακά στοιχεία   1.833.346 1.255.739 
  ___________ ___________ 
   17.297.145 14.913.211 
  =========== =========== 

  
 Τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται µε βάση τον τόπο που βρίσκεται το περιουσιακό 

στοιχείο.  
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

    
Κεφαλαιουχικές δαπάνες    
Κύπρος  172.513 566.351 
Ελλάδα  - 311 
  _________ _________ 
  172.513 566.662 
  ========= ========= 

 
 Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες οµαδοποιούνται µε βάση τον τόπο που βρίσκεται το 

περιουσιακό στοιχείο. 
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6 Άλλα κέρδη  
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Κέρδος από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση (Σηµ. 15) 

  
513 

 
- 

  _________ _________ 
Πιστωτικοί τόκοι:    
  Τραπεζικός δανεισµός   48.536 43.485 
  Τόκοι εισπρακτέοι σε υπόλοιπα χρεωστών  54.254 - 
  ∆άνεια προς συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 29 (α))  75.519 68.575 
  _________ _________ 
  178.309 112.060 
  _________ _________ 
Πιστωτικά µερίσµατα  - 2.196 
  _________ _________ 
∆ιαγραφή πιστωτικών υπολοίπων και εκπτώσεις εισπρακτέες   24.142 - 
  _________ _________ 
  202.964 114.256 
  ========= ========= 

 
7 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
   
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 8)   2.365.872 2.401.604 
Αµοιβές Συµβούλων (Σηµ. 29 (γ)) 181.023 192.816 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 12):   
  Ιδιόκτητα 226.635 208.554 
  Με χρηµατοδοτικές µισθώσεις  12.427 9.561 
Ζηµιά από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και  
εξοπλισµού (Σηµ. 12) 

 
- 

 
1.002 

Αποµείωση υπεραξίας (Σηµ. 13) 71.623 6.000 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµ. 13) 37.912 35.543 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  363.465 336.746 
Αµοιβή ελεγκτών 91.062 71.832 
Αλλαγές στα αποθέµατα έτοιµων και ηµιτελών προϊόντων (628) 3.876 
Ασφάλιστρα 748.231 755.282 
∆ιαγραφή ελλείµµατος στο ταµείο  - 367.802 
∆ικαιώµατα είσπραξης αεροπορικών εισιτηρίων  2.151.044 1.609.619 
Έξοδα µεταφορών και επιµελητείας (logistics)  23.652.858 24.411.699 
Εµπορικά εισπρακτέα – πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή 
εισπρακτέα (Σηµ. 18) 

 
122.764 

 
118.475 

Χρέωση αποµείωσης για χρέη συνδεδεµένων εταιρειών  
(Σηµ. 29 (α)) 

 
24.490 

 
- 

∆απάνες διαφήµισης και προώθησης 157.646 126.582 
Μεταφορικά 149.197 126.216 
Λοιπά έξοδα 2.455.735 2.402.381 

 __________ __________ 
Συνολικό κόστος υπηρεσιών, διοικητικής λειτουργίας , πωλήσεων 
και προώθησης  

 
32.811.356  

 
33.185.590 

 ========== ========== 
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8 Κόστος προσωπικού 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    

Μισθοί   2.121.235 2.163.252 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία  190.163 189.544 
Εισφορές στο Ταµείο Προνοίας   54.474 48.808 
  _________ _________ 
  2.365.872 2.401.604 
  ========= ========= 

 
Το Συγκρότηµα έχει ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών, το “Ταµείο Προνοίας των 
Υπαλλήλων του Συγκροτήµατος G.A.P. Vassilopoulos”, που χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και 
ετοιµάζει τις δικές του οικονοµικές καταστάσεις από το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται 
πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό των 
υπηρεσιών τους.  
 
Το κόστος προσωπικού περιλαµβάνεται εξ’ ολοκλήρου στο κόστος υπηρεσιών. 
 
9 Χρηµατοδοτικά έξοδα 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
Χρεωστικοί τόκοι:    
  Τραπεζικός δανεισµός και παρατραβήγµατα (1)  216.221 211.287 
  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις   3.979 2.499 
  ∆άνεια από συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (β))  501 369 
  Φορολογία  1.931 11.984 
  ________ ________ 
  222.632 226.139 
Καθαρό συναλλαγµατικό (κέρδος)/ζηµιά από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

  
(37.633) 

 
21.693 

  ________ ________ 
  184.999 247.832 
  ======== ======== 

 
(1) Οι χρεωστικοί τόκοι από τραπεζικό δανεισµό περιλαµβάνουν τραπεζικές χρεώσεις για προεξοφλήσεις 

µεταχρονολογηµένων επιταγών οι οποίες χρεώνονται στα τιµολόγια πελατών και περιλαµβάνονται στις 
πωλήσεις του Συγκροτήµατος. 

 
10 Φορολογία 
 
 2006 

£ 
2005 

£ 
Τρέχουσα φορολογία:   
  Εταιρικός φόρος 118.380 54.095 
  Αµυντική εισφορά 3.686 8.352 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 23) 2.127 1.438 
Φόροι προηγουµένων ετών 13.547 895 
 ________ ________ 
 137.740 64.780 
 ======== ======== 
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10 Φορολογία (συνέχεια) 
 
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: 
 
 2006 

£ 
2005 

£ 
   
Κέρδος πριν τη φορολογία 874.591 359.216 
 ========= ========= 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής 
φορολογίας ύψους 10%  

 
87.459 

 
35.922 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς  34.273 22.359 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδηµάτων που δεν 
υπόκεινται σε φορολογία (17.302) (5.511) 
Ειδική εισφορά για την άµυνα 3.686 8.352 
Φόροι προηγούµενων ετών 13.547 895 
Επιπρόσθετη φορολογία 10.719 470 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών για τις οποίες δεν έχει 
αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόµενης φορολογίας (1) 5.358 2.293 
 _________ _________ 
Χρέωση φορολογίας  137.740 64.780 
 ========= ========= 

 
(1)  Οι φορολογικές ζηµιές τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόµενης 
φορολογίας αφορούν ζηµιές της θυγατρικής στην Ελλάδα οι οποίες δεν αναµένεται να 
χρησιµοποιηθούν από την Εταιρεία και δεν µπορούν να συµψηφιστούν µε φορολογητέα κέρδη 
άλλων εταιρειών του Συγκροτήµατος.  
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία, τις θυγατρικές της στην Κύπρο και τις 
συνδεδεµένες της εταιρείες είναι 10%.   
 
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 περίπου 15%. 
 
Η θυγατρική εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα υπόκειται σε εταιρικό φόρο µε 
ποσοστό 30%. 
 
11 Κέρδος ανά µετοχή 
 
 2006 2005 
   
Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£) 563.469 202.636 
 ========== ========== 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών ονοµαστικής αξίας των 10 
σεντς η καθεµιά που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 38.750.237 

 
38.750.237 

 ========== ========== 

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντς) 1,45 0,52 

 ========== ========== 

 
Το πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή δεν διαφέρει από το βασικό κέρδος ανά µετοχή. 
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12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
  

 
Γη και 
κτίρια 

£ 

Έπιπλα 
σκεύη και 
εξοπλισµός 
γραφείου 

£ 

 
Ηλεκτρο- 

νικοί υπολο- 
γιστές 

£ 

 
 
 

Οχήµατα 
£ 

 
Ρουχισµός, 

γυαλικά 
και σκεύη 

£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

Την 1 Ιανουαρίου 2005       
Κόστος ή εκτίµηση 2.764.935 828.472 310.573 630.377 63.046 4.597.403 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (118.465) (412.935) (181.634) (205.643) (59.442) (978.119) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  2.646.470 415.537 128.939 424.734 3.604 3.619.284 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Έτος που έληξε στις  
31 ∆εκεµβρίου 2005 

      

Καθαρή λογιστική αξία  
στην αρχή του έτους 

 
2.646.470 

 
415.537 

 
128.939 

 
424.734 

 
3.604 

 
3.619.284 

Εξαγορά θυγατρικής (Σηµ. 28) - 38.338 - - - 38.338 
Προσθήκες 82.895 51.192 53.933 85.126 10.561 283.707 
Πλεόνασµα επανεκτίµησης 
(Σηµ. 21) 

 
397.872 

 
- 

 
- 

 
- - 

 
397.872 

Πωλήσεις - - - (3.628) - (3.628) 
Χρέωση απόσβεσης (Σηµ. 7) (28.139) (82.933) (51.679) (49.738) (5.626) (218.115) 
Συναλλαγµατική διαφορά 127 47 75 19 - 268 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  
στο τέλος του έτους 

 
3.099.225 

 
422.181 

 
131.268 

 
456.513 

 
8.539 

 
4.117.726 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005       
Κόστος ή εκτίµηση 3.245.829 918.049 364.581 711.894 73.607 5.313.960 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (146.604) (495.868) (233.313) (255.381) (65.068) (1.196.234) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  3.099.225 422.181 131.268 456.513 8.539 4.117.726 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

 
Έτος που έληξε στις  
31 ∆εκεµβρίου 2006 

      

Καθαρή λογιστική αξία  
στην αρχή του έτους 

 
3.099.225 

 
422.181 

 
131.268 

 
456.513 

 
8.539 

 
4.117.726 

Προσθήκες 12.659 46.464 41.692 31.156 20.389 152.360 
Χρέωση απόσβεσης (Σηµ. 7) (27.561) (88.441) (57.661) (54.092) (11.307) (239.062) 
Συναλλαγµατική διαφορά 218 (270) 105 32 - 85 
 ________ ________ ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική  
αξία στο τέλος του έτους 

 
3.084.541 

 
379.934 

 
115.404 

 
433.609 

 
17.621 

 
4.031.109 

 ________ ________ ________ ________ ________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006       
Κόστος ή εκτίµηση 3.258.706 964.243 406.378 743.082 93.996 5.466.405 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (174.165) (584.309) (290.974) (309.473) (76.375) (1.435.296) 
 ________ ________ ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία  3.084.541 379.934 155.404 433.609 17.621 4.031.109 
 ======== ======== ======== ======== ======== ========= 

 
Χρέωση απόσβεσης ύψους £134.249 (2005: £111.592) περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας, πωλήσεων και προώθησης και £104.813 (2005: £106.523) στο κόστος υπηρεσιών. 
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12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Στην ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από διάθεση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού περιλαµβάνουν: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Καθαρή λογιστική αξία  - 3.628 
Ζηµιά από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων  
και εξοπλισµού (Σηµ. 7) 

 
- 

 
(1.002) 

  ________ _______ 
Εισπράξεις από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού - 2.626 
  ======== ======= 

 
Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος επανεκτιµήθηκαν στις 27 ∆εκεµβρίου 2005 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. 21). 
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα πάνω στη γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος για 
£1.550.000 (2005: £1.550.000) (Σηµ. 22). 
 
Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Κόστος  1.461.511 1.448.517 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (255.517) (235.790) 
  _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία  1.205.994 1.212.727 
  ========= ========= 

 
Τα οχήµατα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα ποσά όπου το Συγκρότηµα είναι ο µισθωτής µε βάση 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
   
Κόστος κεφαλαιοποιηµένων χρηµατοδοτικών µισθώσεων 147.227 142.017 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (39.537) (27.110) 
  ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία   107.690 114.907 
  ======== ======== 

 
Το Συγκρότηµα δεν κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας για οχήµατα που αποκτήθηκαν µε τη µέθοδο 
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  Είναι όµως εξασφαλισµένα όπως εξηγείται στη Σηµείωση 22. 
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13 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
  

 
 
 

Υπεραξία 
από 

εξαγορές 
£ 

Εµπορική 
εύνοια 

εξασφάλισης 
ενοικιαστήριων 

συµβολαίων 
καταστηµάτων 

(αέρας) 
£ 

 
 
 
 
 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

£ 

 
 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

Την 1 Ιανουαρίου 2005     
Κόστος  443.239 24.320 159.445 627.004 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (92.544) (1.848) (80.612) (175.004) 
 _______ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  350.695 22.472 78.833 452.000 
 _______ ________ ________ ________ 
Έτος που έληξε στις  
31 ∆εκεµβρίου 2005 

    

Καθαρή λογιστική αξία  
στην αρχή του έτους 

 
350.695 

 
22.472 

 
78.833 

 
452.000 

Προσθήκες - - 49.933 49.933 
Εξαγορές θυγατρικών  
εταιρειών (Σηµ. 28)  

 
58.184 

 
136.500 

 
- 

 
194.684 

Χρέωση απόσβεσης (Σηµ. 7)  - - (35.543) (35.543) 
Χρέωση αποµείωσης (Σηµ. 7) (6.000) - - (6.000) 
 _______ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο  
τέλος του έτους 

 
402.879 

 
158.972 

 
93.223 

 
655.074 

 _______ ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005     
Κόστος  408.879 158.972 209.378 777.229 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  
και αποµείωση 

 
(6.000) 

 
- 

 
(116.155) 

 
(122.155) 

 _______ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  402.879 158.972 93.223 655.074 
 ======= ======== ======== ======== 
Έτος που έληξε στις  
31 ∆εκεµβρίου 2006 

    

Καθαρή λογιστική αξία στην  
αρχή του έτους 

 
402.879 

 
158.972 

 
93.223 

 
655.074 

Προσθήκες - - 20.153 20.153 
Χρέωση απόσβεσης (Σηµ. 7)  - - (37.912) (37.912) 
Χρέωση αποµείωσης (Σηµ. 7)  (71.623) - - (71.623) 
 _______ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο  
τέλος του έτους 

 
331.256 

 
158.972 

 
75.464 

 
565.692 

 _______ ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006     
Κόστος  408.879 158.972 229.531 777.220 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  
και αποµείωση 

 
(77.623) 

 
- 

 
(154.067) 

 
(122.155) 

 _______ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  331.256 158.972 75.464 565.692 
 ======= ======== ======== ======== 
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13 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας  
 
Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών βάσει του γεωγραφικού 
και επιχειρηµατικού τοµέα. 
 
Η κατανοµή της υπεραξίας ανά τοµέα παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 
 2006 2005 
 Επιµελητεία 

(logistics) και 
µεταφορές (1) 

 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

 
 

Σύνολο 

Επιµελητεία 
(logistics) και 
µεταφορές (1) 

 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

 
 

Σύνολο 
 £ £ £ £ £ £ 
       
Κύπρος 331.256 - 331.256 723.005 - 723.005 
Ελλάδα - - - - 71.623 71.623 
 __________ ___________ _________ __________ __________ ________
Σύνολο 331.256 - 331.256 723.005 71.623 794.628 
 ========== =========== ========= ========== ========== ========

 
(1) Ο επιχειρηµατικός τοµέας επιµελητεία (logistics) και µεταφορές περιλαµβάνει την καθαρή λογιστική 

αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ. 14). 
 
Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται βάσει 
υπολογισµών της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούν προβλέψεις ροής 
µετρητών βασισµένες σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που καλύπτουν περίοδο 
πέντε χρόνων και έχουν εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση. 
 
Οι κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης για 
τον επιχειρηµατικό τοµέα επιµελητεία (logistics) και µεταφορές είναι οι εξής: 
 

• Περιθώριο κέρδους εργασιών – 18% 
• Ρυθµός ανάπτυξης – 12% 
• Προεξοφλητικό επιτόκιο – 13% 

 
Η ∆ιεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισµένο περιθώριο κέρδους εργασιών βάσει 
προηγούµενων επιδόσεων και των προσδοκιών για την ανάπτυξη της αγοράς.  Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε δεν περιλαµβάνει την επίδραση της φορολογίας 
και αντικατοπτρίζει συγκεκριµένους κινδύνους που σχετίζονται µε τη µονάδα δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. 
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13 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας (συνέχεια) 
 
Για τον έλεγχο αποµείωσης της εµπορικής εύνοιας εξασφάλισης ενοικιαστήριων συµβολαίων 
καταστηµάτων (αέρας) έχει χρησιµοποιηθεί υπολογισµός δίκαιης αξίας µε βάση εκθέσεις 
ανεξάρτητων εκτιµητών.  Με αυτή τη βάση η ∆ιεύθυνση κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν 
υφίσταται οποιαδήποτε αποµείωση της εµπορικής εύνοιας αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 
 
Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο σε περίοδο  πέντε ετών. 
 
Χρέωση απόσβεσης των λογιστικών προγραµµάτων ύψους £29.384 (2005: £26.893) 
περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, πωλήσεων και προώθησης και £8.529 
(2005: £8.650) στο κόστος υπηρεσιών. Χρέωση αποµείωσης υπεραξίας ύψους £71.623 
(2005: £6.000) περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, πωλήσεων και προώθησης, 
η οποία προήλθε λόγω της µειωµένης απόδοσης της θυγατρικής της Εταιρείας στην Ελλάδα. 
 
14 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
 
 2006 

£ 
2005 

£ 
   
Στην αρχή του έτους 391.749 212.759 
Προσθήκη (1)  - 490 
Μερίδιο επανεκτίµησης ακινήτων συνδεδεµένων εταιρειών (Σηµ. 21) - 306.727 
Αντιστροφή µεριδίου επανεκτίµησης ακινήτων συνδεδεµένων εταιρειών 
(Σηµ. 21) 

 
(306.727) 

 
- 

Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών (2) (85.022) (128.227) 
 ________ ________ 
Στο τέλος του έτους - 391.749 
 ======== ======== 

 
(1) Στις 31 Οκτωβρίου 2005, το Συγκρότηµα απόκτησε το 49% των µετοχών της νεοϊδρυθείσας εταιρείας 

Swissport–G.A.P. Vassilopoulos (Cyprus) Limited για το ποσό των £490 που αντιστοιχεί προς £1 ανά 
µετοχή.   

 
(2) Το µερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών χρεώνεται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων, 

παρουσιάζεται µετά την αφαίρεση φορολογίας και του συµφέροντος της µειοψηφίας, και περιορίζεται 
στο υπόλοιπο της αξίας των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες.  Αν το µερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων 
εταιρειών δεν περιοριζόταν τότε η χρέωση για το έτος θα ήταν £456.610.   

 
Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνουν υπεραξία ύψους £µηδέν  
(2005: £85.022).  Πληροφορίες για τον έλεγχο αποµείωσης των επενδύσεων σε συνδεδεµένες 
εταιρείες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 13.  
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14 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια) 
 
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες εταιρείες, καµιά από τις οποίες δεν είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, είναι: 
 
 
 
Έτος  

 
     Περιουσιακά 

στοιχεία 

 
 

Υποχρεώσεις 

 
 

Εισοδήµατα 

 
 

     Ζηµιά 
 £ £ £ £ 
     
2006 554.166 1.019.424 1.092.744 109.512 
 ========= ========== ========= ========= 
     
2005 1.111.473 854.242 839.029 128.227 
 ========== ========== ======== ========= 

 
15 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Στην αρχή του έτους  13.089 11.876 
Πωλήσεις   (2.142) - 
(Έλλειµµα)/πλεόνασµα επανεκτίµησης που µεταφέρεται 
στα ίδια κεφάλαια (Σηµ. 21) 

  
(357) 

 
1.213 

  ________ ________ 
Στο τέλος του έτους  10.590 13.089 
  ======== ======== 

 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Εισηγµένες µετοχές:    
  Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  5.590 8.089 
Μη εισηγµένες µετοχές   5.000 5.000 
  _______ _______ 
  10.590 13.089 
  ======= ======= 

 
Τα ακόλουθα περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε  
σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Καθαρή λογιστική αξία 2.142 - 
Κέρδος από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση (Σηµ. 6) 

 
513 

 
- 

  _______ _______ 
Εισπράξεις από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση  

  
2.655 

 
- 

  ======= ======= 
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16 Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα 
 
Τα µη κυκλοφορούντα εισπρακτέα αφορούν υπόλοιπα που προέκυψαν από συναλλαγές µε 
συγκεκριµένο χρεώστη και για τα οποία υπάρχει συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και του 
χρεώστη αυτού, βάσει της οποίας η Εταιρεία µπορεί να ανακτήσει τα εισπρακτέα µέσω της 
παροχής από το χρεώστη ακινήτου ισότιµης αξίας. 
 
Τα µη κυκλοφορούντα εισπρακτέα παρουσιάστηκαν το προηγούµενο έτος στα εµπορικά και 
άλλα εισπρακτέα (Σηµ. 18), µέσα στα εµπορικά εισπρακτέα και δεδουλευµένο εισόδηµα. 
 
17 Αποθέµατα 
 
Όλα τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους. Το κόστος αγοράς αποθεµάτων που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συµπεριλήφθηκε εξ’ ολοκλήρου στο κόστος 
υπηρεσιών. 
 
18 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  
 2006 

£ 
2005 

£ 
   
Εµπορικά εισπρακτέα και δεδουλευµένο εισόδηµα (1) 6.358.411 4.407.344 
Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (2) (335.037) (212.273) 
 _________ _________ 
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά  6.023.374 4.195.071 
∆άνεια προς συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (α)) 1.825.926 1.178.725 
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωµές 218.435 402.454 
 _________ _________ 
 8.067.735 5.776.250 
 ========= ========= 

 
(1) Το συγκριτικό ποσό αναπροσαρµόστηκε µε την αναταξινόµηση εµπορικών εισπρακτέων συνολικού 

ύψους £99.991 στα µη κυκλοφορούντα εισπρακτέα (Σηµ. 16). 
 
(2) Η πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εµπορικά εισπρακτέα ύψους £122.764  
 (2005: £118.475) περιλαµβάνεται εξ’ ολοκλήρου στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, πωλήσεων και 

προώθησης (Σηµ. 7)και αφορά συγκεκριµένα εµπορικά χρεωστικά υπόλοιπα για τα οποία η ∆ιεύθυνση 
πιστεύει ότι η είσπραξη τους είναι αβέβαιη. 

 
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι 
περιορισµένες λόγω του µεγάλου αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος.  Η ιστορική 
εµπειρία του Συγκροτήµατος στην είσπραξη εµπορικών εισπρακτέων είναι εντός των πλαισίων 
των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η ∆ιεύθυνση 
πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν 
για ζηµιές από την είσπραξη των εµπορικών εισπρακτέων του Συγκροτήµατος.  
 
19 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  4.512.552 3.850.484 
  ========== ========== 
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19 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (συνέχεια) 
 
Για σκοπούς της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνουν: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  4.512.552 3.850.484 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 22)  (1.443.761) (887.933) 
  _________ _________ 
  3.068.791 2.962.551 
  ========= ========= 

 
Τα µετρητά στην τράπεζα περιλαµβάνουν ποσά σε ∆ολάρια ΗΠΑ ύψους £1.352.533  
(ΗΠΑ$3.092.432) που φέρουν τόκο µε βάση το Αµερικανικό βασικό επιτόκιο µείον 0,35% 
(2005: 0,35%).  Το Συγκρότηµα προβαίνει σε αγορές ξένου συναλλάγµατος για να 
αντισταθµίσει σηµαντικούς συναλλαγµατικούς κινδύνους σε σχέση µε το νόµισµα αποτίµησης. 
Τα υπόλοιπα µετρητά είναι σε Λίρες Κύπρου και φέρουν επιτόκιο 0% - 2,5% (2005: 0% - 
2,5%). 
 
20 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
 2006  2005 
 Αριθµός 

µετοχών 
£  Αριθµός 

µετοχών 
£ 

Εγκεκριµένο       
Μετοχές της £0,10 η καθεµιά 75 000 000 7.500.000  75 000 000 7.500.000 
 =========== ========== =========== ========== 
Εκδοµένο       
Μετοχές της £0,10 η καθεµιά 38 750 237 3.875.024  38 750 237 3.875.024 
 =========== ========== =========== ========== 

 
Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως πληρωµένο και όλες οι εκδοµένες 
µετοχές είναι ισότιµες και έχουν δικαίωµα µίας ψήφου έκαστη. 
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21 Άλλα αποθεµατικά 
 
 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας   
  

 
 
 

Γη και 
κτίρια 

Χρηµατο- 
οικονοµικά 
περιουσιακά 

στοιχεία 
διαθέσιµα 

προς πώληση 

 
 
 

Συσσωρευµένες 
συναλλαγµατικές 

διαφορές 

 
 
 
 
 

Ολικό 
 £ £ £ £ 
     
Την 1 Ιανουαρίου 2005 138.728 (7.833) (1.512) 129.383 
 _________ _________ _________ ________
Πλεόνασµα επανεκτίµησης:     
  Επανεκτίµηση αξίας ακινήτων, εγκαταστάσεων και   
  εξοπλισµού Συγκροτήµατος (Σηµ. 12) 

 
397.872 

 
- 

 
- 

 
397.872 

  Επανεκτίµηση αξίας ακίνητων εγκαταστάσεων και 
  εξοπλισµού συνδεδεµένων εταιρειών (Σηµ. 14) 

 
306.727 

 
- 

 
- 

 
306.727 

 _________ _________ _________ ________
 704.599 - - 704.599 
 _________ _________ _________ ________
Μεταφορά αποσβέσεων:     
  Μεικτή (10.555) - - (10.555)
  Φόρος 960 - - 960 
 _________ _________ _________ ________
 (9.595) - - (9.595)
 _________ _________ _________ ________
Κέρδη δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (Σηµ. 15) 

 
- 

 
1.213 

 
- 

 
1.213 

Αναβληµένη φορολογία (Σηµ. 23) (86.658) - - (86.658)
Συναλλαγµατική διαφορά στην ενοποίηση θυγατρικής - - 151 151 
 _________ _________ _________ ________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005/1 Ιανουαρίου 2006 747.074 (6.620) (1.361) 739.093 
 _________ _________ _________ ________
Μεταφορά αποσβέσεων:     
  Μεικτή (8.745) - - (8.745)
  Φόρος 795 - - 795 
 _________ _________ _________ ________
 (7.950) - - (7.850)
Αντιστροφή επανεκτίµησης αξίας ακινήτων,  εγκαταστάσεων  
και εξοπλισµού συνδεδεµένων εταιρειών (Σηµ. 14) 

 
(306.727) 

 
- 

 
- 

 
(306.727)

Ζηµιά δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (Σηµ. 15) 

 
- 

 
(357) 

 
- 

 
(357)

 _________ _________ _________ ________
Αναβληµένη φορολογία (Σηµ. 23) 2.498 - - 2.498 
Συναλλαγµατική διαφορά στην ενοποίηση θυγατρικής  - - (3.040) (3.040)
 _________ _________ _________ ________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 434.895 (6.977) (4.401) 423.517 
 ========= ========= ========= ========
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22 ∆ανεισµός 
 
 
 

2006 
£ 

2005 
£ 

Βραχυπρόθεσµος   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 19) 1.443.761 887.933 
Τραπεζικός δανεισµός 186.602 188.208 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικών µισθώσεων (Σηµ. 12) 24.212 24.605 
∆άνεια από συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (β)) 10.358 10.187 
 _________ _________ 
 1.664.933 1.110.933 
 _________ _________ 
Μη βραχυπρόθεσµος   
Τραπεζικός δανεισµός 1.054.522 1.208.891 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικών µισθώσεων (Σηµ. 12) 37.195 61.642 
 _________ _________ 
 1.091.717 1.270.533 
 _________ _________ 
Σύνολο δανεισµού  2.756.650 2.381.466 
 ========= ========= 
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού (εκτός από υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης): 

  

Από 1 µέχρι 2 έτη  149.183 181.120 
Από 2 µέχρι 5 έτη 623.629 616.925 
Μετά από 5 έτη 281.710 410.846 
 _________ _________ 
 1.054.522 1.208.891 
 ========= ========= 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης – ελάχιστη καταβολή 
µισθωµάτων  

  

Μέχρι 1 έτος 24.212 24.209 
Από 1 µέχρι 5 έτη  46.946 75.768 
 _________ _________ 
 71.158 99.977 
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  (9.751) (13.730)
 _________ _________ 
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 61.407 86.247 
 ========= ========= 
Η παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι:   
Από 1 µέχρι 2 έτη  24.212 20.355 
Από 2 µέχρι 5 έτη  37.195 65.892 
 _________ _________ 
 61.407 86.247 
 ========= ========= 

  
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν κεφαλαιοποιήθηκαν οποιαδήποτε έξοδα δανείων. 
 
Ο τραπεζικός δανεισµός είναι αποπληρωτέος µε δόσεις µέχρι το ∆εκέµβριο του 2014.  Ο 
τραπεζικός δανεισµός και τα παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 
(α) Με πρώτη υποθήκη της γης και των κτιρίων του Συγκροτήµατος (Σηµ. 12) ύψους 

£1.550.000 (2005: £1.550.000). 
 
(β) Με κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος 

ύψους £µηδέν (2005: £900.000). 
 
(γ) Με εκχώρηση ασφάλειας πυρός, σεισµού και άλλων κινδύνων µε ρήτρα υποθήκης σε 

όφελος της τράπεζας. 
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22 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
(δ) Με δέσµευση σε καταθεσιακό λογαριασµό ύψους £262.421 (2005: £334.649).  
 
(ε) Με εγγύηση της Εταιρείας προς θυγατρικές εταιρείες για το ποσό των £600.000 

(2005: £480.000). 
 
(ζ) Με εγγύηση της Εταιρείας G.P.P. Logistics Limited (µέτοχος της θυγατρικής G.A.P. 

Vassilopoulos Warehousing and Clearing Associates Limited) προς θυγατρική του 
Συγκροτήµατος για το ποσό των £124.000 (2005: £124.000). 

 
Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι ουσιαστικά εξασφαλισµένες επειδή τα 
δικαιώµατα των µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων επανέρχονται στον εκµισθωτή σε 
περίπτωση αδυναµίας πληρωµής και επιπλέον είναι εξασφαλισµένες ως εξής:  
 
(α) Με κυριότητα υπέρ της τράπεζας επί χρηµατοδοτούµενων οχηµάτων και εκχώρηση 

περιεκτικής ασφάλειας. 
 
(β) Με εγγύηση της Εταιρείας προς θυγατρική της για το ποσό των £160.000 (2005: 

£160.000). 
 
(γ) Με εγγύηση της Εταιρείας G.P.P. Logistics Limited (µέτοχος της θυγατρικής G.A.P. 

Vassilopoulos Warehousing and Clearing Associates Limited) προς τη θυγατρική του 
Συγκροτήµατος για το ποσό των £40.000 (2005: £40.000). 

 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού 
ήταν ως εξής: 
 
 2006 

% 
          2005 
               % 

   
Τραπεζικός δανεισµός 7,0               6,0 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  7,0               6,0 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 8,0               8,0 
∆ανεισµός από συγγενικές εταιρείες  5,0               5,0 
 
Ο δανεισµός του Συγκροτήµατος είναι διευθετηµένος σε σταθερά και κυµαινόµενα επιτόκια. Ο 
δανεισµός σε σταθερό επιτόκιο εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη 
δίκαιη αξία. Για δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται µηνιαίως 
εκθέτοντας το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. 
 
Η λογιστική αξία του δανεισµού είναι περίπου η ίδια µε τη δίκαιη αξία. 
 
H λογιστική αξία του δανεισµού του Συγκροτήµατος αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Κυπριακή Λίρα – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 2.593.487 2.261.826 
Ευρώ  121.569 119.640 
Ελβετικά Φράγκα  41.594 - 
  _________ _________ 
  2.756.650 2.381.466 
  ========= ========= 
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23 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού των τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε 
τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την 
ίδιαν φορολογική αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής: 
 

 
 
 
 

∆ιαφορά µεταξύ 
αποσβέσεων  

και εκπτώσεων  
φθοράς 

£  

Επανεκτίµηση 
γης και 
κτιρίων 

£ 
Σύνολο 

£ 
    
Την 1 Ιανουαρίου 2005 32.266 107.993 140.259 
Χρέωση:    
  Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού  
  αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) 1.438 - 1.438 
  Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (Σηµ. 21) - 86.658 86.658 
 ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  2005/1 Ιανουαρίου 2006 33.704 194.651 228.355 
Χρέωση/(πίστωση):    
  Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού  
  αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) 2.127 - 2.127 
  Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (Σηµ. 21) - (2.498) (2.498) 
 ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 35.831 192.153 227.984 
 ======== ======== ======== 

 
24 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
 
 

2006 
£ 

2005 
£ 

   
Εµπορικοί πιστωτές 5.160.742 3.722.925 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 72.090 77.193 
Άλλοι πιστωτές, οφειλόµενα έξοδα και Φ.Π.Α. 470.989 429.398 
 _________ _________ 
 5.703.821 4.229.516 
 ========= ========= 

 
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
25 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
(α) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 το Συγκρότηµα είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε 

τραπεζικές εγγυήσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών από τις 
οποίες αναµένεται ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις.  Αυτές οι εγγυήσεις 
ανέρχονται σε £1.470.600 (2005: £576.030). 
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25 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 
(β) Οι µέτοχοι της συνδεδεµένης εταιρείας G.A.P. Akis Express Limited έχουν εγγυηθεί εκ 

κοινού και κεχωρισµένως δάνειο ύψους £957.222 από τράπεζα προς την G.A.P. Akis 
Express Limited.  Το δάνειο είναι εξασφαλισµένο πάνω σε ακίνητη περιουσία της 
G.A.P. Akis Express Limited, η οποία έχει εκτιµηθεί από ανεξάρτητους εκτιµητές στις 
31 ∆εκεµβρίου 2005 σε αγοραία αξία ύψους £1.149.328. 

 
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψει οποιαδήποτε ζηµιά από τις πιο πάνω 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
 
26 ∆εσµεύσεις 
  
∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις όπου το Συγκρότηµα είναι ο µισθωτής 
 
Το Συγκρότηµα ενοικιάζει διάφορα καταστήµατα και γραφεία σύµφωνα µε µη-ακυρώσιµες 
λειτουργικές µισθώσεις (Σηµ. 27).  Οι µισθώσεις έχουν ποικίλους όρους, πρόνοιες 
αναπροσαρµογής τιµήµατος και δικαιώµατα ανανέωσης. 
 
Το Συγκρότηµα ενοικιάζει επίσης διάφορα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σύµφωνα 
µε ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις.  Το Συγκρότηµα είναι υποχρεωµένο να δώσει έξι 
µήνες προειδοποίηση για τον τερµατισµό αυτών των συµφωνιών.  Τα έξοδα ενοικιάσεων για το 
έτος που χρεώθηκαν στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
παρουσιάζονται στη Σηµείωση 7. 
  
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη 
ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Μέχρι 1 έτος  16.980 16.980 
  ======== ======== 

 
27 Συµβάσεις µε ∆ιοικητικούς Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
(α) Ενοίκια γραφείων  
 

Το Συγκρότηµα ενοικιάζει γραφεία από την εταιρεία G.A.P. Vassilopoulos Offices 
Limited, η οποία ανήκει στους κ.κ. Γιώργο Βασιλόπουλο, Άρη Βασιλόπουλο και Πέτρο 
Βασιλόπουλο οι οποίοι είναι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας 
(Σηµ. 29 (ε)).  Η χρέωση ενοικίου για το έτος ήταν £212.031 (2005: £179.730).   Η 
συµφωνία για ενοικίαση των γραφείων ανανεώνεται σε χρονιαία βάση. 
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27 Συµβάσεις µε ∆ιοικητικούς Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
(συνέχεια) 

 
(β) Συµβόλαια εργοδότησης  
 

Η Εταιρεία διατηρεί πενταετή συµβόλαια εργοδότησης από 1 Ιανουαρίου 2000 µε 
επιλογή ανανέωσης τους στη λήξη µε τους Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους 
κ.κ. Γιώργο Βασιλόπουλο, Άρη Βασιλόπουλο, Πέτρο Βασιλόπουλο και Σάββα 
Γαριβαλδινό.  Η µηνιαία αµοιβή του πρώτου έτους των συµβολαίων (έτος 2000) για 
τους κ.κ. Γιώργο Βασιλόπουλο, Άρη Βασιλόπουλο και Πέτρο Βασιλόπουλο ήταν 
£3.993 ο καθένας ενώ για τον κ. Σάββα Γαριβαλδινό ήταν £1.875.   Τα συµβόλαια 
εργοδότησης προβλέπουν ετήσια αύξηση µε το µεγαλύτερο του ετήσιου πληθωρισµού 
ή του 10% των προηγούµενων ετήσιων µισθών.  Όλοι οι Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί 
Σύµβουλοι εξάσκησαν το δικαίωµα ανανέωσης των συµβολαίων τους την 1 Ιανουαρίου 
2006.  Τα συµβόλαια των κ.κ. Γιώργο Βασιλόπουλο, ΄Αρη Βασιλόπουλο και Πέτρο 
Βασιλόπουλο ανανεώθηκαν για επιπλέον δέκα χρόνια και του κ. Σάββα Γαριβαλδίνου 
για ακόµα ένα χρόνο βάσει των υφιστάµενων όρων (Σηµ. 29 (ε)). 

 
28 Εξαγορές 
 
2006 
 
(α) G.A.P. Airservices Limited 
 

  Στις 23 Νοεµβρίου 2006, η Εταιρεία απόκτησε το 51% του µετοχικού κεφαλαίου της 
νεοσυσταθείσας εταιρείας G.A.P. Airservices Limited για το ποσό των £2.550 που 
αντιστοιχεί προς £1 ανά µετοχή.   
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις από την εξαγορά της G.A.P. Airservices 
Limited και η υπεραξία που προέκυψε είναι ως ακολούθως: 

 G.A.P. Airservices 
Limited 

£ 
  
Άλλα εισπρακτέα 5.000 
 ________ 
Ολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία  5.000 
Συµφέρον µειονότητας (49%) (2.450) 
 ________ 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν  2.550 
 ======== 
Κόστος απόκτησης σε µετρητά  2.550 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν  (2.550) 
 ________ 
Υπεραξία - 
 ________ 
Κόστος απόκτησης σε µετρητά και καθαρή ταµειακή εκροή από την εξαγορά 2.550 
 ======== 

 
  Η δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν είναι ίση µε τη 
λογιστική τους αξία. 

 
 Η εξαγορά της G.A.P. Airservices Limited συνείσφερε £61.434 στα εισοδήµατα και 
£44.627 στα κέρδη εργασιών του Συγκροτήµατος την περίοδο από 23 Νοεµβρίου 2006 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006.  Εάν η εξαγορά γινόταν την 1 Ιανουαρίου 2006, η 
συνεισφορά στα εισοδήµατα και στα κέρδη εργασιών του Συγκροτήµατος θα παρέµενε 
η ίδια.  Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της G.A.P. Airservices Limited 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ήταν £59.931 και £15.213 αντίστοιχα.   
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28 Εξαγορές (συνέχεια) 
 
2006 (συνέχεια) 
 
(β) G.A.P. Vassilopoulos & James Louisides (Naval Operations) Limited 
 

  Στις 3 Νοεµβρίου 2006, η G.A.P. Vassilopoulos & James Louisides Limited, η οποία 
είναι θυγατρική της Εταιρείας µε ποσσοτό συµµετοχής στο κεφάλαιο 76% (Σηµ. 30) 
απόκτησε το 100% των µετοχών της νεοσυσταθείσας εταιρείας G.A.P. Vassilopoulos & 
James Louisides (Naval Operations) Limited για το ποσό των £1.000 που αντιστοιχεί 
προς £1 ανά µετοχή.  Ως εκ τούτου, η Εταιρεία ελέγχει το 76% των µετοχών της G.A.P. 
Vassilopoulos & James Louisides (Naval Operations) Limited. 

 
2005 
 
(α)  G.A.P. Vassilopoulos Restaurants Limited  
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, η Εταιρεία απόκτησε το 100% των µετοχών της εταιρείας 
G.A.P. Vassilopoulos Restaurants Limited από τους κύριους µετόχους (Σηµ. 29 (δ)) για 
το ποσό των £1.900.   

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από την εξαγορά της  
και η υπεραξία που προέκυψε είναι ως ακολούθως: 
 

 G.A.P. Vassilopoulos 
Restaurants 

Limited 
£ 

  
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (Σηµ. 12) 38.338 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµ. 13) 136.500 
Εµπορικά εισπρακτέα 6.606  
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (6.250) 
Τραπεζικό παρατράβηγµα (17.907) 
∆άνεια από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 29(α)) (155.387) 
 ________ 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν 1.900 
 ======== 
Κόστος απόκτησης σε µετρητά  1.900 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν  (1.900) 
 ________ 
Υπεραξία - 
 ======== 
Κόστος απόκτησης σε µετρητά  1.900 
Πλέον: τραπεζικό παρατράβηγµα θυγατρικής που αποκτήθηκε  17.907 
 ________ 
Καθαρή ταµειακή εκροή από την εξαγορά 19.807 
 ======== 

 
Εάν η εξαγορά γινόταν την 1 Ιανουαρίου 2005, τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος θα 
παρέµεναν τα ίδια και το κέρδος εργασιών θα ανερχόταν σε £953.245.  Τα περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις της G.A.P. Vassilopoulos Restaurants Limited στις 31 
∆εκεµβρίου 2005 ήταν £211.556 και £209.656 αντίστοιχα. 
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28 Εξαγορές (συνέχεια) 
 
2005 (συνέχεια) 
 
(α)  G.A.P. Vassilopoulos Restaurants Limited (συνέχεια) 
 
 Η δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν είναι ίση µε τη 

λογιστική τους αξία. 
 
(β) G.A.P. Vassilopoulos Insurance Representatives (Hellas) S.A. 

 
Η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στην G.A.P. Vassilopoulos Insurance 
Representatives (Hellas) S.A. σε δύο στάδια ως ακολούθως: 

 
Στις 30 Iουνίου 2005, η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στην G.A.P. 
Vassilopoulos Insurance Representatives (Hellas) S.A. µέσω αγοράς υφιστάµενων 
µετοχών από 78,36% σε 83,39%.  Ολόκληρο το ποσό των €15.000 (£8.849) που 
πληρώθηκε αντιπροσωπεύει υπεραξία αξίας £8.849 διότι τα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία που αποκτήθηκαν ήταν £µηδέν.  Για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2005 µέχρι 30 
Νοεµβρίου 2005, η εταιρεία είχε εισοδήµατα £186.355 και ζηµιά εργασιών £58.327.  
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας στις 30 Νοεµβρίου 2005 
ήταν £743.589 και £743.589 αντίστοιχα. 

 
  Στις 30 Νοεµβρίου 2005, η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στην G.A.P. 

Vassilopoulos Insurance Representatives (Hellas) S.A. µέσω αύξησης κεφαλαίου από 
83,39% σε 88,18%.  Ολόκληρο το ποσό των €86.000 (£49.335) που πληρώθηκε 
αντιπροσωπεύει υπεραξία αξίας £49.335 διότι τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν ήταν £µηδέν.  Για την περίοδο από 1 ∆εκεµβρίου 2005 µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2006, η εταιρεία είχε εισοδήµατα £37.271 και ζηµιά εργασιών £5.619.  Τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ήταν 
£313.271 και £341.784 αντίστοιχα. 
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28 Εξαγορές (συνέχεια) 
 
2005 (συνέχεια) 
 
(β) G.A.P. Vassilopoulos Insurance Representatives (Hellas) S.A. (συνέχεια) 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από την εξαγορά και η 
υπεραξία που προέκυψε στις 30 Ιουνίου 2005 και στις 30 Νοεµβρίου 2005 είναι ως 
ακολούθως: 
 

 G.A.P. Vassilopoulos Insurance 
Representatives (Hellas) S.A. 

 30 Ιουνίου 
2005 

£ 

30 Νοεµβρίου 
2005 

£ 
   
Μετρητά στην τράπεζα 59.882 29.305 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 77.855 69.305 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 482.758 644.979 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (620.495) (686.307) 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα - (57.282) 
 ________ ________ 
Kαθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν  - - 
 ======== ======== 
   
Κόστος απόκτησης σε µετρητά  8.849 49.335 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν 
(£µηδέν @ 5,03% / 4,79%) 

 
- 

 
- 

 ________ ________ 
Υπεραξία (Σηµ. 13) 8.849 49.335 
 ======== ======== 
   
Κόστος απόκτησης σε µετρητά  8.849 49.335 
Μείον:  Mετρητά για την απόκτηση που κατατέθηκαν 
στη τράπεζα της θυγατρικής 

 
- 

 
(49.335) 

 ________ ________ 
Καθαρή ταµειακή εκροή από την εξαγορά 8.849 - 
 ======== ======== 

 
Στις 30 Ιουνίου 2005 και στις 30 Νοεµβρίου 2005, αµέσως µετά την εξαγορά, το 
συµφέρον µειοψηφίας κατείχε το 16,61% και 11,82% των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρείας αντίστοιχα. 
 
Η υπεραξία είναι αποδοτέα στη συνεισφορά αύξησης κεφαλαίου εξ’ολοκλήρου από το 
Συγκρότηµα όπως προσδιορίζεται από την νοµοθεσία της Ελλάδας.  Η συνεισφορά 
αυτή θα επιτρέψει στο Συγκρότηµα να εκµεταλλευτεί τα περιθώρια ανάπτυξης του 
Ελληνικού ασφαλιστικού τοµέα, αλλά και τις προοπτικές της Ελλαδικής οικονοµίας. 
 
Η δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν είναι ίση µε τη 
λογιστική τους αξία. 
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29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
H Εταιρεία ελέγχεται από τους κ.κ. Γιώργο Βασιλόπουλο, Άρη Βασιλόπουλο και Πέτρο 
Βασιλόπουλο, οι οποίοι στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 κατείχαν 23,25% ο καθένας του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας.  Το υπόλοιπο 30,25% των µετοχών είναι ευρέως διεσπαρµένο. 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 
 
(α) ∆άνεια προς συγγενικά µέρη 
 

  2006 
£ 

2005 
£ 

∆άνεια προς συνδεδεµένες εταιρείες     
Στην αρχή του έτους   125.060 101.427 
∆άνεια που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του  έτους 87.815 18.535 
Χρέωση αποµείωσης εισπρακτέου (Σηµ. 7)  (24.490) - 
Πιστωτικοί τόκοι  8.195 5.098 
  _________ __________ 
Στο τέλος του έτους   196.580 125.060 
  ========= ========== 

 
∆άνεια προς εταιρείες που ελέγχονται από τους 
  κύριους µετόχους της Εταιρείας  

   

Στην αρχή του έτους   1.053.665 949.716 
∆άνεια που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του  έτους 508.357 195.859 
Εξαγορά θυγατρικής (Σηµ. 28(α))  - (155.387) 
Πιστωτικοί τόκοι  67.324 63.477 
  _________ __________ 
Στο τέλος του έτους   1.629.346 1.053.665 
  ========= ========== 
Σύνολο δανείων προς συγγενικά µέρη    
Στην αρχή του έτους   1.178.725 1.051.143 
∆άνεια που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους   

  
596.172 

 
214.859 

Χρέωση αποµείωσης εισπρακτέου (Σηµ. 7)  (24.490) - 
Πιστωτικοί τόκοι (Σηµ. 6)  75.519 68.575 
Εξαγορά θυγατρικής (Σηµ. 28(α))  - (155.387) 
  _________ __________ 
Στο τέλος του έτους (Σηµ. 18)  1.825.926 1.178.725 
  ========= ========== 

 
 

Τα δάνεια προς συγγενικές εταιρείες φέρουν τόκο 5% και δεν υπάρχουν συµφωνηµένοι 
όροι αποπληρωµής. 

 
(β) ∆άνεια από συγγενικά µέρη 
 

∆άνεια από εταιρείες που ελέγχονται από τους 
  κύριους µετόχους της Εταιρείας 

   

Στην αρχή του έτους   10.187 4.925 
Αποπληρωµές δανείου κατά τη διάρκεια τους έτους  (330) - 
∆άνεια που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους  - 4.893 
Χρεωστικοί τόκοι (Σηµ. 9)  501 369 
  _________ __________ 
Στο τέλος του έτους (Σηµ. 22)  10.358 10.187 
  ========= ========== 

 
 

Τα δάνεια από συγγενικές εταιρείες φέρουν τόκο 5% και δεν υπάρχουν συµφωνηµένοι 
όροι αποπληρωµής. 
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29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(γ) Αµοιβές Συµβούλων  
 

Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων περιλαµβάνεται εξ’ ολοκλήρου στα έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας, πωλήσεων και προώθησης (Σηµ. 7) και αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι   179.523 191.316 
Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι  1.500 1.500 
  ________ _________ 
  181.023 192.816 
  ======== ========= 

 
(δ) Εξαγορά της G.A.P. Vasilopoulos Restaurants Limited 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 η Εταιρεία εξαγόρασε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο της 
G.A.P. Vassilopoulos Restaurants Limited από τους κύριους µετόχους για το ποσό των 
£1.900 (Σηµ. 28). 

 

(ε) Συµβάσεις µε ∆ιοικητικούς Συµβούλους 
 

Το Συγκρότηµα ενοικιάζει γραφεία από την Εταιρεία G.A.P. Vassilopoulos Offices 
Limited, η οποία ανήκει στους κύριους µετόχους της Εταιρείας, για το ποσό των 
£212.031 (2005: £185.470) ετησίως (Σηµ. 27 (α)). 
 
Τα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων ανανεώθηκαν 
την 1 Ιανουαρίου 2006 και προβλέπουν ετήσια αύξηση µε το µεγαλύτερο του ετήσιου 
πληθωρισµού ή 10% (Σηµ. 27 (β)). 
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30 Θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες 
 
Οι θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος, που είναι δραστηριοποιηµένες, 
είναι οι ακόλουθες: 
 
 
Όνοµα 

Χώρα 
ίδρυσης 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

   
Θυγατρικές:   
G.A.P. Vassilopoulos Shipping Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos Express Services Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos Airfreight Services Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos Seafreight Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions Limited Kύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos Financial Services Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos Aviation Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos Stevedors Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos e-media Limited Κύπρος 76,00 
G.A.P. Vassilopoulos Representatives (Hellas) S.A. Ελλάδα 88,18 
G.A.P. Vassilopoulos & James Louisides Limited  Κύπρος 76,00 
G.A.P. Vassilopoulos Warehousing and Clearing 
  Associates Limited 

 
Κύπρος 

 
80,00 

G.A.P. Vassilopoulos Restaurants Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos General Insurance  
  Representatives Limited 

 
Κύπρος 

 
100,00 

G.A.P. Vassilopoulos Surety Insurance  
  Representatives Limited 

 
Κύπρος 

 
100,00 

G.A.P. Vassilopoulos Medical Insurance Sub  
  Agency Limited 

 
Κύπρος 

 
100,00 

G.A.P. Vassilopoulos Insurance Brokers Limited Κύπρος 100,00 
G.A.P. Vassilopoulos & James Louisides (Naval 
Operations) Limited 

 
Κύπρος 

 
76,00 

G.A.P. Airservices Limited Κύπρος 51,00 
A & A Container Control Associates Limited Κύπρος 100,00 
   
Συνδεδεµένες:   
G.A.P. Akis Express Limited (1) Κύπρος 50,00 
Swissport – G.A.P. Vassilopoulos (Cyprus) Limited (2) Κύπρος 49,00 
 
(1) Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της G.A.P. Akis Express Limited είναι £30.000 

διαιρεµένο σε 30 000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η καθεµία. 
 
(2) Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Swissport – G.A.P. Vassilopoulos (Cyprus) Limited 

είναι £1.000 διαιρεµένο σε 1 000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η καθεµιά. 
 
31 Γεγονότα µεταγενέστερα του ενοποιηµένου ισολογισµού 
 
Το Συγκρότηµα έχει συνάψει συµφωνία αντιπροσώπευσης της Western Union στο Ηνωµένο 
Βασίλειο.  Για το σκοπό αυτό συστάθηκε η εταιρεία G.A.P. Vassilopoulos U.K. Limited.   Η 
χρηµατοδότηση των νέων δραστηριοτήτων έχει εξασφαλιστεί µε τη σύναψη συµφωνίας µε 
µέτοχο µειοψηφίας για τη συµµετοχή του στο 35% του µετοχικού κεφαλαίου της νέας 
εταιρείας µε το αντάλλαγµα των £4 εκατοµµυρίων στερλίνων.  Η Εταιρεία έχει 
πραγµατοποιήσει το ανάλογο κέρδος από την πράξη αυτή.  
 
 
 
 



G.A.P. Vassilopoulos Public Limited 
 

  (71) 

32 Συµπληρωµατικές πληροφορίες 
 
Η παρουσίαση των ενοποιηµένων καταστάσεων λογαριασµού αποτελεσµάτων για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 31 ∆εκεµβρίου 2005, οι ενοποιηµένοι ισολογισµοί στις 31 
∆εκεµβρίου 2006 και 31 ∆εκεµβρίου 2005, και οι ενοποιηµένες καταστάσεις ταµειακών ροών 
για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 31 ∆εκεµβρίου 2005 σε Ευρώ αποτελούν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες.  Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε Ευρώ 
σύµφωνα µε την παράγραφο 57 του ∆ΛΠ 21 “Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών 
Συναλλάγµατος” χρησιµοποιώντας ως τιµή συναλλάγµατος την ισοτιµία που εκδόθηκε από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού του 
τρέχοντος έτους (ΛΚ1 = Ευρώ 1,7295) τόσο για τα ποσά του τρέχοντος έτους όσο και για τα 
συγκριτικά ποσά µε βάση, την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 25 του Συνδέσµου Εγκεκριµένων 
Λογιστικών Κύπρου. 
 
 
 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 19 µέχρι 21. 
 


