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∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Μιχαήλ Γ. Λεπτός, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Παντελής M. Λεπτός, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Παντελής Σολωµής, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Γιώργος Γαβριηλίδης, Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Γιώργος Μ. Λεπτός, Mη Εκτελεστικός Σύµβουλος  
Μιχαλάκης Ρωσσίδης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Αντώνης Αντρονίκου, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας Αταλιώτης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Νίκος Βασιλειάδης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας ∆ηµητριάδης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας Ιακωβίδης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Γιώργος Παπαδόπουλος, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας Φιντικλής, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Γραµµατέας Εταιρείας 
 
Σταύρος Λεπτός 
Οδός Άθω 8, ∆ιαµ. 10 
1087 Λευκωσία 
Κύπρος 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο 
 
Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 111 
8046 Πάφος 
Κύπρος 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι 
 
Χρυσαφίνης & Πολυβίου  
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∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή και 
του Οικονοµικού ∆ιευθυντή της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιηµένων 
και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµο, εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Γενικός ∆ιευθυντής και Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Leptos 
Calypso Hotels Public Limited επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις: 

(i) Καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα εφαρµόσιµα λογιστικά πρότυπα και σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του εδαφίου (4), και  

(ii) Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, 
της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Εταιρείας και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως 
σύνολο και 

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

 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
Ονοµατεπώνυµο  
 
Μιχαήλ Γ. Λεπτός, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Παντελής M. Λεπτός, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Παντελής Σολωµής, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Γιώργος Γαβριηλίδης, Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Γιώργος Μ. Λεπτός, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Μιχαλάκης Ρωσσίδης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Αντώνης Αντρονίκου, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας Αταλιώτης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Νίκος Βασιλειάδης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας ∆ηµητριάδης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας Ιακωβίδης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Γιώργος Παπαδόπουλος, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ανδρέας Φιντικλής, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Γενικός ∆ιευθυντής και Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
 
Παντελής Σολωµής  

 
Γενικός ∆ιευθυντής 

Λογγίνος Χριστοδούλου Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
Πάφος, 22 Απριλίου 2008 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις  
31 ∆εκεµβρίου 2007. 

Κύριες δραστηριότητες 
 
2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, είναι η ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχείων και τουριστικών 
καταλυµάτων στην Κύπρο και στην Ελλάδα.   

Συγκεκριµένα, οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η ιδιοκτησία και διαχείριση των 
ξενοδοχείων Coral Beach Hotel & Resort και Thalassa Hotel.  Το ξενοδοχείο Coral Beach 
Hotel & Resort βρίσκεται στην Πάφο, έχει 422 δωµάτια (844 κλίνες) και είναι κατηγορίας 
πέντε αστέρων.  Το ξενοδοχείο Thalassa Hotel βρίσκεται επίσης στην Πάφο και έχει 58 
δωµάτια (116 κλίνες) και είναι τύπου boutique hotel.   

Επιπλέον η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες: 

• Karina Properties Limited, η οποία κατέχει γη κατάλληλη για ανάπτυξη 
ξενοδοχειακού και τουριστικού συγκροτήµατος.   

• Vesta Tourist Management Limited, η οποία ενοικιάζει και διαχειρίζεται τουριστικά 
καταλύµατα. 

• Καρκαβάτσος & Σια Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε., είναι ιδιοκτήτρια και 
διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Panorama στα Χανιά στην Κρήτη, το οποίο έχει 198 
δωµάτια (396 κλίνες) και είναι κατηγορίας πέντε αστέρων.  Κατέχει το 98,72% των 
µετοχών της εταιρείας Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεντζιδάκης & Σία Α.Ε. η οποία 
είναι ιδιοκτήτρια ακινήτων κατάλληλων για ανάπτυξη ξενοδοχειακού και 
τουριστικού συγκροτήµατος.   

• Rosethorn Limited, η οποία κατέχει γη κατάλληλη για ανάπτυξη ξενοδοχειακού και 
τουριστικού συγκροτήµατος.   

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας στις εξαρτηµένες της παρουσιάζονται στη 
σηµείωση 30. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων (συνέχεια) 
 

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος 

3 Η ζηµιά από εργασίες για το έτος ανήλθε σε £647.119 σε σύγκριση µε ζηµιά ύψους 
£1.220.859 για το αντίστοιχο περσινό έτος. Η ζηµιά από εργασίες για το έτος 
περιλαµβάνει κέρδος δίκαιης αξίας ύψους £900.000 που αφορά τις επενδύσεις σε 
ακίνητα.  Η ζηµιά από εργασίες αποδίδεται κυρίως στις χαµηλές πληρότητες των 
ξενοδοχείων.   

Τα καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα για το έτος 2007 ανήλθαν σε £1.795.172 σε σύγκριση µε 
καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα ύψους £1.453.997 για το αντίστοιχο περσινό έτος.  Η 
αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χρεωστικών τόκων πάνω σε τραπεζικό 
δανεισµό. Συγκεκριµένα, οι χρεωστικοί τόκοι πάνω σε τραπεζικό δανεισµό για το έτος 
ήταν ύψους £1.985.246 σε σύγκριση µε ποσό ύψους £1.753.585 για το αντίστοιχο 
περσινό έτος λόγω της αύξησης του τραπεζικού δανεισµού το 2007 σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος. 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν αναµένει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές 
στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος για το προσεχές µέλλον πέραν από αυτών που 
αναφέρονται στην προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος πιο κάτω.  

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
4 Πέραν των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αναφέρονται στη Σηµείωση 3 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, το Συγκρότηµα αντιµετωπίζει επίσης τους 
συνήθεις κινδύνους και αβεβαιότητες που αφορούν τον τουριστικό τοµέα τόσο στην 
Κύπρο όσο και στην Κρήτη. 

Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος 
 
5 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ∆ιεύθυνση λαµβάνοντας υπόψη την γενική 
οικονοµική αστάθεια που επικρατεί τόσο στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο, όσο και την 
πολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, εκτιµούν ότι δεν µπορεί να γίνει 
ασφαλής πρόβλεψη αναµενόµενων αποτελεσµάτων για το έτος 2008 αφού οι ενδείξεις για 
την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περιόδου δεν παρουσιάζει στο παρόν στάδιο 
σηµαντικά σηµεία ανάκαµψης σε σύγκριση µε την περσινή χρονιά. 

Επιπλέον, το Συγκρότηµα µέσα στα πλαίσια της πολιτικής για αναβάθµιση του 
χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων του, έχει ήδη αρχίσει το πρόγραµµα αναβάθµισης  
του Coral Beach Hotel & Resort που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.  

Αποτελέσµατα  

6 Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 11.  
Η καθαρή ζηµιά για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά.  
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων (συνέχεια) 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
7 Κατά την διάρκεια του έτους, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά £3.615 σαν 
αποτέλεσµα των πληρωµών δόσεων επί των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρείας. Κατά 
τη διάρκεια του έτους 2006 δεν υπήρξε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο. 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
8 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και την ηµεροµηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2007.  Ο κ. Ανδρέας Ν. Αποστολίδης, που ήταν 
Σύµβουλος την 1 Ιανουαρίου 2007, απεβίωσε στις 27 Μαρτίου 2007. 

9 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Παντελής Σολωµής, Ανδρέας 
Αταλιώτης, Γεώργιος Γαβριηλίδης, Ανδρέας ∆ηµητριάδης και Γιώργος Παπαδόπουλος 
αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 

10 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 
αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Συµµετοχή Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
11 Tα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν άµεσα ή 
έµµεσα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα, τους καθώς και 
εταιρείες στις οποίες κατέχουν άµεσα ή έµµεσα  τουλάχιστον 20% του µετοχικού 
κεφαλαίου, στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και στις 18 Απριλίου 2008 ήταν ως ακολούθως: 

 Συνήθεις και 
προνοµιούχες µετοχές

 

 %  
  
Μιχαήλ Γ. Λεπτός 64,43   
Παντελής M. Λεπτός 3,49   
Γιώργος M. Λεπτός 3,53   
Παντελής Σολωµής ∆/Ε   
Αντώνης Αντρονίκου 0,01   
Ανδρέας Αταλιώτης 0,01   
Νίκος Βασιλειάδης 0,03   
Γιώργος Γαβριηλίδης 0,01   
Ανδρέας ∆ηµητριάδης 0,04   
Ανδρέας Ιακωβίδης 0,03   
Γιώργος Παπαδόπουλος 0,01   
Μιχαλάκης Ρωσσίδης 0,03   
Ανδρέας Φιντικλής 0,03   
Σταύρος Λεπτός (Γραµµατέας) 0,05   
 
*  Τα ποσοστά συµµετοχής των κ.κ. Γιώργου Μ. Λεπτού και Παντελή Μ. Λεπτού δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσοστό του κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτού. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων (συνέχεια) 
 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
 
12 Στις 18 Απριλίου 2008 οι ακόλουθοι µέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 
5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:  

 %   
    
Armonia Estates Limited 36,31   
Μιχαήλ Γ. Λεπτός 7,71   
M Leptos Holdings Limited 5,93   
Άβαξ Επενδύσεις Λίµιτεδ 14,28   
 
Στις 26 Μαρτίου 2008, η Armonia Estates Limited η οποία κατέχει το 36,31% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκδήλωσε πρόθεση να καταθέσει δηµόσια πρόταση 
για εξαγορά του 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι προθέσεις της Armonia Estates 
Limited για την µελλοντική δραστηριοποίηση του Συγκροτήµατος θα εξαρτηθούν από την 
έκβαση αυτής της πρόθεσης. 
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
13 Εκτός από τις συµφωνίες που αναφέρονται στις σηµειώσεις 29 και 30 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 δεν υπήρχε άλλη 
σηµαντική σύµβαση µεταξύ του Συγκροτήµατος και άλλων Συµβούλων ή συνδεδεµένων 
προσώπων που είχαν ουσιώδες συµφέρον. 

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

14 Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει µελετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
που έχει εκδοθεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και έχει αποφασίσει ότι δεν θα 
εφαρµόσει τον Κώδικα στο άµεσο µέλλον. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
15 Τα σηµαντικότερα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού περιγράφονται στη 
σηµείωση 31 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Υποκαταστήµατα  
 
16 Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιονδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Ελεγκτές 
 
17 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 
 
 
 
 
Παντελής Μ. Λεπτός 
Αναπληρωτής Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Πάφος 
22 Απριλίου 2008 

 



 
 

  
2005 Cyprus Export 
Award for Services 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  
Προς τα Μέλη της Leptos Calypso Hotels  
Public Limited 
 
 
 

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Leptos Calypso Hotels 
Public Limited (η “Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) στις σελίδες 11 
µέχρι 62, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, 
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 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. 

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.   
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Ευθύνη των Ελεγκτών (συνέχεια) 

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 2007, και της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της 
Κύπρου, Κεφ. 113.  

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων 

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

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

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

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

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

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 7 συνάδουν µε τις ενοποιηµένες 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 
 
Πάφος, 22 Απριλίου 2008 
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Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
    Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σε Ευρώ 
  

Σηµ. 
2007 

£ 
2006 

£ 
2007 

€ 
2006 

€ 
      
Πωλήσεις 5 13.003.134 13.601.004 22.217.174 23.238.695 
Κόστος πωληθέντων υπηρεσιών και αγαθών (11.549.134) (11.895.729) (19.732.867) (20.325.060)
  ___________ ___________ ___________ ___________
Μικτό κέρδος  1.454.000 1.705.275 2.484.307 2.913.635 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (1.224.227) (1.331.950) (2.091.716) (2.275.772)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.789.594) (1.628.256) (3.057.703) (2.782.041)
Άλλα κέρδη 6 912.702 34.072 1.559.444 58.216 
  __________ __________ __________ __________
Ζηµιά εργασιών  (647.119) (1.220.859) (1.105.668) (2.085.962)
Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά  9 (1.795.172) (1.453.997) (3.067.233) (2.484.301)
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένης εταιρείας 15 (22.937) (19.192) (39.190) (32.792)
  ___________ ___________ ___________ ___________
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (2.465.228) (2.694.048) (4.212.091) (4.603.055)
Φορολογία 10 32.510 454.711  55.546 776.920 
  __________ __________ __________ __________
Καθαρή ζηµιά για το έτος  (2.432.718) (2.239.337) (4.156.545) (3.826.135)
  ========== ========== ========== ==========
Καταµερισµός σε:      
Μετόχους της Εταιρείας  (2.049.388) (1.994.370) (3.501.588) (3.407.583)
Συµφέρον µειοψηφίας  (383.330) (244.967) (654.957) (418.552)
  __________ __________ __________ __________
  (2.432.718) (2.239.337) (4.156.545) (3.826.135)
  ========== ========== ========== ==========
Ζηµιά ανά µετοχή που αναλογεί στους 
µετόχους της Εταιρείας κατά την 
διάρκεια του έτους (σεντς ανά µετοχή) 

     

- Βασική 11 (2,02) (1,96) (3,45) (3,35)
  ========== ========== ========== ==========

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένος ισολογισµός 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
    Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σε Ευρώ 
  

Σηµ. 
2007 

£ 
2006 

£ 
2007 

€ 
2006 

€ 
Περιουσιακά στοιχεία      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

     

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 80.732.362 83.266.060 137.939.430 142.268.510 
Επενδύσεις σε ακίνητα 13 4.548.483 - 7.771.545 - 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 14 2.238.658 2.236.268 3.824.974 3.820.891 
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία 15 1.581.050 1.588.442 2.701.384 2.714.014 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση 

 
17 

 
203.000 

 
203.000 

 
346.846 

 
346.846 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 25 77.962 - 133.206 - 
Προπληρωµές για µισθώσεις εκµετάλλευσης 18 6.211.250 6.734.283 10.612.551 11.506.206 
  ___________ __________ ___________ ___________ 
   95.592.765 94.028.053 163.329.936 160.656.467 
  ___________ __________ ___________ ___________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 19 602.806 570.271 1.029.955 974.366 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 20 2.679.795 2.709.015 4.578.702 4.628.627 
Φορολογικές απαιτήσεις   - 28.226 - 48.227 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21 1.213.739 629.503 2.073.796 1.075.570 
  ___________ __________ ___________ ___________ 
  4.496.340 3.937.015 7.682.453 6.726.790 
  ___________ __________ ___________ ___________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  100.089.105 97.965.068 171.012.389 167.383.257 
  =========== ========== =========== =========== 
Ίδια κεφάλαια       
Κεφάλαιο και αποθεµατικά που 
αντιστοιχούν στους µετόχους της 
Εταιρείας 

     

Μετοχικό κεφάλαιο 22 25.787.919 25.784.304 44.061.276 44.055.099 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 22 1.680.303 1.680.303 2.870.968 2.870.968 
Άλλα αποθεµατικά  23 29.106.803 28.976.418 49.731.926 49.509.150 
Συσσωρευµένες ζηµιές  (12.220.622) (10.372.801) (20.880.172) (17.722.983) 
  __________ __________ __________ __________ 
  44.354.403 46.068.224 75.783.998 78.712.234 
Συµφέρον µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια  3.433.201 3.816.531 5.865.974 6.520.931 
  __________ __________ __________ __________ 
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων  47.787.604 49.884.755 81.649.972 85.233.165 
  __________ __________ __________ __________ 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένος ισολογισµός 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 (συνέχεια) 
 
    Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σε Ευρώ 
  

Σηµ. 
2007 

£ 
2006 

£ 
2007 

€ 
2006 

€ 
Υποχρεώσεις      
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆ανεισµός 24 31.405.609 30.522.240 53.659.669 52.150.343 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 25 4.923.498 4.919.091 8.412.296 8.404.766 
  ___________ __________ __________ __________ 
  36.329.107 35.441.331 62.071.965 60.555.109 
  ___________ __________ __________ __________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  26 9.478.863 7.087.711 16.195.595 12.110.073 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   7.432 - 12.698 - 
∆ανεισµός 24 6.486.099 5.551.271 11.082.159 9.484.910 
  ___________ __________ __________ __________ 
  15.972.394 12.638.982 27.290.452 21.594.983 
  ___________ __________ __________ __________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  52.301.501 48.080.313 89.362.417 82.150.092 
  ___________ __________ __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων 

  
100.089.105 

 
97.965.068 

 
171.012.389 

 
167.383.257 

  =========== ========== ========== ========== 
 
Στις 22 Απριλίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Leptos Calypso Hotels Public 
Limited ενέκρινε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
 
 
Παντελής Μ. Λεπτός, Αναπληρωτής Πρόεδρος και 
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 

Γιώργος Μ. Λεπτός, Μη Εκτελεστικός 
Σύµβουλος 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 62 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 2007 

  Συµφέρον µετόχων Εταιρείας   
  

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
υπέρ το  
άρτιο (2) 

 
Άλλα αποθεµατικά 

(2) 

 
Συσσωρευµένες 

ζηµιές (1) 

 
Συµφέρον 
µειοψηφίας 

 
 

Σύνολο 
 Σηµ. £ £ £ £ £ £ 
Υπόλοιπο την  1 Ιανουαρίου 2006  25.784.304 1.680.303 29.118.389 (8.581.516) 2.624.750 50.626.230 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Γη και κτίρια:      
  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης 
  φορολογίας  

 
23 -

 
- 

 
39.859 

 
- 

 
- 

 
39.859 

  Μεταφορά αποσβέσεων µετά τη   
   φορολογία 

 
23 -

 
- 

 
(203.085) 

 
203.085 

 
- 

 
- 

Συναλλαγµατική διαφορά στη ξένη    
  επένδυση που προκύπτει κατά      
  τη διάρκεια του έτους 

 
 

23 -

 
 

- 

 
 

21.255 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

21.255 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Καθαρό κέρδος που 
αναγνωρίστηκε  στα ίδια κεφάλαια 

 
-

 
- 

 
(141.971) 

 
203.085 

 
- 

 
61.114 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  - - - (1.994.370) (244.967) (2.239.337) 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων ζηµιών 
 για το 2006 

 
 -

 
- 

 
(141.971) 

 
(1.791.285) 

 
(244.967) 

 
(2.178.223) 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
 εξαρτηµένης εταιρείας 

 
-

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.436.748 

 
1.436.748 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 
 2006/1 Ιανουαρίου 2007 

 
25.784.304

 
1.680.303 

 
28.976.418 

 
(10.372.801) 

 
3.816.531 

 
49.884.755 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Γη και κτίρια:       
 Κέρδη δίκαιης αξίας µετά τη φορολογία 23 - - 240.000 - - 240.000 
 Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης  
 φορολογίας 

 
23 -

 
- 

 
66.105 

 
- 

 
- 

 
66.105 

 Μεταφορά αποσβέσεων µετά τη   
 φορολογία 

 
23 -

 
- 

 
(201.567) 

 
201.567 

 
- 

 
- 

Μερίδιο αναπροσαρµογής  
 αναβαλλόµενης φορολογίας σε 
 συνδεδεµένη εταιρεία  

 
 

23 -

 
 

- 

 
 

15.545 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

15.545 
Συναλλαγµατική διαφορά στη ξένη  
 επένδυση που προκύπτει κατά  την  
 διάρκεια του έτους 

 
 

23 -

 
 

- 

 
 

10.302 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

10.302 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα  
 ίδια κεφάλαια 

 
-

 
- 

 
130.385 

 
201.567 

 
- 

 
331.952 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  - - - (2.049.388) (383.330) (2.432.718) 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων ζηµιών για το  2007 - - 130.385 (1.847.821) (383.330) (2.100.766) 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
∆όσεις που καταβλήθηκαν για µερικώς 
πληρωθείσες προνοµιούχες µετοχές 

 
22 3.615

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.615 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2007 25.787.919 1.680.303 29.106.803 (12.220.622) 3.433.201 47.787.604 
  ========= ========= ========= ========= ======== ========= 

(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για 
την Άµυνα της ∆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 προς 15% θα είναι πληρωτέα 
πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και  εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των 
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της 
λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.  

 

(2) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και τα αποθεµατικά δίκαιης αξίας δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος. 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

    Συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σε Ευρώ 

  
Σηµ. 

2007 
£ 

2006 
£ 

2007 
€ 

2006 
€ 

Ροή µετρητών από εργασίες     
Ζηµιά πριν τη φορολογία   (2.465.228) (2.694.048) (4.212.091) (4.603.055)
Αναπροσαρµογές για:      
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
  εξοπλισµού 

 
12 

 
1.576.743 

 
1.470.218 

 
2.694.025 

 
2.512.017 

  Χρεόλυση προπληρωµών για µισθώσεις 
   εκµετάλλευσης 

 
18 

 
532.587 

 
532.587 

 
909.979 

 
909.979 

  Πιστωτικούς τόκους   6 (12.072) (34.072) (20.626) (58.216)
  Χρεωστικούς τόκους και χρηµατοδοτικά έξοδα 9 1.990.235 1.766.583 3.400.518 3.018.386 
  Συναλλαγµατικό κέρδος 9 (195.063) (312.586) (333.285) (534.085)
  Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένης εταιρείας  15 22.937 19.192 39.190 32.791 
  Κέρδος δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα 13 (900.000) - (1.537.741)  
  ∆ιαγραφή ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
   εξοπλισµού 

 
12 

 
141.952 

 
2.722 

 
 242.539 

 
4.650 

  __________ __________ __________ __________
 692.091 750.596 1.182.508 1.282.468 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:      
  Αποθέµατα   (32.535) (88.639) (55.589) (151.449)
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  (46.245) (479.936) (79.014) (820.019)
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  204.484 97.695 349.382 166.922 
  __________ __________ __________ __________
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  817.795 279.716 1.397.287 477.922 
Φορολογία που πληρώθηκε   (35.658) (4.989) (60.925) (8.524)
  __________ __________ __________ __________
Καθαρά µετρητά από εργασίες  782.137 274.727 1.336.362 469.398 
  __________ __________ __________ __________
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 (1.057.829) (925.953) (1.807.408) (1.582.085)
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 13 (1.348.483) - (2.304.020)  
Πληρωµές για µισθώσεις εκµετάλλευσης 18 (9.554) (18.148) (16.324) (31.008)
Τόκοι που εισπράχτηκαν  12.072 34.072 20.626 58.215 
Κίνηση στα χρεωστικά υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη  75.465 316.375 128.940 540.559 
  __________ __________ __________ __________
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές 
 δραστηριότητες 

  
(2.328.329) 

 
(593.654) 

 
(3.978.186) 

 
(1.014.319)

  __________ __________ __________ __________
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Είσπραξη από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 22 3.615 - 6.177 - 
Μερίδιο µειοψηφίας σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
εξαρτηµένης εταιρείας 

 
 

 
- 

 
1.436.748 

 
- 

 
2.454.829 

Εισπράξεις από δανεισµό  2.100.000 3.201.236 3.588.063 5.469.636 
Αποπληρωµές δανεισµού  (572.880) (6.062.860) (978.824) (10.359.011)
Τόκοι και χρηµατοδοτικά έξοδα που πληρώθηκαν   (1.990.235) (1.628.889) (3.400.518) (2.783.122)
Κίνηση στα πιστωτικά υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη  2.186.668 1.060.184 3.736.144 1.811.432 
  __________ __________ __________ __________
Καθαρά µετρητά από/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

1.727.168 
 

(1.993.581) 
 

2.951.042 
 

(3.406.236)
 __________ __________ __________ __________
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά, αντίστοιχα 
 µετρητών και τραπεζικά παρατραβήγµατα 

 
180.976 

 
(2.312.508) 

 
309.218 

 
(3.951.157)

Συναλλαγµατική διαφορά από ενοποίηση   112.183 (54.529) 191.674 (93.168)
Μετρητά, αντίστοιχα µετρητών και τραπεζικά 
 παρατραβήγµατα στην αρχή του έτους 

  
(2.797.947) 

 
(430.910) 

 
(4.780.576) 

 
(736.251)

  __________ __________ __________ __________
Μετρητά, αντίστοιχα µετρητών και τραπεζικά 
 παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους  

 
21 

 
(2.504.788) 

 
(2.797.947) 

 
(4.279.684) 

 
(4.780.576)

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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 µέχρι 62 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 µε έδρα την Κύπρο στις 29 ∆εκεµβρίου 1982, ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113. 
Στις 29 Μαρτίου 1996 οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου.   
 
Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 111, 8046 Πάφος, 
Κύπρος. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, είναι η ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχείων και τουριστικών 
καταλυµάτων στην Κύπρο και στην Ελλάδα.   

Συγκεκριµένα, οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η ιδιοκτησία και διαχείριση 
των ξενοδοχείων Coral Beach Hotel & Resort και Thalassa Hotel.  Το ξενοδοχείο Coral 
Beach Hotel & Resort βρίσκεται στην Πάφο, έχει 422 δωµάτια (844 κλίνες) και είναι 
κατηγορίας πέντε αστέρων.  Το ξενοδοχείο Thalassa Hotel βρίσκεται επίσης στην Πάφο 
και έχει 58 δωµάτια (116 κλίνες) και είναι τύπου boutique hotel.   

Επιπλέον η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες: 

• Karina Properties Limited, η οποία κατέχει γη κατάλληλη για ανάπτυξη 
ξενοδοχείου και τουριστικού συγκροτήµατος.   

• Vesta Tourist Management Limited, η οποία ενοικιάζει και διαχειρίζεται 
τουριστικά καταλύµατα. 

• Καρκαβάτσος & Σια Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε., είναι ιδιοκτήτρια και 
διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Panorama στα Χανιά στην Κρήτη, το οποίο έχει 
198 δωµάτια (396 κλίνες) και είναι κατηγορίας πέντε αστέρων.  Κατέχει το 
98,72% των µετοχών της εταιρείας Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεντζιδάκης & Σία 
Α.Ε. η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακινήτων κατάλληλων για ανάπτυξη ξενοδοχείου 
και τουριστικού συγκροτήµατος. 

• Rosethorn Limited, η οποία κατέχει γη κατάλληλη για ανάπτυξη ξενοδοχειακού 
και τουριστικού συγκροτήµατος. 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας στις εξαρτηµένες της παρουσιάζονται στη 
σηµείωση 30. 
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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 όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιµασίας  
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Leptos Calypso Hotels Public Limited 
έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 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 
(συµπεριλαµβανοµένων των επενδυτικών ακινήτων) και των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση.  
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος.  Οι τοµείς που 
απαιτούν µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή 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 2007. 
 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του 
Συγκροτήµατος.  
 
Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και η 
συµπληρωµατική αναθεώρηση του ∆ΛΠ1 “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων – 
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων” εισάγουν νέες γνωστοποιήσεις σχετικά µε 
χρηµατοοικονοµικά µέσα και το κεφάλαιο, και δεν έχουν οποιαδήποτε επίδραση στην 
ταξινόµηση και την αποτίµηση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ή στις 
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τη φορολογία και τους εµπορικούς και άλλους 
πιστωτές.  
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων τα 
πιο κάτω ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και Ερµηνείες 
από το IFRIC είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή:
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια) 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 
 

• IFRIC Ερµηνεία 11 “∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε µετοχές του Συγκροτήµατος και 
Ίδιες Μετοχές” (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007). 

• IFRIC Ερµηνεία 12 “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει από  
1 Ιανουαρίου 2008). * 

• IFRIC Ερµηνεία 14 “∆ΛΠ 19 – Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισµένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλοεπίδραση τους” 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008). * 

 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009: 
 

• ∆ΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί Τοµείς” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος ∆ανεισµού” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). * 
• IFRIC Ερµηνεία 13 “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (ισχύει από 1 Ιουλίου 2008). * 
• ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (ισχύει 

από 1 Ιανουαρίου 2009).* 
• ∆ΠΧΠ 2 “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση 

2008:  Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις)” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2009).* 

• ∆ΛΠ 32 “Xρηµατοοικονοµικά Μέσα:  Παρουσίαση” και ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση 
Οικονοµικών Καταστάσεων” (Tροποποίηση 2008:  Xρηµατοοικονοµικά Μέσα 
που Υπόκεινται σε ∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που 
Προκύπτουν στην Ρευστοποίηση” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).* 

 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010: 
 

• ∆ΠΧΠ 3 (Αναθεώρηση 2008) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (ισχύει για συνενώσεις 
επιχειρήσεων για τις οποίες η ηµεροµηνία απόκτησης είναι την ή µετά από την 
έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου αναφοράς που αρχίζει την ή µετά την  
1 Ιουλίου 2009).* 

• ∆ΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008) “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές 
Καταστάσεις” (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009). * 

 
*  ∆εν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
της Leptos Calypso Hotels Public Limited (η “Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της 
εταιρειών που µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”.  
 
(α) Εξαρτηµένες εταιρείες  
 

Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες (συµπεριλαµβανοµένων 
εταιρειών ειδικού καθεστώτος) στις οποίες το Συγκρότηµα άµεσα ή έµµεσα, 
κατέχει περισσότερες από το 50% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ή έχει τη 
δύναµη, µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να ελέγχει τις χρηµατοοικονοµικές και 
λειτουργικές αρχές τους. Η ύπαρξη και επιρροή ενδεχοµένων δικαιωµάτων 
ψήφου, τα οποία µπορούν στο παρόν στάδιο να εξασκηθούν ή να µετατραπούν 
σε δικαιώµατα ψήφου λαµβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται κατά πόσο το 
Συγκρότηµα ελέγχει µια άλλη εταιρεία.  Οι εξαρτηµένες εταιρείες περιλαµβάνονται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα µέχρι την ηµεροµηνία που παύει ο 
έλεγχος.   
 
Η εξαγορά των εξαρτηµένων εταιρειών λογίζεται µε βάση την λογιστική µέθοδο 
της αγοράς.  Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως η δίκαιη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων που παραχωρούνται, ίδια κεφάλαια που εκδόθηκαν και 
υποχρεώσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 
ανταλλαγής πλέον κόστα που σχετίζονται άµεσα µε την εξαγορά.  Αναγνωρίσιµα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 
αναλήφθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων υπολογίζονται αρχικά σε δίκαιες αξίες 
κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς ασχέτως τυχών συµφερόντων µειοψηφίας.  Το 
πλεόνασµα του κόστους εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας του µεριδίου του 
Συγκροτήµατος στα αναγνωρίσιµα καθαρά περιουσιακά στοιχεία λογίζεται ως 
υπεραξία.  Εάν το κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο της δίκαιης αξίας των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της εξαρτηµένης που αποκτάται, η διαφορά 
αναγνωρίζεται κατευθείαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Όλες οι συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος, 
καθώς επίσης και οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη πάνω σε αυτές τις 
συναλλαγές απαλείφονται.  Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης 
απαλείφονται αλλά θεωρείται σαν δείχτης αποµείωσης στην αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε.  Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές 
των εξαρτηµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις 
λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 
(β) Συναλλαγές και συµφέρον µειοψηφίας 
 

Το Συγκρότηµα εφαρµόζει την αρχή που οι συναλλαγές µε συµφέρον µειοψηφίας 
χειρίζονται ως συναλλαγές µε µέρη εκτός του Συγκροτήµατος.  Κέρδη και ζηµιές 
από πώληση συµφέρον µειοψηφίας αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Υπεραξία που προκύπτει από αγορές από 
συµφέρον µειοψηφίας, είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της 
λογιστικής αξίας του σχετικού µεριδίου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
της εξαρτηµένης εταιρείας που αποκτήθηκε.  

 
(γ) Συνδεδεµένες εταιρείες 
 

Οι συνδεδεµένες εταιρείες 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 που προέκυψε κατά την 
απόκτηση, µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. 

 
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων 
εταιρειών µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στην 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 έχει 
αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης 
εταιρείας.  

 
Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος 
και των συνδεδεµένων της 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 
χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων εταιρειών έχουν 
διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το 
Συγκρότηµα.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
  
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος προέρχεται κυρίως από ξενοδοχειακές 
δραστηριότητες.  Το εισόδηµα αποτελείται από τη δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα και 
υπηρεσίες µετά την αφαίρεση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, άλλων φόρων και 
εκπτώσεων.  Τα έσοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής:  
 
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που 
προσφέρονται οι υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης 
συναλλαγής υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως 
αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

 
(β) Πωλήσεις αγαθών 
 

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

 
(γ) Πιστωτικοί τόκοι 
 

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

 
(δ) Εισόδηµα από ενοίκια 
  

Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. 

 
(ε) Πιστωτικά µερίσµατα 
 

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

 
Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Ένας τοµέας δραστηριότητας είναι το σύνολο περιουσιακών στοιχείων και 
δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που 
υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από ότι άλλοι τοµείς.  Ένας 
γεωγραφικός τοµέας παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό 
περιβάλλον το οποίο υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικούς από τοµείς 
που δραστηριοποιούνται σε άλλο οικονοµικό περιβάλλον.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ωφελήµατα υπαλλήλων 
 
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα οι υπάλληλοι του 
Συγκροτήµατος συµµετέχουν σε ταµεία προνοίας ξενοδοχειακών υπαλλήλων και 
συντεχνιακά ταµεία ιατρικής περίθαλψης στα οποία το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι 
συνεισφέρουν.  Όλα τα σχέδια στα οποία συµµετέχουν οι υπάλληλοι του Συγκροτήµατος 
είναι καθορισµένων συνεισφορών.  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 περιουσιακό στοιχείο στο βαθµό που 
είναι εφικτή η επιστροφή µετρητών ή µείωση των µελλοντικών πληρωµών.  
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της κάθε 
εταιρείας του Συγκροτήµατος αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του 
κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (“το 
νόµισµα λειτουργίας”).  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας και 
παρουσίασης του Συγκροτήµατος. 
 
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 
ισολογισµού του τρέχοντα έτους (δηλαδή £1 = €1.7086 στις 31 ∆εκεµβρίου 2007) 
τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα συγκριτικά ποσά. 

 
(β) 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 κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (συνέχεια) 

 
(γ) Εξαρτηµένες εταιρείες 
 

Τα αποτελέσµατα και η οικονοµική κατάσταση όλων των εξαρτηµένων εταιρειών 
(καµιά από τις οποίες δεν έχει νόµισµα µιας οικονοµίας υπερπληθωρισµού) µε 
νόµισµα αποτίµησης διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης µεταφράζονται 
στο νόµισµα παρουσίασης ως ακολούθως: 
 

(i) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε ισολογισµό που 
παρουσιάζεται µεταφράζονται µε τις τιµές συναλλάγµατος που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

(ii) έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται µεταφράζονται µε την µέση 
ετήσια τιµή συναλλάγµατος (εκτός αν αυτή η µέση 
συναλλαγµατική ισοτιµία δεν αντιπροσωπεύει σε λογικά πλαίσια 
τις συσσωρευµένες επιδράσεις των ισοτιµιών που επικρατούν 
την ηµεροµηνία των συναλλαγών, όπου σε αυτή την περίπτωση 
τα εισοδήµατα και έξοδα µεταφράζονται µε την συναλλαγµατική 
ισοτιµία που επικρατεί κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής); 
και 

(iii) όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν 
αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών 
στα ίδια κεφάλαια. 

 
Κατά την ενοποίηση, συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη 
µετάφραση της καθαρής επένδυσης σε ξένη οντότητα, µεταφέρονται στο 
αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών στα ίδια κεφάλαια.  Σε περίπτωση 
πωλήσεων των ξένων επενδύσεων, οι συσσωρευµένες συναλλαγµατικές 
διαφορές που καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια µεταφέρονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς που 
προκύπτει από την πώληση. 
 
Υπεραξία και αναπροσαρµογές δίκαιης αξίας που προκύπτουν από την εξαγορά 
ξένης οντότητας λογίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της ξένης 
οντότητας και µεταφράζονται στην τιµή συναλλάγµατος που ισχύει στις 31 
∆εκεµβρίου. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

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 ισολογισµού. 
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής 
τους αξίας στις οικονοµικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα 
ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή 
όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν 
ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογία για επενδύσεις σε εξαρτηµένες και 
συνδεδεµένες εταιρείες επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος στο έτος που τα µερίσµατα 
εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Η γη και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από ξενοδοχεία και τουριστικά 
συγκροτήµατα 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 ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος 
περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
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2  Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
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 των αποθεµατικών δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Όλες οι άλλες µειώσεις 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο η διαφορά 
µεταξύ των αποσβέσεων µε βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου που χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και των 
αποσβέσεων µε βάση το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου µεταφέρεται από τα 
αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα κέρδη που κρατήθηκαν. 
 
Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού υπολογίζονται 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 
του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 
 % 
Ξενοδοχειακά κτίρια 1 
Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 5 
Οχήµατα  15 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός 10 
Ρουχισµός, γυαλικά και σκεύη κουζίνας 10 - 20 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
Λογισµικά προγράµµατα 33,33 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται 
αµέσως στο ανακτήσιµο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει  το υπολογιζόµενο 
ανακτήσιµο ποσό. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 
Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες 
περιλαµβάνονται στην λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν είναι πιθανό πως θα 
προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα σε σχέση µε το περιουσιακό 
στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και 
περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση 
διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα 
αποθεµατικά δίκαιης αξίας µεταφέρονται στα κέρδη που κρατήθηκαν.  
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2  Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Οι χρεωστικοί τόκοι επί δανείων για  χρηµατοδότηση της κατασκευής ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
χρειάζεται να συµπληρωθεί και ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο για τη σκοπευόµενη 
χρήση του. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισµού διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 
 
Μισθώσεις  
 
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 εισπράχτηκαν 
από τον εκµισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. 
 
Προπληρωµές που αφορούν γη που βρίσκεται κάτω από µίσθωση εκµετάλλευσης 
κεφαλαιοποιούνται σαν µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο και σε µεταγενέστερες 
περιόδους διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη 
σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου της µίσθωσης. Όταν ένα κτίριο βρίσκεται 
πάνω σε γη που κατέχεται κάτω από µίσθωση εκµετάλλευσης, το κτίριο λογίζεται σαν 
ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο µόνο αν η περίοδος µίσθωσης της γης είναι µεγαλύτερη 
της αναµενόµενης ωφέλιµης διάρκειας χρήσης του και δεν υπάρχουν πρόνοιες για 
επιστροφή της γης µε το υπάρχον κτίριο. Σε αντίθετη περίπτωση το κτίριο λογίζεται σαν 
µίσθωση εκµετάλλευσης. 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αφορούν γη κατέχονται για µακροπρόθεσµες ανατιµήσεις 
κεφαλαίου και δε χρησιµοποιούνται από το Συγκρότηµα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία 
καθοριζόµενη ετησίως είτε από εξωτερικούς εκτιµητές είτε από την ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος και την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αλλαγές στις δίκαιες αξίες 
καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται στα 
“άλλα κέρδη”. Μεταφορές από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό σε επενδυτικά 
ακίνητα πραγµατοποιούνται όταν τερµατιστεί η κατοχή ακινήτων µε σκοπό την 
ιδιοχρησία. Σε περίπτωση που τα ακίνητα θα λογίζονται σε δίκαιη αξία µετά την 
µεταφορά τους στα επενδυτικά ακίνητα τότε επανεκτιµούνται σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
του ∆ΛΠ16 “Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός” πριν την αλλαγή χρήσης µε 
αντίστοιχη πίστωση στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υπεραξία 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε τη 
δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της 
εξαρτηµένης/συνδεδεµένης εταιρείας που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της 
εξαγοράς.  Η υπεραξία που προκύπτει από την αγορά εξαρτηµένων εταιρειών 
περιλαµβάνεται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Η υπεραξία που προκύπτει από την 
αγορά συνδεδεµένων εταιρειών περιλαµβάνεται στις επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
εταιρείες και ελέγχεται για αποµείωση σαν µέρος όλου του υπολοίπου.  Η υπεραξία που 
αναγνωρίστηκε ξεχωριστά ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται 
στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.  Ζηµιές αποµείωσης για 
υπεραξία δεν αντιστρέφονται. Κέρδη και ζηµιές από την πώληση µιας οντότητας 
περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται µε την οντότητα που 
πωλήθηκε.  Η υπεραξία καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για 
σκοπούς ελέγχου για αποµείωση. Ο καταµερισµός γίνεται στις µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών ή στις οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών οι οποίες 
αναµένεται να επωφεληθούν από την συγχώνευση εταιρειών στην οποία προέκυψε η 
υπεραξία. 
 
Αποµείωση στην αξία µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή, όπως για παράδειγµα υπεραξία, 
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). Μη 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία εκτός της υπεραξίας τα οποία έχουν υποστεί 
αποµείωση ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις 
 
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, δάνεια και εισπρακτέα, επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 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 ισολογισµού.  
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων 
 
 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται στην υποκατηγορία προς εµπορία αν 
αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε βραχυπρόθεσµη βάση. 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των 
οποίων αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη 
επενδυτική στρατηγική του Συγκροτήµατος. Πληροφορίες µε βάση τη δίκαιη αξία 
σχετικά µε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται 
εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη του Συγκροτήµατος.  Τα περιουσιακά 
στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν µέσα σε δώδεκα 
µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοια 
περιουσιακά στοιχεία κατά την διάρκεια του έτους. 

 
(β) ∆άνεια και εισπρακτέα 
 
 Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε 
ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του 
εισπρακτέου.  Τα δάνεια και εισπρακτέα περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες 
από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αυτά ταξινοµούνται ως µη-κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία. Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοια δάνεια και εισπρακτέα 
κατά την διάρκεια του έτους. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη  
 
 Οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη είναι µη-παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες 
πληρωµές και µε σταθερή λήξη, τις οποίες η διεύθυνση του Συγκροτήµατος έχει 
τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη τους.  Το 
Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
(δ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
 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.  Περιλαµβάνονται στα µη-κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις 
επενδύσεις µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης 
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 για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται 
όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει 
µεταφερθεί και το Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη 
ιδιοκτησίας.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και εισπρακτέα και 
οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. 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 συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
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. Σε περιπτώσεις που η 
δίκαιη αξία των επενδύσεων δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα τότε οι επενδύσεις 
αυτές επιµετρώνται σε κόστος.  
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην 
περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της 
λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής αποµείωσης 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 κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι 
ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
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. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
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. 
Σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης 
θα κηρύξει πτώχευση ή οικονοµική αναδιοργάνωση και αθέτηση ή παράλειψη στις 
αποπληρωµές  θεωρούνται σαν ενδείξεις ότι τα εµπορικά εισπρακτέα έχουν αποµειωθεί. 
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. H λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου µειώνεται µε τη χρήση λογαριασµού πρόβλεψης και το ποσό της 
ζηµιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Όταν ένα 
εµπορικό εισπρακτέο δεν είναι εισπρακτέο διαγράφεται µέσω του λογαριασµού 
πρόβλεψης για εµπορικά εισπρακτέα. Μεταγενέστερες εισπράξεις ποσών που 
διαγράφηκαν πιστώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Το επιπρόσθετο κόστος που αφορά άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζεται 
στα ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, µετά τη φορολογία από τα έσοδα. Το επιπρόσθετο 
κόστος που αφορά άµεσα απόκτηση επιχείρησης περιλαµβάνεται στο κόστος της 
απόκτησης ως µέρος της τιµής αγοράς. 
 
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 έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αποτελούνται από κυρώσεις για διακοπή µισθώσεων και 
πληρωµές για τερµατισµό υπηρεσιών υπαλλήλων και αναγνωρίζονται όταν το 
Συγκρότηµα έχει νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση να πληρώσει. ∆απάνες σε σχέση µε τις 
συνήθεις εργασίες του Συγκροτήµατος δεν αναγνωρίζονται προκαταβολικά. ∆εν 
αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
∆ανεισµός 
 
Ο 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 κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει 
το δικαίωµα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο 
δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και 
καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαµβανοµένου συναλλαγµατικού κινδύνου, 
κινδύνου επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταµειακές ροές και κινδύνου τιµής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. 
 
To πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήµατος επικεντρώνεται στη µη 
προβλεψιµότητα των χρηµαταγορών και αποσκοπεί στη µείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονοµική επίδοση του Συγκροτήµατος. Η 
διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύµφωνα µε 
αρχές που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το λογιστήριο αναγνωρίζει, 
αξιολογεί και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή 
συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες του Συγκροτήµατος. 
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3  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

• Κίνδυνος αγοράς 
 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Το Συγκρότηµα υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από 
δανεισµό που κατέχει το Συγκρότηµα σε Ελβετικό Φράγκο και Ιαπωνικό 
Γιεν. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από µελλοντικές 
αποπληρωµές του δανεισµού. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 εάν η Κυπριακή Λίρα 
αποδυναµωνόταν/ενδυναµωνόταν σε σχέση µε το ξένο νόµισµα όπως 
περιγράφεται στο πιο κάτω πίνακα, µε όλες τις άλλες παραµέτρους να 
παραµείνουν σταθερές, η επίδραση στη ζηµιά για το έτος µετά την 
φορολογία θα επηρεαζόταν όπως αναφέρεται στο πιο κάτω πίνακα: 
 

 
 
Νόµισµα 

Αποδυνάµωση/ενδυνάµωση 
Κυπριακής Λίρας σε σχέση 

µε το ξένο νόµισµα 

 
Ζηµιά για το έτος - 

ψηλότερη/χαµηλότερη 
 % £ 
2007   
Ελβετικό Φράγκο 1,95 213.945 
Ιαπωνικό Γιεν 6,05 79.243 
   
2006   
Ελβετικό Φράγκο 1,90 218.578 
Ιαπωνικό Γιεν 6,91 95.125 

 
Η επίδραση στη ζηµιά για το έτος µετά την φορολογία είναι ως 
αποτέλεσµα συναλλαγµατικών κερδών/ζηµιών στην µετατροπή δανείων 
αποτιµηµένων σε ξένο νόµισµα. Η ζηµιά είναι λιγότερη ευαίσθητη στη 
διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας Κυπριακής Λίρας έναντι ξένων 
νοµισµάτων το 2007 σε σχέση µε το 2006 λόγω της µείωσης του ποσού 
των δανείων αποτιµηµένων σε ξένο νόµισµα. 
 
Όπως εξηγείται στην σηµείωση 31 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων το Ευρώ έχει οριστικά κλειδωθεί µε την ισοτιµία της 
Κυπριακής Λίρας έτσι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε σηµαντική διαφορά 
στα αποτελέσµατα τους έτους λόγω διακυµάνσεων της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας.  
 
 Η ∆ιεύθυνση δεν εφαρµόζει πολιτική αντιστάθµισης της έκθεσης σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από µελλοντικές αποπληρωµές 
δανεισµού. Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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3  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος (συνέχεια) 

 
 Κίνδυνος τιµής αγοράς 
 

 Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Το 
Συγκρότηµα δεν διατρέχει σηµαντικό κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω του ότι 
δεν έχει σηµαντικές επενδύσεις που να επηρεάζονται από διακυµάνσεις 
της αγοράς. Το Συγκρότηµα δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών αγαθών. 

 
 Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία 
 

Καθώς το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να 
φέρουν τόκο, τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες του 
Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια 
της αγοράς. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήµατος προέρχεται από 
µακροπρόθεσµο δανεισµό. Ο δανεισµός που εκδόθηκε σε κυµαινόµενα 
επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταµειακές ροές. 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εάν τα επιτόκια του δανεισµού είχαν 
διακύµανση όπως περιγράφεται πιο κάτω, µε όλες τις άλλες 
παραµέτρους να παραµένουν σταθερές, η επίδραση στη ζηµιά για το έτος 
µετά την φορολογία, θα επηρεαζόταν όπως αναφέρεται στον πιο κάτω 
πίνακα: 
 
 
Νόµισµα 

 
% ψηλότερο/χαµηλότερο 

Ζηµιά για το έτος - 
ψηλότερη/χαµηλότερη 

 % £ 
2007   
Κυπριακή Λίρα 0,28 17.323 
Ευρώ 1,37 255.338 
Ελβετικό Φράγκο 2,38 269.004 
Ιαπωνικό Γιεν 0,55 7.718 
   
2006   
Κυπριακή Λίρα 1,04 47.185 
Ευρώ 1,39 302.968 
Ελβετικό Φράγκο 2,69 333.203 
Ιαπωνικό Γιεν 0,15 3.122 

 



Leptos Calypso Hotels Public Limited 
 

  (35)

 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 

 
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία 
(συνέχεια) 
 
Η επίδραση στη ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία είναι ως αποτέλεσµα 
των ψηλότερων/χαµηλότερων χρεωστικών τόκων σε δανεισµό σε 
κυµαινόµενα επιτόκια. 
 
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
• Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα, καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 
καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις προς τουριστικούς πράκτορες και 
άλλους πελάτες, περιλαµβανοµένων εκκρεµών εισπρακτέων και 
δεσµευτικών συναλλαγών. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το υπόλοιπο των σηµαντικότερων 
συµβαλλόµενων τραπεζών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 Αξιολόγηση 

από 
εξωτερικούς 

οίκους 
(Moody’s) 

όπου υπάρχει) 

 
 
 
 

31 ∆εκεµβρίου 
2007 

£ 

 
 
 
 

31 ∆εκεµβρίου 
2006 

£ 
    
Συµβαλλόµενο µέρος:    
 Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια  
   Εταιρεία Λίµιτεδ 

 
Α2 

 
988.942 

 
505.784 

Εάν ταξιδιωτικοί πράκτορες που συνεργάζεται το Συγκρότηµα είναι αξιολογηµένοι 
από ανεξάρτητο µέρος, τότε το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί αυτές τις αξιολογήσεις. 
∆ιαφορετικά, εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, η ∆ιεύθυνση εκτιµά την 
πιστωτική ποιότητα του πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική του 
κατάσταση, προηγούµενες εµπειρίες και άλλους παράγοντες. Ξεχωριστά 
πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι ορίζονται µε βάση την πιστωτική ποιότητα του 
πελάτη σύµφωνα µε όρια που καθορίζονται από το Συµβούλιο. Η χρήση των 
πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Οι πωλήσεις σε 
µεµονωµένους πελάτες διευθετούνται σε µετρητά η χρησιµοποιώντας πιστωτικές 
κάρτες. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
• Κίνδυνος ρευστότητας 
  

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του 
Συγκροτήµατος σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, µε βάση την 
εναποµένουσα περίοδο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την 
ηµεροµηνία πληρωµής. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι 
οι συµβατικές µη-προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Υπόλοιπα µε λήξη 
εντός 12 µηνών ισούνται µε τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση 
της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντική.  
 
  

1 µέχρι 
6 µήνες 

6 µήνες 
µέχρι 

1 χρόνο 

 
1 µέχρι 

2 χρόνια 

 
2 µέχρι 

5 χρόνια 

Πάνω 
από 5 
χρόνια 

 £ £ £ £ £ 
Στις  
31 ∆εκεµβρίου  
2007 

     

∆ανεισµός 4.826.958 1.140.838 3.889.544 11.658.844 25.442.592 
Εµπορικοί και 
 άλλοι πιστωτές 

 
9.258.456 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

      
      
Στις  
31 ∆εκεµβρίου 
2006 

     

∆ανεισµός 4.253.885 1.054.157 3.402.991 10.780.766 25.691.247 
Εµπορικοί και 
 άλλοι πιστωτές  

 
6.900.829 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών, τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης 
µέσω ενός ικανοποιητικού ποσού δεσµευµένων πιστωτικών 
διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην 
αγορά. Η ∆ιεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηµατοδότηση διατηρώντας 
διαθεσιµότητα εντός των δεσµευµένων πιστωτικών ορίων. 
 
Το Συγκρότηµα βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τους κύριους 
τραπεζίτες του για παραχώρηση καινούριων διευκολύνσεων και 
αναθεώρηση των υφιστάµενων όρων αποπληρωµής των δανείων. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(ii) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από την ∆ιεύθυνση στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 
2006 ήταν ως εξής: 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Σύνολο δανεισµού (Σηµ. 24)  37.891.708 36.073.511 
Μείον: ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ. 21)  (1.213.739) (629.503) 
  __________ __________ 
Καθαρός δανεισµός  36.677.969 35.444.008 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  47.787.604 49.884.755 
  __________ __________ 
Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από τη ∆ιεύθυνση  84.465.573 85.328.763 
  ========== =========== 
    
Σχέση δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων 
κεφαλαίων 

 
43% 

 
41% 

 
Η σχέση του δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων κατά το 
2007 
παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2006. 
 
Το Συγκρότηµα δεν έχει επίσηµη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση του 
κεφαλαιουχικού κινδύνου. 

 
(iii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε 
ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης 
αξιών.  Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους και κάνει υποθέσεις µε 
βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. To 
Συγκρότηµα χρησιµοποιεί κυρίως εκτιµηµένα µοντέλα προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών για τον καθορισµό της δίκαιης αξίας για τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές. 
 
Η λογιστική αξία µείον πρόβλεψη για εµπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα 
θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται 
µε την προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών 
χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιµο για το 
Συγκρότηµα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
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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 πιθανόν 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.  Αυτοί οι 
υπολογισµοί απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων όπως παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 14. 

 
Αν το αναθεωρηµένο υπολογιζόµενο µικτό κέρδος εργασιών την  
31 ∆εκεµβρίου 2008 ήταν µέχρι 10% χαµηλότερο από τους υπολογισµούς 
της ∆ιεύθυνσης την 31 ∆εκεµβρίου 2007, δεν θα είχε οποιαδήποτε 
επίδραση στη λογιστική αξία της υπεραξίας καθότι η αναπροσαρµοσµένη 
υπεραξία θα υπερέβαινε την καθαρή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007.    

 
Αν το πραγµατικό µικτό κέρδος ήταν ψηλότερο από τον υπολογισµό της 
∆ιεύθυνσης, το Συγκρότηµα δεν θα µπορούσε να αναστρέψει 
οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης που προέκυψε από την υπεραξία. 

 
(β) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών του 

Συγκροτήµατος 
 

∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των 
λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος. 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό τοµέα σε δύο 
κύριους γεωγραφικούς χώρους, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος στην Ελλάδα αφορούν ξενοδοχειακές δραστηριότητες της εξαρτηµένης 
Καρκαβάτσος & Σία Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. και της συνεξαρτηµένης Μεντζιδάκης & Σία 
Α.Ε. στην Κρήτη.  
 
Τα αποτελέσµατα κατά γεωγραφικό τοµέα παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 Κύπρος Ελλάδα Σύνολο 
 2007 

£ 
2006 

£ 
2007 

£ 
2006 

£ 
2007 

£ 
2006 

£ 
       
Πωλήσεις 11.558.599 12.092.762 1.444.535 1.508.242 13.003.134 13.601.004 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Ζηµιά εργασιών κατά 
τοµέα 

(291.475) (1.008.632) (355.644) (212.227) (647.119) (1.220.859) 

Χρηµατοδοτικά έξοδα – 
καθαρά (Σηµ. 9) 

     
(1.795.172) 

 
(1.453.997) 

Μερίδιο ζηµιάς 
συνδεδεµένης εταιρείας  
(Σηµ. 15) 

 
(16.481)

 
(19.192) 

 
- 

 
- 

 
(22.937) 

 
(19.192) 

    _________ _________ 
Ζηµιά πριν τη φορολογία     (2.465.228) (2.694.048) 
Φορολογία     32.510 454.711 
    ________ ________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος     (2.432.718) (2.239.337) 
    ========= ========= 
Άλλα στοιχεία κατά τοµέα που περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα ακόλουθα: 

 
Αποσβέσεις (Σηµ. 12) 1.264.693 1.184.496 312.050 285.722 1.576.743 1.470.218 
Χρεόλυση προπληρωµών 
λειτουργικών µισθώσεων 

 
532.587 

 
532.587 

 
- 

 
- 

 
532.587 

 
532.587 

Χρέωση αποµείωσης για 
επισφαλή χρέη (Σηµ. 20) 

 
72.500 

 
102.000 

 
72.500 

 
- 

 
72.500 

 
102.000 

∆ιαγραφή καθαρής 
λογιστικής  
 αξίας ακινήτων,  
 εγκαταστάσεων και 
 εξοπλισµού (Σηµ. 12) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

141.952 

 
 
 

2.722 

 
 
 

141.952 

 
 
 

2.722 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και  κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τοµέα έχουν ως ακολούθως: 
       
Περιουσιακά στοιχεία 87.623.746 85.263.828 10.884.309 11.112.798 98.508.055 96.376.626 
Επένδυση σε συνδεδεµένη 
εταιρεία (Σηµ. 15) 

 
1.581.050 

 
1.588.442 

 
- 

 
- 

 
1.581.050 

 
1.588.442 

 _________ _________ ________ ________ ________ ________ 
Σύνολο περιουσιακών 
   στοιχείων  

 
89.204.796 

 
86.852.270 

 
10.884.309 

 
11.112.798 

 
100.089.105 

 
97.965.068 

 _________ _________ ________ ________ ________ ________ 
Υποχρεώσεις 44.902.650 41.182.298 7.398.851 6.898.015 52.301.501 48.080.313 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 (Σηµ. 12) 

 
841.926 

 
862.920 

 
215.903 

 
63.033 

 
1.057.829 

 
925.953 

 
  2007 

£ 
2006 

£ 
Ανάλυση πωλήσεων ανά κατηγορία    
  Εισόδηµα από διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων και τουριστικών διαµερισµάτων 7.283.786 7.540.487 
  Εισόδηµα από πωλήσεις τροφίµων και ποτών  4.886.380 5.194.351 
  Εισόδηµα από πωλήσεις άλλων ξενοδοχειακών υπηρεσιών και αγαθών 832.968   866.166 
  __________ __________ 
  13.003.134 13.601.004 
  ========== ========== 
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6 Άλλα κέρδη 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Πιστωτικοί τόκοι πάνω σε τραπεζικά υπόλοιπα  12.702 34.072 
Επενδύσεις σε ακίνητα - κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 13)  900.000 - 
  __________ __________ 
  912.702 34.072 
  ========== ========== 

 
7 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 12)  1.576.743 1.470.218 
∆ιαγραφή καθαρής λογιστικής αξίας ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
 εξοπλισµού (Σηµ. 12) 

  
141.952 

 
2.722 

Χρεόλυση προπληρωµών λειτουργικών µισθώσεων (Σηµ. 18)  532.587 532.587 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  232.076 57.860 
Επιδιορθώσεις και συντήρηση  302.581 331.933 
Άδειες, φόροι ακίνητης περιουσίας και άλλοι φόροι  91.119 80.937 
Αµοιβή ελεγκτών  52.827 42.652 
Αµοιβή ελεγκτών – διαφορά προηγουµένων ετών  6.875 1.415 
Νοµικά, επαγγελµατικά και συµβουλευτικά δικαιώµατα  45.022 34.959 
Κόστος αποθεµάτων που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο  2.241.038 2.492.081 
Ηλεκτρισµός, καύσιµα, νερό και τέλη αποχετευτικού και σκυβάλων  1.151.500 1.260.039 
∆ιαφηµιστικά και ταξιδιωτικά έξοδα   617.168 618.212 
Έξοδα ψυχαγωγίας πελατών, χορηγούµενες εκπτώσεις και    
  φιλοφρονητικά έξοδα 

  
276.557 

 
321.296 

Γραφική ύλη, εκτυπωτικά και έξοδα επικοινωνίας  140.811 149.411 
Ασφάλειες και έξοδα ασφαλείας  146.563 118.508 
Τραπεζικά έξοδα και προµήθειες πιστωτικών καρτών  120.959  100.018 
Εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσης για επισφαλή χρέη (Σηµ. 20)  72.500 102.000 
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 8)   6.078.705 6.405.546 
Λοιπά έξοδα  735.372 733.541 
  __________ __________ 
Συνολικό κόστος πωληθέντων υπηρεσιών και αγαθών, πωλήσεων και 
 προώθησης και διοικητικής λειτουργίας 

  
14.562.955 

 
14.855.935 

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

 
8 Κόστος προσωπικού 
  2007 

£ 
2006

£
   
Μισθοί  5.155.843 5.452.286
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία  639.689 658.507
Εισφορές σε Ταµεία Προνοίας  283.173 294.753
  _________ _________
  6.078.705 6.405.546
  ========= =========

 
Το Συγκρότηµα και οι δικαιούχοι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Ταµείο Προνοίας 
Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων και σε συντεχνιακά ταµεία προνοίας και ιατρικής 
περίθαλψης. Αυτά τα σχέδια είναι καθορισµένων συνεισφορών, από τα οποία οι 
υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµές ορισµένων ωφεληµάτων κατά την αφυπηρέτηση ή 
πρόωρο τερµατισµό των υπηρεσιών, ή όταν καταστούν ανήµποροι για εργασία. 
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9 Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά  
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
Χρεωστικοί τόκοι:    
  Τραπεζικά δάνεια  1.766.668 1.581.188 
  Τραπεζικά παρατραβήγµατα   217.791 172.397 
  Καθυστερηµένη φορολογία   787 - 
  __________ __________ 
  1.985.246 1.753.585 
Άλλα χρηµατοδοτικά έξοδα  4.989 3.579 
Προµήθειες εγγυήσεων  - 9.419 
  __________ __________ 
  1.990.235 1.766.583 
  __________ __________ 
Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος από χρηµατοδοτικές 
 δραστηριότητες 

  
(195.063) 

 
(312.586) 

  __________ __________ 
  1.795.172 1.453.997 
  ========== ========== 

 
10 Φορολογία 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Τρέχουσα φορολογία:    
  Αµυντική εισφορά   1.342 2.784 
Εταιρικός φόρος για προηγούµενα έτη    42.777  - 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 25)  (76.629) (457.495) 
  __________ __________ 
  (32.510) (454.711) 
  ========== ========== 

 
Ο φόρος επί των ζηµιών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά 
φορολογίας ως εξής: 
 
 2007 

£ 
2006 

£ 
   
Ζηµιά πριν τη φορολογία (2.465.228) (2.694.048) 
 ========== ========== 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής 
 φορολογίας ύψους 10% 

 
(246.523) 

 
(269.405) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
 σκοπούς 

 
188.289 

 
40.398 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν 
 υπόκεινται σε φορολογία 

 
(4.112) 

 
(2.251) 

Επίδραση διαφορετικών συντελεστών φορολογίας σε άλλες χώρες  (109.024) (116.327) 
Ειδική εισφορά για την άµυνα 1.342 2.784 
Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενης φορολογίας που 
 αναγνωρίστηκε από διαφορές προηγούµενων ετών 

 
- 

 
(115.819) 

Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενης φορολογίας που δεν 
 αναγνωρίστηκε 

 
4.741 

 
  5.909 

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση 90.000 - 
Φορολογία προηγουµένων ετών  42.777 - 
 __________ __________ 
Πίστωση φορολογίας (32.510) (454.711) 
 ========== ========== 
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10 Φορολογία (συνέχεια) 
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία και τις εξαρτηµένες και συνδεδεµένες 
της εταιρείες στην Κύπρο είναι 10%.  Η εξαρτηµένη εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη 
στην Ελλάδα υπόκειται σε εταιρικό φόρο µε ποσοστό 25% (2006: 29%). 
 
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%. Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε 
αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το Συγκρότηµα είχε συσσωρευµένες φορολογικές ζηµιές για 
σκοπούς εταιρικού φόρου στην Κύπρο ύψους £14.122.212 (2006: £11.381.390).  
Φορολογικές ζηµιές προηγούµενων ετών µπορούν να µεταφερθούν και να 
συµψηφιστούν έναντι των φορολογητέων κερδών της ίδιας εταιρείας. Φορολογικές 
ζηµιές του τρέχοντος έτους των εταιρειών του Συγκροτήµατος που είναι εγγεγραµµένες 
στην Κύπρο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία του 
Συγκροτήµατος κατά το ίδιο έτος δεδοµένου ότι η ιδιοκτησία ανέρχεται τουλάχιστο στο 
75%.   
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 η εξαρτηµένη εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα 
είχε φορολογικές ζηµιές για σκοπούς εταιρικού φόρου ύψους €4.672.301 (2006: 
€5.173.260) από τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογία ύψους 
€1.168.075 (2006: €817.231). 
 
Οι πιο πάνω φορολογικές ζηµιές για σκοπούς εταιρικού φόρου στην Ελλάδα µπορούν 
να συµψηφιστούν µε µελλοντικά φορολογητέα κέρδη ως ακολούθως: 
 
€2.028.957 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010 
€1.597.355 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011 
€1.045.989 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
11 Ζηµιά ανά µετοχή 
 2007 2006
  
Ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας (£) (2.049.388) (1.994.370)
 =========== ===========
Μεσοσταθµικός αριθµός συνήθων µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη  
  διάρκεια του έτους  

 
101 683 294 101 683 294

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

Βασική ζηµιά ανά µετοχή (σεντ ανά µετοχή) (2,02) (1,96)
 =========== ===========

∆εν έγινε ο υπολογισµός της πλήρους κατανεµηµένης ζηµιάς ανά µετοχή βάση του 
πιθανού αριθµού µετοχών που θα εκδοθούν µε την πλήρη άσκηση των δικαιωµάτων 
προτίµησης και τη µετατροπή των προνοµιούχων µετοχών που µπορούν να 
µετατραπούν σε συνήθεις µετοχές, λόγω του ότι θα µειωνόταν η ζηµιά ανά µετοχή. Σε 
τέτοια περίπτωση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ33 “Κέρδος ανά µετοχή” δεν 
εφαρµόζεται η κατανοµή της ζηµιάς. 
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12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
  

 
 
 

Γη 
£ 

 
 
 

Ξενοδοχειακά 
κτίρια 

£ 

Ρουχισµός, 
γυαλικά και 

σκεύη 
κουζίνας 

£ 

 
Έπιπλα 

οχήµατα και 
άλλος 

εξοπλισµός 
£ 

 
 
 
 

Σύνολο 
£ 

Την 1 Ιανουαρίου 2006      
Κόστος ή εκτίµηση 27.214.450 56.594.630 921.238 6.109.664 90.839.982 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (2.999.110) (189.064) (3.913.410) (7.101.584)

 __________ __________ _________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία 27.214.450 53.595.520 732.174 2.196.254 83.738.398 

 __________ __________ _________ ___________ ___________
Έτος που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2006 

     

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
  του έτους 

 
27.214.450 

 
53.595.520 

 
732.174 

 
2.196.254 

 
83.738.398 

Ανακατάταξη - - 39.337 (39.337) - 
Προσθήκες - 231.860 148.306 545.787 925.953 
Χρέωση απόσβεσης  (703.085) (209.698) (557.435) (1.470.218)
Συναλλαγµατικές διαφορές 24.539 44.366 449 5.295 74.649 
∆ιαγραφές - - - (2.722) (2.722)
 __________ __________ _________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος  
  του έτους 

 
27.238.989 

 
53.168.661 

 
710.568 

 
2.147.842 

 
83.266.060 

 __________ __________ _________ ___________ ___________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006      
Κόστος ή εκτίµηση 27.238.989 56.870.857 1.113.265 6.614.605 91.837.716 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (3.702.196) (402.697) (4.466.763) (8.571.656)
 __________ __________ _________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία  27.238.989 53.168.661 710.568 2.147.842 83.266.060 
 ========== ========== ========= =========== ===========

 
Έτος που έληξε στις  
 31 ∆εκεµβρίου 2007 

     

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
 του έτους 

 
27.238.989 

 
53.168.661 

 
710.568 

 
2.147.842 

 
83.266.060 

Προσθήκες 166.043 256.191 243.072 392.523 1.057.829 
Επανεκτίµηση 300.000 - - - 300.000 
Μεταφορά στις επενδύσεις σε 
 ακίνητα (Σηµ. 13) 

 
(2.300.000) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2.300.000)

Χρέωση απόσβεσης - (721.869) (253.303) (601.571) (1.576.743)
Συναλλαγµατικές διαφορές 39.002  81.751 701 5.714 127.168 
∆ιαγραφές - (141.952) - - (141.952)
 __________ __________ _________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος  
  του έτους 

 
25.444.034 

 
52.642.782 

 
701.038 

 
1.944.508 

 
80.732.362 

 __________ __________ _________ ___________ ___________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007      
Κόστος ή εκτίµηση 25.444.034 57.090.747 1.357.657 7.022.228 90.914.666 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (4.447.965) (656.619) (5.077.720) (10.182.304)
 __________ __________ _________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία  25.444.034 52.642.782 701.038 1.944.508 80.732.362 
 ========== ========== ========= =========== ===========

Η γη και τα ξενοδοχειακά κτίρια του Συγκροτήµατος επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 απο ανεξάρτητους εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία. Το 
πλεόνασµα από την επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας 
αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια 
(Σηµ. 23). 



Leptos Calypso Hotels Public Limited 
 

  (44)

12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, γη µε εκτιµηµένη αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 ύψους 
£2.000.000 έχει µεταφερθεί στις επενδύσεις σε ακίνητα, επειδή η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος έχει αλλάξει το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η γη. Συγκεκριµένα, το 
Συγκρότηµα δεν σκοπεύει να χρησιµοποιήσει την γη για ανάπτυξη ξενοδοχειακού 
συγκροτήµατος όπως αρχικά υπολογιζόταν αλλά για να επωφεληθεί από 
µακροπρόθεσµες ανατιµήσεις κεφαλαίου. Κατά τη µεταφορά η γη επανεκτιµήθηκε σε 
δίκαιη αξία από την ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος η οποία εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ16 “Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό”. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση ύψους £300.000 µετά την αφαίρεση 
της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας ύψους £60.000 πιστώθηκε στο 
αποθεµατικό δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια (Σηµ. 23). 
 
Αν η γη και τα ξενοδοχειακά κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα 
ποσά θα ήταν ως εξής: 
 
    2007 

£ 
2006 

£ 
      
Κόστος    40.848.591 41.399.309 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   (3.237.680) (2.739.775) 
  ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία    37.610.911 38.659.534 
  =========== ===========

 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα πάνω στη γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος 
όπως αναφέρεται στην σηµείωση 24. 
 
13 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
 2007 

£ 
2006

£
  
Μεταφορά από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό (Σηµ. 12) 2.300.000 -
Προσθήκες 1.348.483 -
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 6) 900.000 -
 __________ __________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 4.548.483 -
 ========== ===========

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν γη και επανεκτιµούνται κάθε χρόνο στις 31 
∆εκεµβρίου σε δίκαιη αξία, η οποία είναι η αξία στην ελεύθερη αγορά όπως εκτιµήθηκε 
από τη ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα 
µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ40 “Επενδύσεις σε Ακίνητα”. 
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14 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 2007 2006 
 £ £ 
Υπεραξία:   
Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου  2.236.268 2.234.731 
Συναλλαγµατική διαφορά 2.390 1.537 
 __________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία στις  31 ∆εκεµβρίου 2.238.658 2.236.268 
 ========== ========== 
   
Στις 31 ∆εκεµβρίου:    
Κόστος  2.242.541 2.242.541 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (3.883) (6.273) 
 __________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία στις  31 ∆εκεµβρίου 2.238.658 2.236.268 
 ========== ========== 

 
Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας 
 
Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος. 
 
Η υπεραξία που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος αντιπροσωπεύει την υπεραξία που πληρώθηκε για την εξαγορά ολόκληρου 
του µετοχικού κεφαλαίου της Vesta Tourist Management Limited αξίας £2.167.750 και 50% 
του µετοχικού κεφαλαίου της Καρκαβάτσος & Σία Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. αξίας 
£68.518, οι οποίες αποτελούν ξέχωρες µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών.  
 
Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται βάση 
υπολογισµών της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούν προβλέψεις 
ροής µετρητών βασισµένες σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που καλύπτουν 
περίοδο ενός έτους και έχουν εγκριθεί από τη διεύθυνση.  Οι ροές µετρητών πέραν του 
ενός έτους προεκτείνονται µε τη χρήση του πιο κάτω υπολογιζόµενου ρυθµού ανάπτυξης.  
Ο ρυθµός ανάπτυξης δεν ξεπερνά το µακροπρόθεσµο µέσο ρυθµό ανάπτυξης της 
επιχείρησης στην οποία λειτουργούν οι µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Οι κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της αξίας λόγω 
χρήσης είναι οι εξής: 
 
• Μικτό περιθώριο κέρδους εργασιών:  5 - 6%  
• Ρυθµός ανάπτυξης: 3% 
• Προεξοφλητικό επιτόκιο: 8 – 10%  
• Τιµάριθµος: 3% 
 
Η διεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισµένο µικτό κέρδος εργασιών βάση 
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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14 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Με βάση τους πιο πάνω υπολογισµούς και εκτιµήσεις οι Σύµβουλοι θεωρούν ότι δεν 
χρειάζεται χρέωση αποµείωσης για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 (2006: 
τίποτε). 
 
15 Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία 
 

 2007 2006 
 £ £ 
   
Στην αρχή του έτους 1.588.442 1.607.634 
Μερίδιο ζηµιάς  (22.937) (19.192) 
Μερίδιο αναπροσαρµογής αναβαλλόµενης φορολογίας (Σηµ. 23) 15.545 - 
 _________ _________ 
Στο τέλος του έτους 1.581.050 1.588.442 
 ========= ========= 

 
Η επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 περιλαµβάνει υπεραξία, 
κόστους £28.508 (2006:  £28.508) µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων αποσβέσεων 
ύψους £7.125 (2006:  £7.125). 
 
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στα αποτελέσµατα της συνδεδεµένης εταιρείας, η οποία 
έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, και στο 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (περιλαµβανοµένου της υπεραξίας) και 
υποχρεώσεων είναι ως ακολούθως: 
 
 
 
Όνοµα 

 
Περιουσιακά 

στοιχεία 
£ 

 
 

Υποχρεώσεις 
£ 

 
 

Εισοδήµατα 
£ 

 
 

Ζηµιά 
£ 

 
% 

Κατοχής 
µετοχών 

2006      
Harbour Shore Estates  Limited 3.053.061 1.464.619 231.667 (19.192) 33,33 
 ========= ========= ======== =======  
2007      
Harbour Shore Estates  Limited 3.325.719 1.744.669 411.822 (22.937) 33,33 
 ========= ========= ======== =======  

 
Ο συνολικός αριθµός εκδοµένων µετοχών της συνδεδεµένης εταιρείας είναι 30 000 
µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η καθεµιά. 
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16 (α) Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 
 
Οι λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εφαρµόστηκαν για τα πιο κάτω 
στοιχεία: 
 
       ∆άνεια και 

εισπρακτέα 
£ 

∆ιαθέσιµα 
προς πώληση 

£ 

 
Σύνολο 

£ 
    
31 ∆εκεµβρίου 2007    
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό 

   

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

 
- 

 
203.000 

 
203.000 

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 2.679.795 - 2.679.795 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.213.739 - 1.213.739 
 __________ _________ ___________ 
Σύνολο 3.893.534 203.000 4.096.534 
 ========== ========= =========== 

 
  Άλλες  

χρηµατοοι-
κονοµικές 

υποχρεώσεις 

 
 
 

Σύνολο 
  £ £ 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό    
∆ανεισµός  37.891.708 37.891.708 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   7.432 7.432 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  9.478.863 9.478.863 
  __________ __________ 
Σύνολο  47.378.003 47.378.003 
  ========== ========== 
    
       ∆άνεια και 

εισπρακτέα 
£ 

∆ιαθέσιµα 
προς πώληση 

£ 

 
Σύνολο 

£ 
31 ∆εκεµβρίου 2006    
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό 

   

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

 
- 

 
203.000 

 
203.000 

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 2.709.015 - 2.709.015 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 629.503 - 629.503 
 __________ ________ ___________ 
Σύνολο  3.338.518 203.000  3.541.518 
 ========== ======== ========== 

 
  Άλλες  

χρηµατοοι-
κονοµικές 

υποχρεώσεις 

 
 
 

Σύνολο 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό 

 £ £ 

∆ανεισµός  36.073.511 36.073.511 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  7.087.711 7.087.711 
  __________ __________ 
Σύνολο  43.161.222 43.161.222 
  ========== ========== 
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16(β)  Πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών   
  στοιχείων 
 
Η πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
δεν είναι ούτε ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα, µπορεί να καθοριστεί µε αναφορά 
σε εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες 
σχετικά µε τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα 
συµβαλλόµενα µέρη: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
Εµπορικά εισπρακτέα    
Συµβαλλόµενα µέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση    
Οµάδα 1  2.187.859 2.121.448 
  _________ _________ 
Σύνολο εµπορικών εισπρακτέων  2.187.859 2.121.448 
  ========= ========= 

 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Άλλα εισπρακτέα    
Οµάδα 2  436.932 512.397 
Οµάδα 3  55.004 75.170 
  _________ _________ 
  491.936 587.567 
  ========= ========= 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις  (1)  

  
1.093.240 

 
547.256 

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

 
(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισµού “ταµειακά διαθέσιµα και  
            ισοδύναµα” είναι µετρητά στο ταµείο. 
 
Οµάδα 1 – υφιστάµενοι πελάτες (περισσότερο από 6 µήνες) χωρίς αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν. 
 
Οµάδα 2 – εταιρείες εντός του οµίλου, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και 
συνδεδεµένες εταιρείες χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν. 
 
Οµάδα 3 – υφιστάµενα εισπρακτέα (περισσότερο από 6 µήνες). 
 
Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγµάτευσης. 
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17 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή και τέλος του έτους  203.000 203.000 
  ======== ======== 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αφορούν µετοχές 
σε ιδιωτική εταιρεία. ∆εν υπήρξε σηµαντική αλλαγή στην δίκαιη αξία για τα έτη που 
έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006.    
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι αποµειωµένα. 
 
18 Προπληρωµές για µισθώσεις εκµετάλλευσης  
 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 6.734.283 7.248.722 
Πληρωµές έτους 9.554 18.148 
Χρεόλυση προπληρωµών (Σηµ. 7) (532.587) (532.587) 
 _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 6.211.250 6.734.283 
 ========= ========= 

 
Οι πληρωµές αφορούν τα έξοδα ανέγερσης της ξενοδοχειακής µονάδας Thalassa πάνω 
σε γη που έχει µισθωθεί για περίοδο 19 χρόνων και 8 µηνών (Σηµ. 28). 
 
19 Αποθέµατα 
 
 2007 2006 
 £ £ 

   
Αποθέµατα ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων 602.806 570.271 
 ========= ========= 

 
Όλα τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους. 
 
20 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Εµπορικά εισπρακτέα  3.351.257 3.212.346 
Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα  (1.163.398) (1.090.898) 
  _________ _________ 
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά  2.187.859 2.121.448 
Προπληρωµές   51.512 68.261 
Άλλα εισπρακτέα   3.492 6.909 
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (δ))  436.932 512.397 
  _________ _________ 
  2.679.795 2.709.015 
  ========= ========= 
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20 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 
 
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 ισολογισµού. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους £273.183 (2006: £175.481) δεν 
ήταν ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα. 
 
Εµπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσµα εντός έξι µηνών δεν θεωρούνται να 
έχουν υποστεί αποµείωση. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 εµπορικά εισπρακτέα ύψους 
£1.914.676 (2006: £1.945.967) ήταν ληξιπρόθεσµα αλλά δεν είχαν υποστεί αποµείωση. 
Αυτά αποτελούνται από ένα αριθµό ανεξάρτητων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει 
πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων.  
 
Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εµπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Μέχρι 6 µήνες  1.422.397 1.845.770 
6 µέχρι 12 µήνες  492.279 100.197 
  _________ _________ 
  1.914.676 1.945.967 
  ========= ========= 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους £1.163.398 (2006: £1.090.898) 
είχαν υποστεί αποµείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη. Τα αποµειωµένα εισπρακτέα 
αφορούν κυρίως ταξιδιωτικούς πράκτορες, τα οποία βρίσκονται σε απροσδόκητη 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Υπολογίστηκε ότι το σύνολο των εισπρακτέων 
αναµένεται να ανακτηθεί. Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εισπρακτέων έχει ως εξής: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
6 µέχρι 12 µήνες  56.843 50.301 
Πάνω από 12 µήνες  1.106.555 1.040.597 
  __________ __________ 
  1.163.398 1.090.898 
  ========== ========== 
 
Η κίνηση στην πρόβλεψη για αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων του 
Συγκροτήµατος είναι ως ακολούθως: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Την 1 Ιανουαρίου  1.090.898 988.898 
Πρόβλεψη για αποµείωση εισπρακτέων (Σηµ. 7)  72.500 102.000 
  __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  1.163.398 1.090.898 
  ========== ========== 
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20 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 
 
Η δηµιουργία και η αντιστροφή πρόνοιας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί 
αποµείωση έχει συµπεριληφθεί στα έξοδα πωλήσεων και προώθησης στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα ποσά που περιλαµβάνονται στο 
λογαριασµό πρόβλεψης για αποµείωση γενικά διαγράφονται όταν δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε προσδοκία ανάκτησης επιπρόσθετων µετρητών. 
 
Οι άλλες οµάδες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαµβάνουν 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση. 
 
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι η 
λογιστική αξία κάθε οµάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω.  Το Συγκρότηµα 
δεν έχει οποιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση.  
 
Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήµατος είναι σε 
Κυπριακή Λίρα. 
 
21 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
 2007 

£ 
2006 

£ 
   
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 219.961 137.656 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  993.778 491.847 
 __________ __________ 
 1.213.739 629.503 
 ========== ========== 

 
Το πραγµατικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,27% (2006: 
2,77%) και αυτές οι καταθέσεις έχουν µέσο όρο λήξης 20 µέρες. 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνουν: 
 
 2007 

£ 
2006 

£ 
   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.213.739 629.503 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 24) (3.718.527) (3.427.450) 
 __________ __________ 
 (2.504.788) (2.797.947) 
 ========== ========== 
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22 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
 
 Αριθµός µετοχών    
 Πλήρως 

πληρωµένες 
συνήθεις 
µετοχές 

Μερικώς 
πληρωµένες 

προνοµιούχες 
µετοχές 

 
 

Προνοµιούχες 
µετοχές 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Αποθεµατικό 

υπέρ το 
άρτιο 

 
 
 

Ολικό 
    £ £ £ 
Την 1 Ιανουαρίου 
2006/2007 

 
101.683.294 

 
   78.465 

 
27.227.630 

 
25.784.304 

 
1.680.303 

 
27.464.607 

∆όσεις που  
  καταβλήθηκαν 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  3.615 

 
- 

 
  3.615 

 ___________ _________ ___________ __________ _________ __________
Στις 31 ∆εκεµβρίου  
  2007 

 
101.683.294 

 
78.465 

 
27.227.630 

 
25.787.919 

 
1.680.303 

 
27.468.222 

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

 
Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός είναι 1.000.000.000 µετοχές (2006: 1.000.000.000 
µετοχές) ονοµαστικής αξίας 20 σεντς η καθεµιά. 
 
Το 1998 η Εταιρεία έκδωσε 14 287 310 προνοµιούχες µετοχές στην ονοµαστική αξία 

των  
20 σεντ.  Η πληρωµή αυτών των µετοχών έγινε µε δόσεις.  Κατά την διάρκεια του έτους  
2007 καταβλήθηκε η τελευταία δόση.   
 
Οι προνοµιούχες µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις συνήθεις µετοχές, αλλά σε 
περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, έχουν προτεραιότητα έναντι των συνήθων µετοχών 
στο προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρείας.   
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23 Άλλα αποθεµατικά 
 

 Αποθεµατικό 
δίκαιης αξίας 

γης και 
κτιρίων 

£ 

 
Αποθεµατικό 

συναλλαγµατικής 
διαφοράς 

£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

    
Την 1 Ιανουαρίου 2006 29.131.503 (13.114) 29.118.389 
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενων φορολογικών  
  υποχρεώσεων (1) (Σηµ. 25) 

 
39.859 

 
- 

 
39.859 

Μεταφορά αποσβέσεων – µικτή (2) (225.650) - (225.650) 
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος (2) 22.565 - 22.565 
Συναλλαγµατική διαφορά σε ξένη επένδυση  - 21.255 21.255 
 __________ _____________ __________ 
 28.968.277 8.141 28.976.418 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006/1 Ιανουαρίου 2007    
Επανεκτίµηση αξίας (Σηµ. 12) 300.000 - 300.000 
Αναβαλλόµενος φόρος στην επανεκτίµηση (Σηµ. 25) (60.000) - (60.000) 
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενων φορολογικών  
  υποχρεώσεων (1) (Σηµ. 25) 

 
66.105 

 
- 

 
66.105 

Μεταφορά αποσβέσεων – µικτή (2) (223.963) - (223.963) 
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος (2) 22.396 - 22.396 
Μερίδιο αναπροσαρµογής αναβαλλόµενης φορολογίας  
  σε συνδεδεµένη εταιρεία (Σηµ. 15)  

 
15.545 

 
- 

 
15.545 

Συναλλαγµατική διαφορά σε ξένη επένδυση  - 10.302 10.302 
 __________ _____________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 29.088.360 18.443 29.106.803 
 ========== ============= ========== 

 
(1) Η αναπροσαρµογή αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων αφορά  

την αναπροσαρµογή της επανεκτίµησης της γης βάση του καταναλωτικού δείκτη 
τιµών. 

 
(2) Η µεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ των πραγµατικών 

αποσβέσεων των κτιρίων και των ισοδύναµων αποσβέσεων µε βάση το ιστορικό 
κόστος των κτιρίων µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης 
φορολογίας. 
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24 ∆ανεισµός 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

Βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 21)  3.718.527 3.427.450 
Τραπεζικός δανεισµός  2.767.572 2.123.821 
  __________ __________
  6.486.099 5.551.271 
Μη βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικός δανεισµός  31.405.609 30.522.240 
  __________ __________
Σύνολο δανεισµού  37.891.708 36.073.511 
  ========== ==========
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού:    
Από 1 µέχρι 2 έτη  2.444.345 2.106.947 
Από 2 µέχρι 5 έτη  8.099.718 7.503.932 
Μετά από 5 έτη  20.861.546 20.911.361 
  __________ __________
  31.405.609 30.522.240 
  ========== ==========

 
Από τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, το Συγκρότηµα υποχρεούται να καταβάλλει επιπρόσθετες 
αποπληρωµές, σε περίπτωση που το µικτό κέρδος από εργασίες της Εταιρείας υπερβεί 
της £300.000, ίσες µε το ποσό της υπέρβασης µέχρι ποσού £300.000 ετησίως.  
 
Όλα τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε εξαµηνιαίες δόσεις µέχρι τον Ιούνιο 
2022.  Όλα τα δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 
(α) Με υποθήκες πάνω στη γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος ύψους £44.474.947 

(2006: £43.444.684) (Σηµ. 12). 
(β) Με προσωπικές εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν από τον κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτό 

ύψους £870.000 (2006:  £870.000). 
(γ) Με εγγύηση της Εταιρείας για δάνεια ύψους £7.500.000 (2006:  £7.500.000).  
(δ) Με εγγύηση της µητρικής εταιρείας Armonia Estates Limited για δάνεια ύψους 

£10.280.000 (2006:  £10.130.000).  
(ε) Με ενεχυρίαση 20 000 000 µετοχών (2006:  20 000 000) της εταιρείας Πανδώρα 

Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ιδιοκτησία της µητρικής εταιρείας Armonia 
Estates Limited. 

(στ) Με εκχώρηση της ασφάλειας πυρός και σεισµού στα υποθηκευµένα ακίνητα. 
 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν ως 
εξής: 

  2007 2006 
    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα   6,15% 6,73% 
Τραπεζικά δάνεια σε:    
  - Κυπριακές λίρες  6,44% 7,07% 
  - Ελβετικά Φράγκα  3,94% 3,34% 
  - Ιαπωνικά Γιέν  2,08% 2,00% 
  - Ευρώ  5,43% 4,87% 
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24 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι 
διευθετηµένα σε κυµαινόµενα επιτόκια.  Για δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα 
επιτόκια καθορίζονται µηνιαίως εκθέτοντας το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά τις ταµειακές ροές.  
 
H έκθεση του δανεισµού του Συγκροτήµατος σε αλλαγές στα επιτόκια και οι ηµεροµηνίες 
συµβατικής επανατίµησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι ως εξής:   
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
6 µήνες ή λιγότερο  37.891.708 36.073.511 
  __________ __________
  37.891.708 36.073.511 
  ========== ==========

 
Το Συγκρότηµα έχει τις πιο κάτω αχρησιµοποίητες χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις:   
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

Κυµαινόµενο επιτόκιο:     
 Λήξη εντός ενός έτους   767.797 773.344 
 Λήξη πέραν του ενός έτους   - - 
  __________ __________
  767.797 773.344 
  ========== ==========

 
Η λογιστική και η δίκαιη αξία ορισµένων στοιχείων µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού έχει 
ως εξής: 
 
 Λογιστική αξία  ∆ίκαιη αξία 
 2007 2006  2007 2006 
 £ £  £ £ 
      
Μη βραχυπρόθεσµος τραπεζικός  
δανεισµός 

 
31.405.609 

 
30.522.240 

  
29.603.289 

 

 
29.445.919 

 
Οι δίκαιες αξίες βασίζονται στις προεξοφληµένες ταµειακές ροές όπου το προεξοφλητικό 
επιτόκιο βασίζεται στα επιτόκια δανεισµού όπως παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών παρατραβηγµάτων και τραπεζικών 
δανείων είναι περίπου η ίδια µε τη δίκαιη αξία. 
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24 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
Η λογιστική αξία του δανεισµού του Συγκροτήµατος αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής: 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Κυπριακή Λίρα - νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  7.270.795 5.130.299 
Ελβετικό Φράγκο  10.786.309 11.366.284 
Ιαπωνικό Γιεν  1.356.801 1.436.022 
Ευρώ  18.477.803 18.140.906 
  __________ __________
  37.891.708 36.073.511 
  ========== ==========

 
25 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού 
µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε 
την ιδίαν φορολογική αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής: 
 

 

Φορολογικές 
ζηµιές 

£

 
Γενική 

πρόβλεψη 
για 

επισφαλείς 
χρεώστες 

£ 

∆ιαφορά 
µεταξύ 

αποσβέσεων 
και 

εκπτώσεων 
φθοράς 

£ 

 
 
 

Επανεκτίµηση 
γης και  
κτιρίων 

£ 

 
 
 
 
 

Σύνολο 
£ 

     
Την 1 Ιανουαρίου 2006 (930.379) (98.878) 1.198.859 5.247.979 5.417.581 
Χρέωση/(πίστωση):     
 Κατάσταση λογαριασµού  
 αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) (481.823)

 
(10.212) 

 
57.865 

 
(23.325) 

 
(457.495)

 Αποθεµατικό δίκαιης αξίας (Σηµ. 23) - - - (39.859) (39.859)
  Συναλλαγµατική διαφορά  (1.136) - - - (1.136)
 __________ _________ _________ _________ _________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006/1 Ιανουαρίου 
2007 (1.413.338)

 
(109.090) 

 
1.256.724 

 
5.184.795 

 
4.919.091 

Χρέωση/(πίστωση):     
 Κατάσταση λογαριασµού  
 αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) (280.536)

 
(7.250) 

 
53.553 

 
157.604 

 
(76.629)

 Αποθεµατικό δίκαιης αξίας (Σηµ. 23) - - - (6.105) (6.105)
 Συναλλαγµατική διαφορά 9.179 - - - 9.179 
 __________ _________ _________ _________ _________
31 ∆εκεµβρίου 2007 (1.684.695) (116.340) 1.310.277 5.336.294 4.845.536 
 ========== ========= ========= ========= =========
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25 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 
 2007 

£ 
2006 

£ 
   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν µετά από δώδεκα  
  µήνες 

 
1.801.035 

 
1.522.428 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν µετά από  
  δώδεκα µήνες 

 
6.646.571 

 
6.441.519 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους £77.962 σχετίζονται µε τις φορολογικές 
αρχές της Ελλάδας και για αυτό τον λόγο δεν µπορούν να συµψηφιστούν µε τις 
υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις ύψους £4.923.498 που σχετίζονται µε τις 
φορολογικές αρχές της Κύπρου. Τα πιο πάνω ποσά παρουσιάζονται ξεχωριστά στον 
ενοποιηµένο ισολογισµό. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζηµιές προς µεταφορά 
αναγνωρίζονται στο βαθµό που το σχετικό φορολογικό όφελος είναι πιθανό να 
προκύψει.  Το Συγκρότηµα δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενες εισπρακτέες φορολογικές 
απαιτήσεις αξίας £683.644 (2006: £470.565) σε σχέση µε φορολογικές ζηµιές της 
εξαρτηµένης εταιρείας που είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα που ανέρχονται σε 
£2.734.576 (2006: £1.913.215)  οι οποίες µπορούν να µεταφερθούν έναντι µελλοντικών 
φορολογικών κερδών όπως παρουσιάζεται στη σηµείωση 10. 
 
26 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Εµπορικοί πιστωτές  1.691.979 1.342.163 
Προκαταβολές που εισπράχτηκαν  220.407 186.882 
Οφειλόµενα έξοδα  1.860.644 2.144.853 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (δ))  5.705.833 3.413.813 
  _________ _________ 
  9.478.863 7.087.711 
  ========= ========= 

 
27 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Το Συγκρότηµα αντιµετωπίζει διάφορες υποθέσεις αγωγών εναντίον του που 
προέκυψαν από τις συνήθεις εργασίες του Συγκροτήµατος ύψους £16.800 (2006: 
£39.720).  Με βάση νοµική συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει 
επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε απαίτησης και δεν αναµένει ότι το 
Συγκρότηµα θα υποστεί ζηµιά.  Ως εκ τούτου, δεν έγινε πρόβλεψη σχετικά µε αυτές τις 
υποθέσεις σ΄αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
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28 ∆εσµεύσεις 
 
 ∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις – όπου το Συγκρότηµα είναι µισθωτής 
 
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη 
ακυρώσιµες  λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής: 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Μέχρι 1 έτος  46.684 46.684 
Από 1 µέχρι 5 έτη  186.736 186.736 
Μετά από 5 έτη  369.862 415.306 
  _________ _________ 
  603.282 648.726 
  ========= ========= 

 
Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν συµφωνία µίσθωσης εκµετάλλευσης γης που έχει 
συνάψει η Εταιρεία για 19 χρόνια και 8 µήνες (µέχρι το ∆εκέµβριο του 2019) πάνω στην 
οποία ολοκλήρωσε εντός του έτους 2005 την ανέγερση της νέας ξενοδοχειακής µονάδας 
Thalassa (Σηµ. 18).  Η Εταιρεία θα διαχειρίζεται το ξενοδοχείο καθόλη τη διάρκεια της 
περιόδου µίσθωσης, µετά τη λήξη της οποίας υποχρεούται να το µεταβιβάσει στον 
ιδιοκτήτη της γης χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα. 
 
29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
Το Συγκρότηµα ελέγχεται από τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Γ. 
Λεπτό, ο οποίος κατέχει το 62,84% των µετοχών της Εταιρείας και είναι επίσης το τελικό 
πρόσωπο που ελέγχει το Συγκρότηµα.   
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 
 
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Παραχώρηση προσωπικού (σε τιµή κόστους) - 12.531 
∆ιανυκτερεύσεις και άλλες ξενοδοχειακές υπηρεσίες (µε 
βάση εµπορικούς όρους) 

 
579.773 

 
458.005 

 _________ _________ 
 579.773 470.536 
 ========= ========= 
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29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(β) Αγορές υπηρεσιών  

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
∆ιοικητικές υπηρεσίες  13.051 94.643 
Αγορά εισιτηρίων   - 108.740 
Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων (1)  186.632 12.416 
Βελτίωση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων  485.442 223.070 
 _________ _________ 
  685.125 438.869 
 ========= =========

 Οι διοικητικές υπηρεσίες προσφέρονται σε τιµή κόστους. Οι αγορές εισιτηρίων 
και η συντήρηση και βελτίωση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων έγιναν µε βάση 
εµπορικούς όρους.  

 
(1) Η εξαρτηµένη εταιρεία Vesta Tourist Management Limited έχει ενοικιάσει 

από την Armonia Estates Limited αριθµό τουριστικών καταλυµάτων για 
περίοδο 15 ετών, που άρχισε την 1 Ιουλίου 1999.  Η Vesta Tourist 
Management Limited καταβάλλει ετήσιο ενοίκιο ίσο µε 75% (για τα τρία 
πρώτα χρόνια της συµφωνίας 70%) του ετήσιου ακαθάριστου µικτού 
κέρδους εργασιών που πηγάζει από την εκµετάλλευση αυτών των 
καταλυµάτων. 

 
(γ) Χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις από συγγενικά µέρη – 
ποσά που εισπράχθηκαν 

  
1.986.520 

 
1.175.106 

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

 
(δ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους µε συγγενικά µέρη που προέρχονται από 

πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών και χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις 
 

   2007 
£ 

2006 
£ 

     
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 20):     
  Συνδεδεµένες εταιρείες   2.912 600 
  Εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας   434.020 511.797 
  _________ _________ 
   436.932 512.397 
  ========= ========= 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 26):     
  Ιθύνουσα εταιρεία   5.366.275 3.197.277 
  Εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας   339.558 216.536 
  __________ _________ 
   5.705.833 3.413.813 
  ========== ========= 

Τα υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες δεν φέρουν τόκο, δεν είναι εξασφαλισµένα 
και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 
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29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(ε) Αµοιβή Συµβούλων 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:    
    
∆ικαιώµατα  10.500 10.500 
Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα  61.500 61.500 
  ________ ________ 
  72.000 72.000 
  ======== ======== 

 
(στ) Αµοιβή βασικών διοικητικών στελεχών 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες παροχές  230.970 239.251 
  ======== ======== 

 
(ζ) Εγγύηση τραπεζικού δανεισµού από συγγενικά µέρη 
 

Ο τραπεζικός δανεισµός και τα παρατραβήγµατα είναι εγγυηµένα από συγγενικά 
µέρη όπως αναφέρεται στη σηµείωση 24. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 δάνειο ύψους €321.534 το οποίο ήταν εκδοµένο στο 
όνοµα της Vesta Tourist Management Limited χρησιµοποιήθηκε από την 
συγγενική εταιρεία Vesta Holidays Limited και αναγνωρίστηκε ως  υποχρέωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της συγγενικής εταιρείας. Το δάνειο αυτό είχε 
εγγυηθεί η συγγενική εταιρεία Armonia Estates Limited.  Το δάνειο 
αποπληρώθηκε κατά την διάρκεια του έτους 2007. 
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30 Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι λεπτοµέρειες των κύριων εξαρτηµένων εταιρειών είναι ως εξής: 
 

 
 
Όνοµα 

Εκδοθέν 
µετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Χώρα 
σύστασης 

 
Ποσοστό 
συµµετοχής 

 
 
Κύρια δραστηριότητα 

   %  
     
Κarina Properties Limited £1.066.378 Kύπρος 100 Ιδιοκτησία αναπτύξιµης γης για 

τουριστικές και άλλες χρήσεις 
Vesta Tourist Management 
Limited 

£10.000 Kύπρος 100 Ενοικίαση και διαχείριση 
τουριστικών καταλυµάτων  

Καρκαβάτσος & Σία 
Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Α.Ε. 

€7.104.792 (1)  Ελλάδα 50 Ιδιοκτησία και διαχείριση 
ξενοδοχείων 

Rosethorn Limited £5.000 Kύπρος 80 Ιδιοκτησία γης κατάλληλης για 
ανάπτυξη ξενοδοχειακών και 
τουριστικών συγκροτηµάτων 

 
(1) Η εξαρτηµένη εταιρεία Καρκαβάτσος & Σία Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. έχει 
εισπράξει επιπρόσθετο ποσό ύψους €5.916.517 το οποίο έχει κεφαλαιοποιηθεί ως ίδια 
κεφάλαια και θα χρησιµοποιηθεί για µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.  
 
Η Εταιρεία κατέχει το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της Καρκαβάτσος & Σία Τουριστικές 
Επιχειρήσεις Α.Ε., και έχει ταξινοµηθεί ως εξαρτηµένη διότι η Εταιρεία ελέγχει τις 
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές της.  Το υπόλοιπο 50% του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας αυτής ως επίσης και το 20% της Rosethorn Limited ανήκει στην 
Armonia Estates Limited που είναι ο µεγαλύτερος µέτοχος της Εταιρείας και η οποία 
ανήκει εξολοκλήρου στον κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτό, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
 
31 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
(i) Στις 26 Μαρτίου 2008 η συγγενική εταιρεία Armonia Estates Limited, ιθύνουσα 

εταιρεία του Συγκροτήµατος Εταιρειών Λεπτού (Armonia), ανακοίνωσε ότι 
εξετάζει τo ενδεχόµενο διενέργειας ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 
100% του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας. 

Η σκοπούµενη αντιπαροχή για την απόκτηση των µετοχών της Eταιρείας 
ανέρχεται σε €0,45 (£0.26) ανά µετοχή σε µετρητά.  
 
Επιπρόσθετα η Armonia θα µελετήσει και το ενδεχόµενο να προσφέρει στους 
µετόχους της Eταιρείας εναλλακτική επιλογή υπό την µορφή δικαιώµατος 
συµµετοχής σε εταιρικό σχήµα που θα ελέγχεται από την Armonia. Σε µια τέτοια 
περίπτωση το ποσό το οποίο θα διασφαλίζεται για άσκηση του δικαιώµατος 
συµµετοχής σε µια τέτοια ενδεχόµενη αντιπαροχή θα είναι €0,45 (£0.26) ανά 
µετοχή ως η αντίστοιχη αντιπαροχή σε µετρητά.  
 
Η Armonia και τα πρόσωπα που, σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο, θεωρούνται ότι 
ενεργούν σε συνεννόηση µαζί της, κατέχουν 72,61% των µετοχών της Eταιρείας.  
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31 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού (συνέχεια) 
 

Η λήψη οριστικής απόφασης της Armonia για υποβολή ∆ηµόσιας Πρότασης τελεί 
υπό την αίρεση ότι θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα και υπό την 
αίρεση της εξασφάλισης ικανοποιητικής δέσµευσης από άλλους βασικούς 
µετόχους Eταιρείας ότι θα αποδεχθούν τη ∆ηµόσια Πρόταση. Η οριστική 
απόφαση της Armonia θα ανακοινωθεί µέσα σε 40 µέρες από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της ανακοίνωσης.  
 
Η ∆ηµόσια Πρόταση, εφόσον τελικά υποβληθεί, θα τελεί υπό τον όρο της 
παροχής κάθε τυχόν αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισµού και κάθε άλλης τυχόν αρµόδιας αρχής.  
 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί οριστική απόφαση για διενέργεια 
∆ηµόσιας Πρότασης και δεν είναι βέβαιο αν θα ακολουθήσει ∆ηµόσια Πρόταση 
εκτός και αν ικανοποιηθούν οι πιο πάνω όροι και αιρέσεις.  
 
H Armonia διατηρεί το δικαίωµα όπως η ∆ηµόσια Πρόταση διενεργηθεί από την 
ίδια ή /και άλλη νοµική οντότητα, υφιστάµενη ή που δύναται να συσταθεί, που θα 
τελεί υπό τον έλεγχο της Armonia.  
 

(ii) Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόµισµα λειτουργίας του 
Συγκροτήµατος έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσµα, η 
οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει 
µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση το οριστικό κλείδωµα της ισοτιµίας €1 = 
£0,585274. 

 
(iii) ∆εν υπήρξαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να 

έχουν σχέση µε την κατανόηση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 8 µέχρι 10. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας 
 
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο 
χρόνο, είναι η ιδιοκτησία και διαχείριση των ξενοδοχείων Coral Beach Hotel & Resort και 
Thalassa Hotel.  Το ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort βρίσκεται στην Πάφο, έχει 422 
δωµάτια (844 κλίνες) και είναι κατηγορίας πέντε αστέρων.  Το ξενοδοχείο Thalassa Hotel 
βρίσκεται επίσης στην Πάφο, έχει 58 δωµάτια (116 κλίνες) και είναι τύπου boutique hotel. 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
 
3 Η ζηµιά από εργασίες για το έτος ανήλθε σε £302.441 σε σύγκριση µε ζηµιά ύψους 
£973.737 για το αντίστοιχο περσινό έτος.  Η ζηµιά από εργασίες για το έτος περιλαµβάνει 
κέρδος δίκαιης αξίας ύψους £900.000 που αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα.  Η ζηµιά από 
εργασίες αποδίδεται κυρίως στις χαµηλές πληρότητες των ξενοδοχείων.   
 
Τα καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα για το έτος 2007 ανήλθαν σε £1.356.320 σε σύγκριση µε 
καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα ύψους £892.204 για το αντίστοιχο περσινό έτος.  Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στη µείωση του συναλλαγµατικού κέρδους ύψους £195.062 σε σύγκριση µε 
συναλλαγµατικό  κέρδος ύψους £312.586 το 2006 και στην αύξηση των χρεωστικών τόκων 
πάνω σε τραπεζικό δανεισµό ύψους £1.551.382 σε σύγκριση µε χρεωστικούς τόκους ύψους 
£1.204.790 το 2006.  Η αύξηση στους χρεωστικούς τόκους για το έτος οφείλεται στην αύξηση 
του τραπεζικού δανεισµού το 2007 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν αναµένει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας για το προσεχές µέλλον πέραν από αυτών που αναφέρονται στην 
προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας πιο κάτω.  
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
4 Πέραν των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αναφέρονται στη Σηµείωση 3 των 
οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρεία αντιµετωπίζει επίσης τους συνήθεις κινδύνους και 
αβεβαιότητες που αφορούν τον τουριστικό τοµέα στην Κύπρο.  
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας (συνέχεια) 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας 
 
5 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ∆ιεύθυνση λαµβάνοντας υπόψη την γενική 
οικονοµική αστάθεια που επικρατεί τόσο στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο, όσο και την 
πολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, εκτιµούν ότι δεν µπορεί να γίνει 
ασφαλής πρόβλεψη αναµενόµενων αποτελεσµάτων για το έτος 2008 αφού οι ενδείξεις για 
την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περιόδου δεν παρουσιάζουν στο παρόν στάδιο 
σηµαντικά σηµεία ανάκαµψης σε σύγκριση µε την περσινή χρονιά. 

Επιπλέον, η Εταιρεία µέσα στα πλαίσια της πολιτικής για αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων του, έχει ήδη αρχίσει το πρόγραµµα αναβάθµισης του Coral 
Beach Hotel & Resort που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.  

Αποτελέσµατα 
 
6 Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 8.  Η καθαρή 
ζηµιά για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά.  
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
7 Κατά τη διάρκεια του έτους, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά £3.615 σαν 
αποτέλεσµα των πληρωµών δόσεων επί των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρείας.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους 2006 δεν υπήρξε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
8 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και την ηµεροµηνία αυτής 
της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
ολόκληρο το έτος 2007.  Ο κ. Ανδρέας Ν. Αποστολίδης, που ήταν Σύµβουλος την 1 Ιανουαρίου 
2007, απεβίωσε στις 27 Μαρτίου 2007. 
 
9 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Παντελής Σολωµής, Ανδρέας 
Αταλιώτης, Γιώργος Γαβριηλίδης, Ανδρέας ∆ηµητριάδης και Γιώργος Παπαδόπουλος 
αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
10 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας (συνέχεια) 
 
Συµµετοχή Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
11 Tα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν άµεσα ή 
έµµεσα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα, τους καθώς και 
εταιρείες στις οποίες κατέχουν άµεσα ή έµµεσα  τουλάχιστον 20% του µετοχικού 
κεφαλαίου, στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και στις 18 Απριλίου 2008 ήταν ως ακολούθως: 

 Συνήθεις και 
προνοµιούχες µετοχές

 

 %  
  
Μιχαήλ Γ. Λεπτός 64,43   
Παντελής M. Λεπτός 3,49   
Γιώργος M. Λεπτός 3,53   
Παντελής Σολωµής ∆/Ε   
Αντώνης Αντρονίκου 0,01   
Ανδρέας Αταλιώτης 0,01   
Νίκος Βασιλειάδης 0,03   
Γιώργος Γαβριηλίδης 0,01   
Ανδρέας ∆ηµητριάδης 0,04   
Ανδρέας Ιακωβίδης 0,03   
Γιώργος Παπαδόπουλος 0,01   
Μιχαλάκης Ρωσσίδης 0,03   
Ανδρέας Φιντικλής 0,03   
Σταύρος Λεπτός (Γραµµατέας) 0,05   
 
*  Τα ποσοστά συµµετοχής των κ.κ. Γιώργου Μ. Λεπτού και Παντελή Μ. Λεπτού δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσοστό του κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτού. 
 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
 
12 Στις 18 Απριλίου 2008 οι ακόλουθοι µέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 
5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:  

 %   
    
Armonia Estates Limited 36,31   
Μιχαήλ Γ. Λεπτός 7,71   
M Leptos Holdings Limited 5,93   
Άβαξ Επενδύσεις Λίµιτεδ 14,28   
 
Στις 26 Μαρτίου 2008, η Armonia Estates Limited η οποία κατέχει το 36,31% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκδήλωσε πρόθεση να καταθέσει δηµόσια πρόταση 
για εξαγορά του 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι προθέσεις της Armonia Estates 
Limited για την µελλοντική δραστηριοποίηση του Συγκροτήµατος θα εξαρτηθούν από την 
έκβαση αυτής της πρόθεσης. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας (συνέχεια) 
 
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
13 Εκτός από τις συµφωνίες που αναφέρονται στη σηµείωση 29 των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων, στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 δεν υπήρχε άλλη σηµαντική 
σύµβαση µεταξύ του Συγκροτήµατος και άλλων Συµβούλων ή συνδεδεµένων προσώπων 
που είχαν ουσιώδες συµφέρον. 

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

14 Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει µελετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που έχει 
εκδοθεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και έχει αποφασίσει ότι δεν θα εφαρµόσει τον 
Κώδικα στο άµεσο µέλλον. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
15 Τα σηµαντικότερα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού περιγράφονται στη 
σηµείωση 30 των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Υποκαταστήµατα 
 
16 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε µέσω οποιονδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη διάρκεια 
του έτους. 
 
Ελεγκτές 
 
17 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 
 
 
 
 
 
Παντελής Μ. Λεπτός 
Αναπληρωτής Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Πάφος 
22 Απριλίου 2008 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  
Προς τα Mέλη της Leptos Calypso Hotels Public Limited 
 
 
Έκθεση επί των ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας 

Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας Leptos Calypso Hotels 
Public Limited (η “Εταιρεία”) στις σελίδες 70 µέχρι 108, που αποτελούνται από τον 
ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, 
την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και 
άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη των Ελεγκτών  

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις 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.   
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Ευθύνη των Ελεγκτών (συνέχεια) 

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 οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της µητρικής εταιρείας Leptos Calypso Hotels Public Limited στις 
31 ∆εκεµβρίου 2007, 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 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 63 µέχρι 66 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 
 
Πάφος, 22 Απριλίου 2008 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
  

 
  Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σε Ευρώ 
 Σηµ. 2007 

£ 
2006 

£ 
2007 

€ 
2006 

€ 
    
Πωλήσεις 5 8.620.911 8.821.451 14.729.701 15.072.344 
Κόστος πωληθέντων υπηρεσιών και αγαθών  (7.847.130) (7.890.947) (13.407.618) (13.482.483) 
  __________ __________ __________ __________ 
Μικτό κέρδος  773.781 930.504 1.322.083 1.589.861 
Άλλα κέρδη  6 1.065.062 162.229 1.819.766 277.185 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (1.077.459) (1.045.326) (1.840.948) (1.786.045) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.063.825) (1.021.144) (1.817.654) (1.744.728) 
  __________ __________ __________ __________ 
Ζηµιά εργασιών  (302.441) (973.737) (516.753) (1.663.727) 
Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά  9 (1.356.320) (892.204) (2.317.410) (1.524.421) 
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένης εταιρείας 13 (22.937) (19.192) (39.190) (32.791) 
  __________ __________ __________ __________ 
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (1.681.698) (1.885.133) (2.873.353) (3.220.939) 
Φορολογία 10 64.979 176.379 111.025 301.360 
  __________ __________ __________ __________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  (1.616.719) (1.708.754) (2.762.328) (2.919.579) 
  ========== ========== ========== ========== 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 74 µέχρι 108 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ισολογισµός 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
    Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σε Ευρώ 
  

Σηµ. 
2007 

£ 
2006 

£ 
2007 

€ 
2006 

€ 
Περιουσιακά στοιχεία      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 11 56.552.578 59.051.199 96.625.816 100.894.963 
Επενδύσεις σε ακίνητα 12 4.548.483 - 7.771.545 - 
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία 13 1.581.050 1.588.442 2.701.384 2.714.014 
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 14 11.386.777 11.386.777 19.455.464 19.455.464 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση 

 
17 

 
203.000 

 
203.000 

 
346.846 

 
346.846 

Προπληρωµές για µισθώσεις εκµετάλλευσης 18 6.211.250 6.734.283 10.612.551 11.506.206 
  __________ __________ __________ __________
  80.483.138 78.963.701 137.513.606 134.917.493 
  __________ __________ __________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 19 366.168 345.681 625.635 590.631 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 20 3.200.104 2.891.637 5.467.702 4.940.655 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21 1.036.502 531.704 1.770.969 908.470 
  __________ __________ __________ __________
  4.602.774 3.769.022 7.864.306 6.439.756 
  __________ __________ __________ __________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  85.085.912 82.732.723 145.377.912 141.357.249 
  ========== ========== ========== ==========
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις      
Κεφάλαιο και αποθεµατικά      
Μετοχικό κεφάλαιο 22 25.787.919 25.784.304 44.061.276 44.055.099 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  22 1.680.303 1.680.303 2.870.968 2.870.968 
Άλλα αποθεµατικά 23 23.487.552 23.408.204 40.130.865 39.995.291 
Συσσωρευµένες ζηµιές  (9.217.330) (7.802.178) (15.748.744) (13.330.813) 
  __________ __________ __________ __________
  41.738.444 43.070.633 71.314.365 73.590.545 
  __________ __________ __________ __________
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆ανεισµός 24 24.898.081 24.374.786 42.540.897 41.646.795 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 25 3.576.408 3.606.757 6.110.655 6.162.510 
  __________ __________ __________ __________
  28.474.489 27.981.543 48.651.552 47.809.305 
  __________ __________ __________ __________
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 26 9.382.237 6.875.377 16.030.505 11.747.279 
∆ανεισµός 24 5.490.742 4.805.170 9.381.490 8.210.120 
  __________ __________ __________ __________
  14.872.979 11.680.547 25.411.995 19.957.399 
  __________ __________ __________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων  43.347.468 39.662.090 74.063.547 67.766.704 
  __________ __________ __________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  85.085.912 82.732.723 145.377.912 141.357.249 
  ========== ========== ========== ==========
 
Στις 22 Απριλίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Leptos Calypso Hotels Public Limited 
ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
  
  
Παντελής Μ. Λεπτός, Αναπληρωτής Πρόεδρος και  
Mη Εκτελεστικός Σύµβουλος 

Γιώργος Μ. Λεπτός, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 74 µέχρι 108 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
  

Σηµ. 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

£ 

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο (2)

£

Άλλα 
αποθεµατικά (2) 

£ 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές (1) 

£ 

 
Σύνολο 

£ 
      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006  25.784.304 1.680.303 23.598.221 (6.294.991) 44.767.837 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
Γη και κτίρια:      
  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 23 - - 11.550 - 11.550 
  Μεταφορά αποσβέσεων µετά τη φορολογία 23 - - (201.567) 201.567 - 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια - - (190.017) 201.567 11.550 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  - - - (1.708.754) (1.708.754) 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων ζηµιών για το έτος 2006  - - (190.017) (1.507.187) (1.697.204) 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2006/1 Ιανουαρίου 2007  25.784.304 1.680.303 23.408.204 (7.802.178) 43.070.633 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
Γη και κτίρια:      
  Κέρδη δίκαιης αξίας µετά τη φορολογία 23 - - 240.000 - 240.000 
  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 23 - - 25.370 - 25.370 
  Μεταφορά αποσβέσεων µετά τη φορολογία 23 - - (201.567) 201.567 - 
  Μερίδιο αναπροσαρµογής αναβαλλόµενης  
  φορολογίας σε συνδεδεµένη εταιρεία 

 
23 

 
- -

 
15.545 

 
- 

 
15.545 

  __________ __________ __________ __________ __________ 
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια - - 79.348 201.567 280.915 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  - - - (1.616.719) (1.616.719) 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων ζηµιών για το έτος 2007  - - 79.348 (1.415.152) (1.335.804) 
  __________ __________ __________ __________ __________ 
∆όσεις που καταβλήθηκαν για µερικώς πληρωθείσες 
προνοµιούχες µετοχές 

 
22 

 
3.615 -

 
- 

 
- 

 
3.615 

  __________ __________ __________ __________ __________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2007  25.787.919 1.680.303 23.487.552 (9.217.330) 41.738.444 
  ========== ========== ========== ========== ========== 
 
(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 

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

 
(2) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και τα αποθεµατικά δίκαιης αξίας δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό 

µορφή µερίσµατος. 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 74 µέχρι 108 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
    Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σε Ευρώ 
  

Σηµ. 
2007 

£ 
2006 

£ 
2007 

€ 
2006 

€ 
     
Ροή µετρητών από εργασίες     
Ζηµιά πριν τη φορολογία   (1.681.698) (1.885.133) (2.873.353) (3.220.941) 
Αναπροσαρµογές για:      
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 11 1.208.015 1.140.549 2.064.016 1.948.744 
  Χρεόλυση προπληρωµών για µισθώσεις εκµετάλλευσης 18 532.587 532.587 909.979 909.979 
  ∆ιαγραφές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 11 - 2.722 - 4.651 
  Πιστωτικούς τόκους  6 (78.935) (90.221) (134.868) (154.152) 
  Χρεωστικούς τόκους 9 1.551.382 1.204.790 2.650.694 2.058.506 
  Συναλλαγµατικό κέρδος 9 (195.062) (312.586) (333.283) (534.085) 
  Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένης εταιρείας  13 22.937 19.192 39.190 32.791 
  Κέρδη δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα 6 (900.000) - (1.537.741) - 
  Μερίσµατα 6 (34.800) (8.600) (59.459) (14.694) 
  _________ _________ _________ _________ 
  424.426 603.300 725.175 1.030.799 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:      
  Αποθέµατα   (20.487) (38.920) (35.004) (66.499) 
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  (26.855) (272.586) (45.884) (465.741) 
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  532.351 60.558 909.576 103.469 
  _________ _________ _________ _________ 
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  909.435 352.352 1.553.863 602.029 
Φορολογία που πληρώθηκε   - (2.784) - (4.757) 
  _________ _________ _________ _________ 
Καθαρά µετρητά από εργασίες  909.435 349.568 1.553.863 597.272 
  _________ _________ _________ _________ 
Ροή µετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

     

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 11 (709.394) (765.741) (1.212.072) (1.308.346) 
Αγορά επενδύσεων σε εξαρτηµένη εταιρεία 14 - (1.436.750) - (2.454.833) 
Αγορά επενδυτικών ακινήτων 12 (1.348.483) - (2.304.020) - 
Τόκοι που εισπράχτηκαν  78.935 90.221 134.868 154.152 
Πληρωµές για µισθώσεις εκµετάλλευσης 18 (9.554) (18.148) (16.324) (31.008) 
Κίνηση στα υπόλοιπα συγγενικών µερών  (281.612) (204.578) (481.163) (349.542) 
  __________ __________ __________ __________
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (2.270.108) (2.334.996) (3.878.711) (3.989.577) 
  __________ __________ __________ __________
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

     

Είσπραξη από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 22 3.615 - 6.176 - 
Εισπράξεις από δανεισµό  2.100.000 1.500.415 3.588.064 2.563.611 
Αποπληρωµή δανεισµού  (663.681) (1.504.072) (1.133.966) (2.569.860) 
Τόκοι που πληρώθηκαν   (1.551.382) (1.142.374) (2.650.694) (1.951.862) 
Κίνηση στα υπόλοιπα συγγενικών µερών  1.974.509 1.167.953 3.373.649 1.995.566 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  34.800  8.600 59.460 14.694 
  __________ __________ __________ __________
Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  

  
1.897.861 

 
30.522 

 
3.242.689 

 
52.149 

 __________ __________ __________ __________
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά, αντίστοιχα 

µετρητών και τραπεζικά παρατραβήγµατα 
  

537.188 
 

(1.954.906) 
 

917.841 
 

(3.340.156) 
Μετρητά, αντίστοιχα µετρητών και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα στην αρχή του έτους 

  
(2.320.426) 

 
(365.520) 

 
(3.964.684) 

 
(624.528) 

  __________ __________ __________ __________
Μετρητά, αντίστοιχα µετρητών και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους  

 
21 

 
(1.783.238) 

 
(2.320.426) 

 
(3.046.843) 

 
(3.964.684) 

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

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 74 µέχρι 108 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
 
Χώρα συστάσεως  
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 29 ∆εκεµβρίου 1982, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113.  Στις 29 Μαρτίου 1996 οι 
µετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.   
 
Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 111, 8046 Πάφος, Κύπρος.   
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο 
χρόνο, είναι η ιδιοκτησία και διαχείριση των ξενοδοχείων Coral Beach Hotel & Resort και 
Thalassa Hotel.  Το ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort βρίσκεται στην Πάφο, έχει 422 
δωµάτια (844 κλίνες) και είναι κατηγορίας πέντε αστέρων.  Το ξενοδοχείο Thalassa Hotel 
βρίσκεται επίσης στην Πάφο, έχει 58 δωµάτια (116 κλίνες) και είναι τύπου boutique hotel.  
  
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλα τα έτη που 
παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιµασίας  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Leptos Calypso Hotels Public Limited έχουν καταρτιστεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Οι 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 (συµπεριλαµβανοµένων των επενδυτικών ακινήτων) και των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση.  
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.  Οι τοµείς που απαιτούν 
µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
σηµείωση 4. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ  
 
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007. 
 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια) 
 
Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και η 
συµπληρωµατική αναθεώρηση του ∆ΛΠ 1, “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων – 
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων”, εισάγουν νέες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα και το κεφάλαιο και δεν έχουν οποιαδήποτε επίδραση στην 
ταξινόµηση και την αποτίµηση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ή στις 
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τη φορολογία και τους εµπορικούς και άλλους πιστωτές. 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και ερµηνείες από το IFRIC είχαν 
εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 
 

• IFRIC Ερµηνεία 11 “∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε µετοχές του Συγκροτήµατος και Ίδιες 
Μετοχές” (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007). 

• IFRIC Ερµηνεία 12 “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει από  
1 Ιανουαρίου 2008). * 

• IFRIC Ερµηνεία 14 “∆ΛΠ19 – Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισµένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και Αλληλοεπίδραση τους” (ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου 2008). * 

 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009: 
 

• ∆ΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί Τοµείς” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008). 
• ∆ΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος ∆ανεισµού” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). * 
• ΙFRIC Ερµηνεία 13 “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (ισχύει από 1 Ιουλίου 2008). * 
• ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (ισχύει από  

1 Ιανουαρίου 2009). * 
• ∆ΠΧΠ 2 “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση 2008: 

Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις)” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). * 
• ∆ΛΠ 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση” και ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση 

Οικονοµικών Καταστάσεων (Τροποποίηση 2008: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που 
Υπόκεινται σε ∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που Προκύπτουν 
στην Ρευστοποίηση” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). * 

 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010: 

 
• ∆ΠΧΠ 3 (Αναθεώρηση 2008) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (ισχύει για συνενώσεις 

επιχειρήσεων για τις οποίες η ηµεροµηνία απόκτησης είναι την ή µετά από την 
έναρξη της πρώτης ετησίας περιόδου αναφοράς που αρχίζει την ή µετά την  
1 Ιουλίου 2009). * 

• ∆ΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008) “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές 
Καταστάσεις” (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009). * 

 
 * ∆εν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια) 
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.  
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας προέρχεται κυρίως από ξενοδοχειακές δραστηριότητες.  Το 
εισόδηµα αποτελείται από τη δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά την 
αφαίρεση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, άλλων φόρων και εκπτώσεων.  Τα έσοδα της 
Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:  
 
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται 
οι υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής 
υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των 
συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

 
(β) Πωλήσεις αγαθών 
 

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

 
(γ) Πιστωτικοί τόκοι 
 

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

 
(δ) Εισόδηµα από ενοίκια 
  

Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. 

 
(ε) Πιστωτικά µερίσµατα 
 

Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας 
να εισπράξει. 
 

Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Ένας τοµέας δραστηριότητας είναι το σύνολο περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων 
που συµβάλλουν στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από ότι άλλοι τοµείς.  Ένας γεωγραφικός τοµέας παρέχει 
προϊόντα ή υπηρεσίες σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον το οποίο υπόκειται σε 
κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικούς από τοµείς που δραστηριοποιούνται σε άλλο 
οικονοµικό περιβάλλον.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ωφελήµατα υπαλλήλων 

 
Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν το Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα οι υπάλληλοι της Εταιρείας 
συµµετέχουν σε ταµεία προνοίας ξενοδοχειακών υπαλλήλων και συντεχνιακά ταµεία 
ιατρικής περίθαλψης στα οποία η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν.  Όλα τα σχέδια 
στα οποία συµµετέχουν οι υπάλληλοι της Εταιρείας είναι καθορισµένων συνεισφορών.  Οι 
συνεισφορές της Εταιρείας αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και 
περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.   
 
Η Εταιρεία δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές. 
Προπληρωµένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθµό που 
είναι εφικτή η επιστροφή µετρητών ή η µείωση των µελλοντικών πληρωµών.  
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος 
µέσα στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (“το νόµισµα λειτουργίας”).  Οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόµισµα 
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 

 
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 ισολογισµού του τρέχοντα 
έτους (δηλαδή £1 = €1,7086) στις 31 ∆εκεµβρίου 2007) τόσο για το τρέχον έτος όσο 
και για συγκριτικά ποσά. 

 
(β) 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 κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 
Φορολογία 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για τη τρέχουσα και τις 
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί 
ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 
νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Φορολογία (συνέχεια) 
 
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 οικονοµικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν 
όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογία στις επενδύσεις σε εξαρτηµένες και συνδεδεµένες 
εταιρείες επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους 
µετόχους της Εταιρείας. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Η γη και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από ξενοδοχεία, 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 ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει 
δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού. 
 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων 
πιστώνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που 
αντισταθµίζουν προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι 
των αποθεµατικών δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Όλες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων 
µε βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που χρεώθηκαν 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και των αποσβέσεων µε βάση το αρχικό 
κόστος του περιουσιακού στοιχείου µεταφέρεται από τα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα 
κέρδη που κρατήθηκαν. 
 
Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού υπολογίζονται 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.  
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 
 
 % 
  
Ξενοδοχειακά κτίρια 1 
Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 5 
Οχήµατα  15 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός 10 
Ρουχισµός, γυαλικά και σκεύη κουζίνας 10 - 20 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
Λογισµικά προγράµµατα 33,33 
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται 
αµέσως στο ανακτήσιµο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει  το υπολογιζόµενο 
ανακτήσιµο ποσό. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το 
κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη στην Εταιρεία σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται 
µε τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών 
στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας µεταφέρονται στα 
κέρδη που κρατήθηκαν.  
 
Οι χρεωστικοί τόκοι επί δανείων για  χρηµατοδότηση της κατασκευής ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
χρειάζεται να συµπληρωθεί και να ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο για τη σκοπεύοµενη 
χρήση του. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισµού διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 
 
Μισθώσεις  
 
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 κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη 
σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. 
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Μισθώσεις (συνέχεια) 
 
Προπληρωµές που αφορούν γη που βρίσκεται κάτω από µίσθωση εκµετάλλευσης 
κεφαλαιοποιούνται σαν µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο και σε µεταγενέστερες περιόδους 
διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο 
διάστηµα της περιόδου της µίσθωσης.  Όταν ένα κτίριο βρίσκεται πάνω σε γη που κατέχεται κάτω 
από µίσθωση εκµετάλλευσης, το κτίριο λογίζεται σαν ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο µόνο αν η 
περίοδος µίσθωσης της γης είναι µεγαλύτερη της αναµενόµενης ωφέλιµης διάρκειας χρήσης του 
και δεν υπάρχουν πρόνοιες για επιστροφή της γης µε το υπάρχον κτίριο. Σε αντίθετη περίπτωση το 
κτίριο λογίζεται σαν µίσθωση εκµετάλλευσης. 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αφορούν γη κατέχονται για µακροπρόθεσµες ανατιµήσεις 
κεφαλαίου και δε χρησιµοποιούνται από το Συγκρότηµα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία 
καθοριζόµενη ετησίως είτε από εξωτερικούς εκτιµητές είτε από την ∆ιεύθυνση της Εταιρείας 
και την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αλλαγές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται στα “άλλα κέρδη”.  
Mεταφορές από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό σε επενδυτικά ακίνητα 
πραγµατοποιούνται όταν τερµατιστεί η κατοχή ακινήτων µε σκοπό την ιδιοχρησία.  Σε 
περίπτωση που τα ακίνητα θα λογίζονται σε δίκαιη αξία µετά την µεταφορά τους σε 
επενδυτικά ακίνητα τότε θα επανεκτιµούνται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 16 
“Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός” πριν την αλλαγή χρήσης µε αντίστοιχη πίστωστη 
στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας.   
 
Εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες (συµπεριλαµβανοµένων εταιρειών ειδικού 
καθεστώτος) στις οποίες η Εταιρεία άµεσα ή έµµεσα, κατέχει περισσότερες από το 50% των 
µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ή έχει τη δύναµη, µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να ελέγχει τις 
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές τους.  Η ύπαρξη και επιρροή ενδεχοµένων 
δικαιωµάτων ψήφου, τα οποία µπορούν στο παρόν στάδιο να εξασκηθούν ή να 
µετατραπούν σε δικαιώµατα ψήφου λαµβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται κατά πόσο η 
Εταιρεία ελέγχει µια άλλη εταιρεία. 
 
Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζονται σε κόστος και πρόβλεψη 
αναγνωρίζεται µόνο όταν, κατά την γνώµη των Συµβούλων, υπάρχει µόνιµη αποµείωση 
στην αξία.  Όταν υπάρχει µόνιµη αποµείωση στην αξία των επενδύσεων αυτή λογίζεται ως 
έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν η αποµείωση αναγνωρισθεί. 
 
Κέρδη και ζηµιές από την πώληση των επενδύσεων προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των 
εισπράξεων µε την λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στα “άλλα κέρδη” στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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Συνδεδεµένες εταιρείες 
 
Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σηµαντική 
επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα µερίδιο µεταξύ 20% και 50% στα δικαιώµατα 
ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά 
αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η 
επένδυση της Εταιρείας σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει υπεραξία που προέκυψε 
κατά την απόκτηση, µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. 
 
Το µερίδιο της Εταιρείας στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων εταιρειών µετά την 
απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και το µερίδιο της 
Εταιρείας 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 της Εταιρείας στη ζηµιά της 
συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συµφέροντος στη συνδεδεµένη εταιρεία, 
συµπεριλαµβανοµένων άλλων µη εξασφαλισµένων εισπρακτέων, η Εταιρεία δεν 
αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωµές 
εκ µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας.  
 
Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν σε συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων 
της απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος της Εταιρείας στις συνδεδεµένες εταιρείες. Ζηµιές 
που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται, εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει αποµείωση 
στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε. Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των 
συνδεδεµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που 
εφαρµόζει η Εταιρεία.   
 
Αποµείωση στην αξία µη χρηµατοοικονοµικών 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).  Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση 
ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογίσµου.  
 
Επενδύσεις 
 
Η Εταιρεία ταξινοµεί τις επενδύσεις της στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δάνεια 
και εισπρακτέα, επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 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 ισολογισµού.  
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Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων 
 
 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
κατά την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
ταξινοµείται στην υποκατηγορία προς εµπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς 
πώλησης σε βραχυπρόθεσµη βάση. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση 
είναι εκείνα η απόδοση των οποίων αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε 
τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας. Πληροφορίες µε βάση τη 
δίκαιη αξία σχετικά µε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται 
εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.  Τα περιουσιακά στοιχεία 
στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι 
προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν µέσα σε δώδεκα µήνες από την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν κατείχε τέτοια περιουσιακά στοιχεία 
κατά την διάρκεια του έτους. 

 
(β) ∆άνεια και εισπρακτέα 
 
 Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε ενεργή 
αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου.  Τα 
δάνεια και εισπρακτέα περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 
εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Αυτά ταξινοµούνται ως µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Η 
Εταιρεία δεν κατείχε τέτοια δάνεια και εισπρακτέα κατά την διάρκεια του έτους. 

 
(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη  
 
 Οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη, 
τις οποίες η διεύθυνση της Εταιρείας έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να 
κρατήσει µέχρι τη λήξη τους.  Η Εταιρεία δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

 
(δ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
 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.  Περιλαµβάνονται στα µη-κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις 
µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης 
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία 
κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  
Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν 
χρηµατικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και η Εταιρεία έχει 
ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε 
δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 
παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. 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 
συµπεριλαµβάνονται στην 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, η Εταιρεία 
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 της Εταιρείας.  Σε περίπτωση που η δίκαιη αξία των επενδύσεων δεν µπορεί να 
επιµετρηθεί αξιόπιστα τότε οι επενδύσεις αυτές επιµετρούνται σε κόστος.  
 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην περίπτωση µετοχικών 
τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη 
µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη 
πιθανής αποµείωσης 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 κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι ζηµιές αποµείωσης που 
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν 
αντιστρέφονται µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
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 η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα 
συνολικά ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σηµαντικές 
χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα κηρύξει 
πτώχευση ή οικονοµική αναδιοργάνωση και αθέτηση ή παράλειψη στις αποπληρωµές 
θεωρούνται σαν ενδείξεις ότι τα εµπορικά εισπρακτέα έχουν αποµειωθεί. 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.  Η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου µειώνεται µε τη χρήση λογαριασµού πρόβλεψης και το ποσό της ζηµιάς 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Όταν ένα εµπορικό 
εισπρακτέο δεν είναι εισπρακτέο, διαγράφεται µέσω του λογαριασµού πρόβλεψης για 
εµπορικά εισπρακτέα. Μεταγενέστερες εισπράξεις ποσών που διαγράφηκαν πιστώνονται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Το επιπρόσθετο κόστος που αφορά άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζεται στα 
ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, µετά τη φορολογία από τα έσοδα. Το επιπρόσθετο κόστος που 
αφορά άµεσα απόκτηση επιχείρησης περιλαµβάνεται στο κόστος της απόκτησης ως µέρος 
της τιµής αγοράς. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία 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.  
 
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αποτελούνται από κυρώσεις για διακοπή µισθώσεων και 
πληρωµές για τερµατισµό υπηρεσιών υπαλλήλων και αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει 
νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση να πληρώσει. ∆απάνες σε σχέση µε τις συνήθεις εργασίες 
της Εταιρείας δεν αναγνωρίζονται προκαταβολικά. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 
µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
∆ανεισµός 
 
Ο 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 κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη 
διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωµα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο 
δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαµβανοµένου συναλλαγµατικού κινδύνου, 
κινδύνου επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις 
ταµειακές ροές και κινδύνου τιµής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. 
 
To πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας επικεντρώνεται στη µη 
προβλεψιµότητα των χρηµαταγορών και αποσκοπεί στη µείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονοµική επίδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση 
κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύµφωνα µε αρχές που 
εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το λογιστήριο αναγνωρίζει, αξιολογεί και 
αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις 
λειτουργικές µονάδες της Εταιρείας. 
 
• Κίνδυνος αγοράς 
 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από 
δανεισµό που κατέχει η Εταιρεία σε Ελβετικό Φράγκο και Ιαπωνικό Γιεν. Ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από µελλοντικές αποπληρωµές του 
δανεισµού. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 εάν η Κυπριακή Λίρα 
αποδυναµωνόταν/ενδυναµωνόταν σε σχέση µε το ξένο νόµισµα όπως 
περιγράφεται στο πιο κάτω πίνακα, µε όλες τις άλλες παραµέτρους να 
παραµείνουν σταθερές, η επίδραση στη ζηµιά για το έτος µετά την φορολογία 
θα επηρεαζόταν όπως αναφέρεται στο πιο κάτω πίνακα. 
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3  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
 
 
Νόµισµα 

αποδυνάµωση/ενδυνάµωση 
Κυπριακής Λίρας σε σχέση 

µε ξένο νόµισµα 

 
Ζηµιά για το έτος – 

ψηλότερη/χαµηλότερη 
 % £ 
   
2007   
Ελβετικό Φράγκο 1,95 213.945 
Ιαπωνικό Γιεν 6,05 79.243 
   
2006   
Ελβετικό Φράγκο 1,90 218.578 
Ιαπωνικό Γιεν 6,91 95.125 

 
Η επίδραση στη ζηµιά για το έτος µετά την φορολογία είναι ως αποτέλεσµα 
συναλλαγµατικών κερδών/ζηµιών στην µετατροπή δανείων αποτιµηµένων σε 
ξένο νόµισµα. Η ζηµιά είναι λιγότερη ευαίσθητη στη διακύµανση της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας Κυπριακής Λίρας έναντι ξένων νοµισµάτων το 
2007 σε σχέση µε το 2006 λόγω της µείωσης του ποσού των δανείων 
αποτιµηµένων σε ξένο νόµισµα. 
 
Όπως εξηγείται στη σηµείωση 30 των οικονοµικών καταστάσεων το Ευρώ 
έχει οριστικά κλειδωθεί µε την ισοτιµία της Κυπριακής Λίρας έτσι δεν θα 
υπάρχει οποιαδήποτε σηµαντική διαφορά στα αποτελέσµατα του έτους λόγω 
διακυµάνσεων της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 
 
 Η ∆ιεύθυνση δεν εφαρµόζει πολιτική αντιστάθµισης της έκθεσης σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από µελλοντικές αποπληρωµές 
δανεισµού. Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 

• Κίνδυνος αγοράς  
 

 Κίνδυνος τιµής αγοράς 
 

Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς.  Η 
Εταιρεία δεν διατρέχει σηµαντικό κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω του ότι δεν έχει 
σηµαντικές επενδύσεις που να επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις της 
αγοράς.  Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών αγαθών. 
 

 Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία 
 

Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν 
τόκο, τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι 
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από µακροπρόθεσµο 
δανεισµό. Ο δανεισµός που εκδόθηκε σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εάν τα επιτόκια του δανεισµού είχαν διακύµανση 
όπως περιγράφεται πιο κάτω, µε όλες τις άλλες παραµέτρους να 
παραµένουν σταθερές, η επίδραση στη ζηµιά για το έτος µετά την 
φορολογία, θα επηρεαζόταν όπως αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα: 
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3  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

 
Νόµισµα 

επιτόκιο - 
ψηλότερο/χαµηλότερο 

Ζηµιά για το έτος -
ψηλότερη/χαµηλότερη 

 % £ 
   
2007   
Κυπριακή Λίρα 0,28 15.926 
Ευρώ 1,37 166.173 
Ελβετικό Φράγκο 2,38 269.004 
Ιαπωνικό Γιεν 0,55 7.718 
   
2007   
Κυπριακή Λίρα 1,04 47.185 
Ευρώ 1,39 302.968 
Ελβετικό Φράγκο 2,69 332.203 
Ιαπωνικό Γιεν 0,15 3.1222 

 
Η επίδραση στη ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία είναι ως αποτέλεσµα 
των ψηλότερων/χαµηλότερων χρεωστικών τόκων σε δανεισµό σε 
κυµαινόµενα επιτόκια. 
 
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 

• Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και από 
έκθεση σε πιστώσεις προς τουριστικούς πράκτορες και άλλους πελάτες, 
περιλαµβανοµένων εκκρεµών εισπρακτέων και δεσµευτικών συναλλαγών. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το υπόλοιπο των συµβαλλόµενων 
τραπεζών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 

 Αξιολόγηση 
από 

εξωτερικούς 
οίκους 

(Moody’s) 
(όπου υπάρχει) 

 
 
 

31 ∆εκεµβρίου 
2007 

£ 

 
 
 

31 ∆εκεµβρίου 
2006 

£ 
    
Συµβαλλόµενο µέρος:    
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ Α2 987.920 504.728 
 
Εάν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που συνεργάζεται η Εταιρεία είναι 
αξιολογηµένοι από ανεξάρτητο µέρος, τότε η Εταιρεία χρησιµοποιεί αυτές τις 
αξιολογήσεις.  ∆ιαφορετικά, εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, η 
∆ιεύθυνση εκτιµά την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη 
την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες εµπειρίες και άλλους 
παράγοντες.  Ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι ορίζονται µε 
βάση την πιστωτική ποιότητα του πελάτη σύµφωνα µε όρια που 
καθορίζονται από το Συµβούλιο.  Η χρήση των πιστωτικών ορίων 
παρακολουθείται σε συνεχή βάση.  Οι πωλήσεις σε µεµονωµένους πελάτες 
διευθετούνται σε µετρητά ή χρησιµοποιώντας πιστωτικές κάρτες. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
• Κίνδυνος ρευστότητας 
  

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, µε βάση την εναποµένουσα 
περίοδο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία 
πληρωµής. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συµβατικές 
µη-προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Υπόλοιπα µε λήξη εντός 12 µηνών 
ισούνται µε τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης 
δεν είναι σηµαντική.  
  

 
 

1 µέχρι 
6 µήνες 

6 µήνες 
µέχρι 

1 χρόνο 

 
1 µέχρι 

2 χρόνια 

 
2 µέχρι 

5 χρόνια 

Πάνω 
από 5 
χρόνια 

  £ £ £ £ £ 
Στις  
31 ∆εκεµβρίου  2007 

      

∆ανεισµός  3.749.976 930.236 3.414.364 9.993.272 17.948.057 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 9.161.827 - - - - 
       
       
Στις  
31 ∆εκεµβρίου 2006 

      

∆ανεισµός  3.588.280 932.772 3.025.657 9.258.077 18.243.819 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  6.688.494 - - - - 

 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών, τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω 
ενός ικανοποιητικού ποσού δεσµευµένων πιστωτικών διευκολύνσεων και τη 
δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η ∆ιεύθυνση διατηρεί 
ευελιξία στη χρηµατοδότηση διατηρώντας διαθεσιµότητα εντός των 
δεσµευµένων πιστωτικών ορίων. 

 
Το Συγκρότηµα βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τους κύριους τραπεζίτες 
του για παραχώρηση καινούριων διευκολύνσεων και αναθεώρηση των 
υφιστάµενων όρων αποπληρωµής των δανείων. 
 

(ii) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από την ∆ιεύθυνση στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 
2006 ήταν ως εξής: 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Σύνολο δανεισµού (Σηµ. 24)  30.388.823 29.179.956 
Μείον: ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ. 21)  (1.036.502) (531.704) 
  __________ __________ 
Καθαρός δανεισµός  29.352.321 28.648.252 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  41.738.444 43.070.633 
  __________ __________ 
Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από τη ∆ιεύθυνση  71.090.765 71.718.885 
  ========== =========== 
    
Σχέση δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων 
κεφαλαίων 

 
41% 

 
40% 

 
 Η σχέση του δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων κατά το 2007 
παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2006. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει επίσηµη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση του 
κεφαλαιουχικού κινδύνου. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(iii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε 
ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης 
αξιών.  Η Εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους και κάνει υποθέσεις µε βάση τις 
συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η Εταιρεία  
χρησιµοποιεί κυρίως εκτιµηµένα µοντέλα προεξοφληµένων ταµειακών ροών για τον 
καθορισµό της δίκαιης αξίας για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές. 
 
Η λογιστική αξία µείον πρόβλεψη για εµπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται 
ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την προεξόφληση των 
µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
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 
 
 Η Εταιρεία κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως 

αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα.  ∆εν υπάρχουν σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί ή παραδοχές που 
πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρµογές στη λογιστική αξία 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος. 

 
(β) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας 
 

∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών της Εταιρείας. 

 
5 Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Ο κύκλος εργασιών αφορά εισοδήµατα από ξενοδοχειακές εργασίες στην Κύπρο. Λόγω του 
γεγονότος ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν τον ίδιο βαθµό κινδύνου και απόδοσης 
µε βάση τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο 1998), το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο δε θεωρεί ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τοµείς δραστηριότητας ή 
γεωγραφικοί τοµείς για τους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν πληροφορίες. 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Ανάλυση πωλήσεων ανά κατηγορία:    
  Εισόδηµα από διανυκτερεύσεις ξενοδοχείου και τουριστικών 
  διαµερισµάτων 

 4.701.548 4.853.779 

  Εισόδηµα από πωλήσεις τροφίµων και ποτών  3.313.939 3.360.976 
  Εισόδηµα από πωλήσεις άλλων ξενοδοχειακών υπηρεσιών και 
  αγαθών 

 605.424 606.696 

  __________ __________ 
  8.620.911 8.821.451 
  ========== ========== 

 
6 Άλλα κέρδη 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Πιστωτικοί τόκοι:    
  Τραπεζικά υπόλοιπα  12.731 27.812 
  Υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (γ))  66.204 62.409 
Έσοδα από κατανοµή  διαφόρων εξόδων πωλήσεων και 
προώθησης σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 29 (α)) 

  
51.327 

 
63.408 

Κέρδη δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα (Σηµ. 12)  900.000 - 
Μερίσµατα εισπρακτέα  34.800 8.600 
  __________ __________ 
  1.065.062 162.229 
  ========== ========== 

 
7 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 11)  1.208.015 1.140.549 
Χρεόλυση προπληρωµών λειτουργικών µισθώσεων (Σηµ. 18)  532.587 532.587 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  45.444 45.444 
Επιδιορθώσεις και συντηρήσεις   170.412 171.478 
Άδειες, φόροι ακίνητης περιουσίας και άλλοι φόροι  76.184 60.480 
Αµοιβή ελεγκτών  40.000 37.500 
Αµοιβή ελεγκτών – διαφορά προηγουµένων ετών  6.875 1.175 
Νοµικά, επαγγελµατικά και συµβουλευτικά δικαιώµατα  18.553 20.353 
Κόστος αποθεµάτων που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο  1.516.895 1.493.923 
Ηλεκτρισµός, καύσιµα, νερό και τέλη αποχετευτικού και σκυβάλων  765.543 783.642 
∆ιαφηµιστικά έξοδα  493.998 494.432 
Ταξιδιωτικά έξοδα  18.051 14.768 
Έξοδα ψυχαγωγίας πελατών, χορηγούµενες εκπτώσεις και  
  φιλοφρονητικά έξοδα 

  
204.008 

 
229.699 

Γραφική ύλη, εκτυπωτικά και έξοδα επικοινωνίας  107.807 119.794 
Ασφάλειες και έξοδα ασφαλείας  91.021 99.519 
Τραπεζικά έξοδα και προµήθειες πιστωτικών καρτών  125.271 84.019 
Εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσης για επισφαλή χρέη (Σηµ. 20)  60.000 60.000 
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 8)  4.035.571 4.072.561 
Λοιπά έξοδα  472.179 495.494 
  __________ __________ 
Συνολικό κόστος πωληθέντων υπηρεσιών και αγαθών, 
πωλήσεων και προώθησης και διοικητικής λειτουργίας 

  
9.988.414 

 
9.957.417 

  ========== ========== 
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8 Κόστος προσωπικού 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Μισθοί  3.471.574 3.507.780 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία  378.730 379.115 
Εισφορές σε Ταµεία Προνοίας  185.267 185.666 
  _________ _________ 
  4.035.571 4.072.561 
  ========= ========= 
 
Η Εταιρεία και οι δικαιούχοι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Ταµείο Προνοίας Ξενοδοχειακών 
Υπαλλήλων και σε συντεχνιακά ταµεία προνοίας και ιατρικής περίθαλψης. Αυτά τα σχέδια είναι 
καθορισµένων συνεισφορών, από τα οποία οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµές ορισµένων 
ωφεληµάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό των υπηρεσιών τους, ή όταν 
καταστούν ανήµποροι για εργασία. 
 
9 Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά  
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Χρεωστικοί τόκοι:    
  Τραπεζικά δάνεια  1.372.285   992.815 
  Τραπεζικά παρατραβήγµατα  179.097 211.975 
  __________ __________ 
  1.551.382 1.204.790 
  __________ __________ 
Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (195.062) (312.586) 
  __________ __________ 
  1.356.320 892.204 
  ========== ========== 
  
10 Φορολογία 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Τρέχουσα φορολογία:    
  Αµυντική εισφορά   - 2.784 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 25)  (64.979) (179.163) 
  _________ _________ 
  (64.979) (176.379) 
  ========= ========= 
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10 Φορολογία (συνέχεια) 
 
Ο φόρος επί των ζηµιών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που 
θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής : 
 
 2007 

£ 
2006 

£ 
   
Ζηµιά πριν τη φορολογία (1.681.698) (1.885.133) 
 ========== ========== 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής 
φορολογίας ύψους 10% 

 
(168.170) 

 
(188.513) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς  
  σκοπούς 

 
5.594 

 
 11.279 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν  
  υπόκεινται σε φορολογία 

 
(4.112) 

 
(2.251) 

Ειδική εισφορά για την άµυνα - 2.784 
Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενης φορολογίας που 
αναγνωρίστηκε από διαφορές προηγούµενων ετών  

 
- 

 
(7.956) 

Εκχώρηση φορολογικών ζηµιών για συµψηφισµό σε εξαρτηµένη 
εταιρεία  

 
5.470 

 
8.103 

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων 90.000 - 
Αναβαλλόµενη φορολογία που δεν αναγνωρίστηκε 6.239   175  
 _________ _________ 
Πίστωση φορολογίας (64.979) (176.379) 
 ========= ========= 
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία 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%. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική 
εισφορά µε ποσοστό 15%. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 η Εταιρεία είχε συσσωρευµένες φορολογικές ζηµιές για σκοπούς 
εταιρικού φόρου ύψους £14.122.212 (2006: £11.381.390) που µπορούν να µεταφερθούν για 
συµψηφισµό έναντι µελλοντικών φορολογητέων κερδών.   
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11 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
  

 
 

Γη 
£ 

 
 

Ξενοδοχει-
ακά κτίρια 

£ 

Ρουχισµός, 
γυαλικά και 

σκεύη 
κουζίνας 

£ 

Έπιπλα, 
οχήµατα και 

άλλος 
εξοπλισµός 

£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

      
Την 1 Ιανουαρίου 2006      
Κόστος ή εκτίµηση 10.628.593 47.946.511 825.629 4.141.306 63.542.039 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (1.133.255) (170.165) (2.809.890) (4.113.310)
 __________ __________ ________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία 10.628.593 46.813.256 655.464 1.331.416 59.428.729 
 __________ __________ ________ ___________ ___________
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
 του έτους 

 
10.628.593 

 
46.813.256 

 
655.464 

 
1.331.416 

 
59.428.729 

Προσθήκες - 230.812 108.174 426.755 765.741 
∆ιαγραφές - - - (2.722) (2.722)
Χρέωση απόσβεσης - (640.841) (180.076) (319.632) (1.140.549)
 __________ __________ ________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του 
έτους 

 
10.628.593 

 
46.403.227 

 
583.562 

 
1.435.817 

 
59.051.199 

 __________ __________ ________ ___________ ___________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006      
Κόστος ή εκτίµηση 10.628.593 48.177.323 933.803 4.561.257 64.300.976 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (1.774.096) (350.241) (3.125.440) (5.249.777)
 __________ __________ ________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία  10.628.593 46.403.227 583.562 1.435.817 59.051.199 
 ========== ========== ======== =========== ===========
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
 του έτους 

 
10.628.593 

 
46.403.227 

 
583.562 

 
1.435.817 

 
59.051.199 

Προσθήκες - 256.191 178.267 274.936 709.394 
Επανεκτίµηση (Σηµ. 23) 300.000 - - -   300.000 
Μεταφορά στις επενδύσεις σε 
ακίνητα (Σηµ. 12) 

 
(2.300.000) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2.300.000)

Χρέωση απόσβεσης - (643.416) (213.922) (350.677) (1.208.015)
 __________ __________ ________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος  
  του έτους 

 
8.628.593 

 
46.016.002 

 
547.907 

 
1.360.076 

 
56.552.578 

 __________ __________ ________ ___________ ___________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007      
Κόστος ή εκτίµηση 8.628.593 48.433.514 1.112.070 4.829.693 63.003.871 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις - (2.417.512) (564.163) (3.469.617) (6.451.293)
 __________ __________ ________ ___________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία  8.628.593 46.016.002 547.907 1.360.076 56.552.578 
 ========== ========== ======== =========== ===========

 
Η γη και τα ξενοδοχειακά κτίρια της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις  
31 ∆εκεµβρίου 2005 από ανεξάρτητους εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία.  Το πλεόνασµα 
από την επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας 
πιστώθηκε στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια (Σηµ. 23). 
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11 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, γη µε εκτιµηµένη αξία στις 30 Ιανουαρίου 2007 ύψους 
£2.300.000 έχει µεταφερθεί στις επενδύσεις σε ακίνητα, επειδή η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας 
έχει αλλάξει το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η γη. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία δεν 
σκοπεύει να χρησιµοποιήσει την γη για ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήµατος όπως 
αρχικά υπολογιζόταν αλλά για να επωφεληθεί από µακροπρόθεσµες ανατιµήσεις 
κεφαλαίου. Κατά τη µεταφορά η γη επανεκτιµήθηκε σε δίκαιη αξία από την ∆ιεύθυνση της 
Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
∆ΛΠ 16 “Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός”. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση 
ύψους £300.000 µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας ύψους 
£60.000 πιστώθηκε στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια (Σηµ. 23). 
 
Αν η γη και τα ξενοδοχειακά κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά 
θα ήταν ως εξής: 
 2007 

£ 
2006 

£ 
   
Κόστος 27.784.949 28.364.758 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (1.623.709) (1.204.256) 
 __________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία 26.161.240 27.160.502 
 ========== ========== 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα πάνω στη γη και τα 
κτίρια της Εταιρείας όπως αναφέρεται στη σηµείωση 24. 
 
12 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Μεταφορά από ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό (Σηµ. 11) 2.300.000 - 
Προσθήκες 1.348.483 - 
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 6) 900.000 - 
 _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 4.548.483 - 
 ========= ========= 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν γη και επανεκτιµούνται κάθε χρόνο στις  
31 ∆εκεµβρίου σε δίκαιη αξία, η οποία είναι η αξία στην ελεύθερη αγορά όπως 
εκτιµήθηκε από την ∆ιεύθυνση και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε 
τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 40 “Επενδύσεις σε Ακίνητα”. 
 
13 Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία 
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Στην αρχή του έτους 1.588.442 1.607.634 
Μερίδιο ζηµιάς µετά τη φορολογία (22.937) (19.192) 
Μερίδιο αναπροσαρµογής αναβαλλόµενης φορολογίας σε 
συνδεδεµένη εταιρεία (Σηµ. 23) 

 
15.545 

 
- 

 _________ _________ 
Στο τέλος του έτους 1.581.050 1.588.442 
 ========= ========= 
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13 Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία (συνέχεια) 
 
Η επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 περιλαµβάνει υπεραξία 
κόστους £28.508 (2006: £28.508) µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων αποσβέσεων ύψους 
£7.125 (2006: £7.125).   
 
Το µερίδιο της Εταιρείας στα αποτελέσµατα της συνδεδεµένης εταιρείας, η οποία έχει 
συσταθεί στην Κύπρο και η οποία δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, και στο σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων (περιλαµβανοµένου της υπεραξίας) και υποχρεώσεων είναι 
ως ακολούθως: 
 
 
 
Όνοµα 

  
Περιουσιακά 

στοιχεία 
£ 

 
 

Υποχρεώσεις 
£ 

 
 

Εισοδήµατα 
£ 

 
 

Ζηµιά 
£ 

% 
Κατοχής 
µετοχών 

       
2006       
Harbour Shore Estates  Limited  3.053.061 1.464.619 231.667 (19.192) 33,33 
 ========= ========= ======== ========  
2007       
Harbour Shore Estates  Limited  3.325.719 1.744.669 411.822 (22.937) 33,33 
 ========= ========= ======== ========  

 
Ο συνολικός αριθµός εκδοµένων µετοχών της συνδεδεµένης εταιρείας είναι 30 000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας £1 η καθεµιά. 
 
14 Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες  
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Την 1 Ιανουαρίου  11.386.777 9.950.027 
Προσθήκες - 1.436.750 
 __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  11.386.777 11.386.777 
 ========== ========== 

 
Οι προσθήκες το 2006 αφορούν συµµετοχή της Εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου και 
αποπληρωµής δανείου της εξαρτηµένης εταιρείας Καρκαβάτσος & Σια Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Α.Ε..  ∆εν έχει προκύψει αλλαγή στο ποσοστό κατοχής της Εταιρείας στην εξαρτηµένη από την 
πιο πάνω αύξηση. 
  
Οι εξαρτηµένες εταιρείες, που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, είναι: 

 
 
 
Όνοµα 

Εκδοθέν 
µετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Χώρα 

σύστασης 

 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

 
 
Κύριες δραστηριότητες 

     
Karina Properties Limited £1.066.378 Κύπρος 100% Ιδιοκτησία αναπτύξιµης γης για 

τουριστικές και άλλες χρήσεις 
Vesta Tourist Management 
Limited  

 
£10.000  

 
Κύπρος 

 
100% 

Ενοικίαση και διαχείριση τουριστικών 
καταλυµάτων 

Καρκαβάτσος & Σια 
Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. 

 
€7.104.792 (1) 

 
Ελλάδα 

 
50% 

 
Ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχείων  

Rosethorn Limited £5.000 Κύπρος 80% Ιδιοκτησία γης κατάλληλης για 
ανάπτυξη ξενοδοχειακών και 
τουριστικών συγκροτηµάτων 
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14 Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχεια) 
 
(1) Η εξαρτηµένη εταιρεία Καρκαβάτσος & Σία Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. έχει εισπράξει 

επιπρόσθετο ποσό ύψους €5.916.517 το οποίο έχει κεφαλαιοποιηθεί ως ίδια κεφάλαια και 
θα χρησιµοποιηθεί για µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 

 
Η Εταιρεία κατέχει το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της Καρκαβάτσος & Σία Τουριστικές 
Επιχειρήσεις Α.Ε., και η επένδυση έχει ταξινοµηθεί ως εξαρτηµένη διότι η Εταιρεία ελέγχει τις 
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές της.  Το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας αυτής ως επίσης και το 20% της Rosethorn Limited ανήκει στην Armonia Estates Limited 
που είναι ο µεγαλύτερος µέτοχος της Εταιρείας και η οποία ανήκει εξολοκλήρου στον κ. Μιχαήλ Γ. 
Λεπτό, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.  
 
15 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία 
 
Οι λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εφαρµόστηκαν για τα πιο κάτω στοιχεία: 
 
       ∆άνεια και 

εισπρακτέα 
£ 

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 

£ 

 
Σύνολο 

£ 
    
31 ∆εκεµβρίου 2007    
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό 

   

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

 
- 

 
203.000 

 
203.000 

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 3.200.104 - 3.200.104 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.036.502 - 1.036.502 
 __________ __________ ___________ 
Σύνολο 4.236.606 203.000 4.439.606 
 ========== ========= =========== 
 
  Άλλες  

χρηµατοοι-
κονοµικές 

υποχρεώσεις 

 
 
 

Σύνολο 
  £ £ 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό    
∆ανεισµός  30.388.823 30.388.823 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  9.382.234 9.382.234 
  __________ __________ 
Σύνολο  39.771.057 39.771.057 
  ========== ========== 
    
       ∆άνεια και 

εισπρακτέα 
£ 

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 

£ 

 
Σύνολο 

£ 
31 ∆εκεµβρίου 2006    
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό 

   

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

 
- 

 
203.000 

 
203.000 

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 2.891.637 - 2.891.637 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 531.704 - 531.704 
 __________ ________ ___________ 
Σύνολο 3.423.341 203.000 3.626.341 
 ========== ======== ========== 
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15 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία (συνέχεια) 
 
  Άλλες  

χρηµατοοι-
κονοµικές 

υποχρεώσεις 

 
 
 

Σύνολο 
  £ £ 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό    
∆ανεισµός  29.179.956 29.179.956 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  6.875.377 6.875.377 
  __________ __________ 
Σύνολο  36.055.333 36.055.333 
  ========== ========== 
 
16 Πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Η πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν 
είναι ούτε ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα, µπορεί να καθοριστεί µε αναφορά σε 
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά 
µε τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συµβαλλόµενα µέρη: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Εµπορικά εισπρακτέα    
Συµβαλλόµενα µέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση    
Οµάδα 1  1.454.145 1.410.541 
  _________ _________ 
Σύνολο εµπορικών εισπρακτέων  1.454.145 1.410.541 
  ========= ========= 
Άλλα εισπρακτέα    
Οµάδα 2  1.697.380 1.415.768 
Οµάδα 3  48.579 65.328 
  _________ _________ 
  1.745.959 1.481.096 
  ========= ========= 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις  (1)  

  
993.093 

 
491.847 

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

 
(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισµού “ταµειακά διαθέσιµα και  
            ισοδύναµα” είναι µετρητά στο ταµείο. 
 
Οµάδα 1 – υφιστάµενοι πελάτες (περισσότερο από 6 µήνες) χωρίς αθετήσεις 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν. 
 
Οµάδα 2 – εταιρείες εντός του οµίλου, εταιρείες µε κοινή ιδιοκτησία και συνδεδεµένες 
εταιρείες χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν. 
 
Οµάδα 3 – υφιστάµενα εισπρακτέα (περισσότερο από 6 µήνες). 
 
Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγµάτευσης. 
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17 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή και στο τέλος του έτους  203.000 203.000 
  ======== ======== 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αφορούν µετοχές σε 
ιδιωτική εταιρεία. ∆εν υπήρξε σηµαντική αλλαγή στην δίκαιη αξία για τα έτη που έληξαν στις 
31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006.    
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι αποµειωµένα.   
 
18 Προπληρωµές για µισθώσεις εκµετάλλευσης  
 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Καθαρή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 6.734.283 7.248.722 
Πληρωµές έτους 9.554 18.148 
Χρεόλυση προπληρωµών (Σηµ. 7) (532.587) (532.587) 
 _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 6.211.250 6.734.283 
 ========= ========= 

 
Οι πληρωµές αφορούν τα έξοδα ανέγερσης της ξενοδοχειακής µονάδας Thalassa πάνω σε 
γη που έχει µισθωθεί για περίοδο 19 χρόνων και 8 µηνών (Σηµ. 28). 
 
19 Αποθέµατα 
 
 2007 2006 
 £ £ 

   
Αποθέµατα ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων  366.168 345.681 
 ========= ========= 

 
Όλα τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους. 
 
20 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Εµπορικά εισπρακτέα  2.495.094 2.391.490 
Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα  (1.040.949) (980.949) 
  _________ _________ 
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά  1.454.145 1.410.541 
Προπληρωµές   48.579 65.328 
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (ε))  1.697.380 1.415.768 
  _________ _________ 
  3.200.104 2.891.637 
  ========= ========= 
 
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 ισολογισµού. 
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20 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ύψους £235.309 (2006: £144.143) 
δεν ήταν ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα. 
 
Εµπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσµα εντός έξι µηνών δεν θεωρούνται να 
έχουν υποστεί αποµείωση.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους 
£1.218.836 (2006: £1.266.398) ήταν ληξιπρόθεσµα αλλά δεν είχαν υποστεί αποµείωση.  
Αυτά αποτελούνται από ένα αριθµό ανεξάρτητων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει 
πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων.  Η χρονολογική ανάλυση αυτών 
των εµπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Μέχρι 6 µήνες  911.829 1.199.890 
6 µέχρι 12 µήνες  307.007 66.508 
  __________ __________ 
  1.218.836 1.266.398 
  ========== ========== 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους £1.040.949 (2006: £980.949) είχαν 
υποστεί αποµείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη.  Τα αποµειωµένα εισπρακτέα αφορούν 
κυρίως ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι βρίσκονται σε απροσδόκητη δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση.  Υπολογίστηκε ότι το σύνολο των εισπρακτέων αναµένεται να ανακτηθεί.   
 
Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εισπρακτέων έχει ως εξής: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
6 µέχρι 12 µήνες  11.590 45.677 
Πάνω από 12 µήνες  1.029.359 935.272 
  __________ __________ 
  1.040.949 980.949 
  ========== ========== 

 
Η κίνηση στην πρόβλεψη για αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας είναι 
ως ακολούθως: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Την 1 Ιανουαρίου  980.949 920.949 
Πρόβλεψη για αποµείωση εισπρακτέων (Σηµ. 7)  60.000 60.000 
  _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  1.040.949 980.949 
  ========= ========= 
 
Η δηµιουργία και η αντιστροφή πρόνοιας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί 
αποµείωση έχει συµπεριληφθεί στα έξοδα πωλήσεων και προώθησης στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα ποσά που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό πρόβλεψης 
για αποµείωση γενικά διαγράφονται όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσδοκία ανάκτησης 
επιπρόσθετων µετρητών. 
 
Οι άλλες οµάδες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαµβάνουν περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση. 
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20 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 
 
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι η λογιστική 
αξία κάθε οµάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω.  Η Εταιρεία δεν έχει 
οποιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση.  
 
Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας είναι σε Κυπριακή 
Λίρα. 
 
21 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  43.409 39.857 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  993.093 491.847 
  __________ __________ 
  1.036.502 531.704 
  ========== ========== 

 
Το πραγµατικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,27% (2006: 
2,77%) και αυτές οι καταθέσεις έχουν µέσο όρο λήξης 20 µέρες. 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα 
περιλαµβάνουν: 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.036.502 531.704 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 24)  (2.819.740) (2.852.130) 
  __________ __________ 
  (1.783.238) (2.320.426) 
  ========== ========== 
 
22 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
 
 Αριθµός µετοχών    
 Πλήρως 

πληρωµένες 
συνήθεις 
µετοχές 

Μερικώς 
πληρωµένες 

προνοµιούχες 
µετοχές 

 
 

Προνοµιούχες 
µετοχές 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

 
 
 

Ολικό 
    £ £ £ 
       
Την 1 Ιανουαρίου 2006/2007 101 683 294 78 465 27 227 630 25.784.304 1.680.303 27.464.607 
∆όσεις που καταβλήθηκαν  - - - 3.615 - 3.615 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ __________
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 101 683 294 78 465 27 227 630 25.787.919 1.680.303 27.468.222 
 =========== ========== ========== ========== =========== ==========
 
Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός είναι 1 000 000 000 µετοχές (2006: 1 000 000 000 
µετοχές) ονοµαστικής αξίας 20 σεντς η καθεµιά. 
 
Το 1998 η Εταιρεία έκδωσε 14 287 310 προνοµιούχες µετοχές στην ονοµαστική αξία  
των 20 σεντ.  Η πληρωµή αυτών των µετοχών έγινε µε δόσεις.  Κατά την διάρκεια του  
έτους 2007 καταβλήθηκε η τελευταία δόση. 
 
Οι προνοµιούχες µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις συνήθεις µετοχές, αλλά σε 
περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, έχουν προτεραιότητα έναντι των συνήθων µετοχών στο 
προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρείας.   
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23 Άλλα αποθεµατικά 
 

 Αποθεµατικό 
δίκαιης αξίας 

γης και κτιρίων 
£ 

 
 

Σύνολο 
£ 

   
Την 1 Ιανουαρίου 2006 23.598.221 23.598.221 
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων (1) 
(Σηµ. 25) 

11.550 11.550 

Μεταφορά αποσβέσεων – µικτή (2) (223.963) (223.963) 
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος (2) 22.396 22.396 
 __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006/1 Ιανουαρίου 2007 23.408.204 23.408.204 
Επανεκτίµηση αξίας (Σηµ. 11) 300.000 300.000 
Αναβαλλόµενος φόρος στην επανεκτίµηση (Σηµ. 25) (60.000) (60.000) 
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων (1) 
(Σηµ. 25) 

 
25.370 

 
25.370 

Μερίδιο αναπροσαρµογής αναβαλλόµενης φορολογίας σε 
συνδεδεµένη εταιρεία (Σηµ. 13) 

 
15.545 

 
15.545 

Μεταφορά αποσβέσεων – µικτή (2) (223.963) (223.963) 
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος (2) 22.396 22.396 
 __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 23.487.552 23.487.552 
 ========== ========== 

 
(1) Η αναπροσαρµογή αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων αφορά  

την αναπροσαρµογή της επανεκτίµησης της γης βάση του καταναλωτικού δείκτη 
τιµών. 

 
(2) Η µεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ των πραγµατικών 

αποσβέσεων των κτιρίων και των ισοδύναµων αποσβέσεων µε βάση το ιστορικό 
κόστος των κτιρίων µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης 
φορολογίας. 

 
24 ∆ανεισµός 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 21)  2.819.740 2.852.130 
Τραπεζικός  δανεισµός  2.671.002 1.953.040 
  __________ __________ 
  5.490.742 4.805.170 
Μη-βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικός δανεισµός   24.898.081 24.374.786 
  __________ __________ 
Σύνολο δανεισµού  30.388.823 29.179.956 
  ========== ========== 
Λήξη µη βραχυπρόθεσµού δανεισµού:    
Από 1 µέχρι 2 έτη  2.259.984 2.011.544 
Από 2 µέχρι 5 έτη  7.281.798 6.810.092 
Μετά από 5 έτη  15.356.299 15.553.150 
  __________ __________ 
  24.898.081 24.374.786 
  ========== ========== 
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24 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
Όλα τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε εξαµηνιαίες δόσεις µέχρι τον Ιούνιο 2022.  Όλα τα 
δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 
(α) Με υποθήκες πάνω στη γη και τα κτίρια της Εταιρείας ύψους £34.136.199 (2006: 

£35.370.258) (Σηµ. 11). 
(β) Με προσωπικές εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν από τον κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτό ύψους 

£550.000 (2006: £550.000). 
(γ) Με υποθήκες πάνω σε περιουσιακά στοιχεία συγγενικών εταιρειών ύψους £850.000 
 (2006: £1.331.479) (Σηµ. 29 (η)). 
(δ) Με ενεχυρίαση 20 000 000 (2006: 20 000 000) µετοχών της εταιρείας Πανδώρα 

Επενδύσεις ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ιδιοκτησία της εταιρείας Armonia Estates Limited. 
(ε) Με εκχώρηση της ασφάλειας πυρός και σεισµού στα υποθηκευµένα ακίνητα. 
 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν ως εξής: 
 

  2007 
% 

2006 
% 

    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  6,15 6,68 
Τραπεζικά δάνεια σε:     
 - Κυπριακές λίρες  6,44 7,07 
 - Ελβετικά Φράγκα  3,94 3,34 
 - Ιαπωνικά Γιεν  2,08 2,00 
 - Ευρώ  5,13 4,66 

 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα της Εταιρείας είναι διευθετηµένα σε  
κυµαινόµενα επιτόκια.  Για δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται 
µηνιαίως εκθέτοντας την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. 
 
Η έκθεση του δανεισµού της Εταιρείας σε αλλαγές στα επιτόκια και οι ηµεροµηνίες 
συµβατικής επανατίµησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι ως εξής: 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
6 µήνες ή λιγότερο  30.388.823 29.179.956 
  ========== ========== 

 
Η Εταιρεία έχει τις πιο κάτω αχρησιµοποίητες χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις: 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Κυµαινόµενο επιτόκιο:    
   Λήξη εντός ενός έτους  767.797 693.433 
  ========== ========== 
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24 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
Η λογιστική και η δίκαιη αξία ορισµένων στοιχείων µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού έχει ως 
εξής: 
 
 Λογιστική αξία  ∆ίκαιη αξία 
 2007 2006  2007 2006 
 £ £  £ £ 
      
Μη βραχυπρόθεσµος τραπεζικός  
δανεισµός 

 
24.898.081 

 
24.374.786 

  
23.324.026 

 
23.316.985 

 
Οι δίκαιες αξίες βασίζονται στις προεξοφληµένες ταµειακές ροές όπου το προεξοφλητικό 
επιτόκιο βασίζεται στα επιτόκια δανεισµού όπως παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 
Η λογιστική αξία των τραπεζικών παρατραβηγµάτων και βραχυπρόθεσµων τραπεζικών 
δανείων είναι περίπου η ίδια µε τη δίκαιη αξία. 
 
Η λογιστική αξία του δανεισµού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής: 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Κυπριακή Λίρα – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  6.371.938 4.560.048 
Ελβετικό Φράγκο  10.786.309 11.366.284 
Ιαπωνικό Γιεν  1.356.861 1.436.022 
Ευρώ  11.873.715 11.817.602 
  __________ __________ 
  30.388.823 29.179.956 
  ========== ========== 

 
25 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την 
ιδίαν φορολογική αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής: 
 

 

Φορολογικές 
ζηµιές 

£

Γενική 
πρόβλεψη 

για 
επισφαλείς 
χρεώστες

£

 
∆ιαφορά µεταξύ 
αποσβέσεων και 

εκπτώσεων 
φθοράς  

£  

 
 

Επανεκτίµηση 
γης και 
κτιρίων 

£ 

 
 
 
 

Σύνολο 
£ 

    
Την 1 Ιανουαρίου 2006 (930.379) (92.083) 1.198.859 3.621.073 3.797.470 
Χρέωση/(πίστωση):      
  Κατάσταση λογαριασµού 
  αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) 

 
(207.686)

 
(6.016)

 
56.935 

 
(22.396)

 
(179.163)

  Αποθεµατικό δίκαιης αξίας (Σηµ. 23) - - - (11.550) (11.550)
 _________ _________ _________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006/ 
1 Ιανουαρίου 2007 

 
(1.138.065)

 
(98.099)

 
1.255.794 

 
3.587.127 

 
3.606.757 

Χρέωση/(πίστωση):      
  Κατάσταση λογαριασµού   
  αποτελεσµάτων (Σηµ. 10) 

 
(270.136)

 
(6.000)

 
53.553 

 
157.604 

 
(64.979)

  Αποθεµατικό δίκαιης αξίας (Σηµ. 23) - - - 34.630 34.630 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 (1.408.201) (104.099) 1.309.347 3.779.361 3.576.408 
 ========= ========= ========= ========= ========= 
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25 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 
 2007 

£ 
2006 

£ 
   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν µετά 
από δώδεκα µήνες 

 
1.512.300 

 
1.236.164 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα 
διακανονιστούν µετά από δώδεκα µήνες 

 
5.079.448 

 
4.842.921 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζηµιές προς µεταφορά 
αναγνωρίζονται στο βαθµό που το σχετικό όφελος είναι πιθανό να προκύψει. 
 
26 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Εµπορικοί πιστωτές  1.203.312  954.467 
Προκαταβολές που εισπράχτηκαν  220.410 186.883 
Οφειλόµενα έξοδα  1.566.111 1.448.739 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 29 (ε))  6.392.404 4.285.288 
  _________ _________ 
  9.382.237 6.875.377 
  ========= ========= 

 
27 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία αντιµετωπίζει διάφορες υποθέσεις αγωγών εναντίον της που προέκυψαν από τις 
συνήθεις εργασίες της Εταιρείας ύψους £16.800 (2006: £27.000).  Με βάση νοµική 
συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι 
οποιασδήποτε απαίτησης και δεν αναµένει ότι η Εταιρεία θα υποστεί ζηµιά.  Ως εκ τούτου, 
δεν έγινε πρόβλεψη σχετικά µε αυτές τις υποθέσεις σ΄αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  
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28 ∆εσµεύσεις 
 
∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις – όπου η Εταιρεία είναι µισθωτής 
 
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες 
λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής: 
 
  2007 

£ 
2006 

£ 
    
Μέχρι 1 έτος  46.684 46.684 
Από 1 µέχρι 5 έτη  186.736 186.736 
Μετά από 5 έτη  369.862 415.306 
  _________ _________ 
  603.282 648.726 
  ========= ========= 

 
Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν συµφωνία µίσθωσης εκµετάλλευσης γης που έχει συνάψει η 
Εταιρεία για 19 χρόνια και 8 µήνες (µέχρι το ∆εκέµβριο του 2019) πάνω στην οποία 
ολοκλήρωσε εντός του έτους 2005 την ανέγερση της νέας ξενοδοχειακής µονάδας Thalassa 
(Σηµ. 18).  Η Εταιρεία θα διαχειρίζεται το ξενοδοχείο καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 
µίσθωσης, µετά τη λήξη της οποίας υποχρεούται να το µεταβιβάσει στον ιδιοκτήτη της γης 
χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα. 
 
29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτό, ο οποίος 
κατέχει το 62,84% των µετοχών της Εταιρείας και είναι επίσης το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την 
Εταιρεία.  
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 
 
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

   
Παραχώρηση προσωπικού (σε τιµή κόστους) - 63.291 
∆ιανυκτερεύσεις και άλλες ξενοδοχειακές υπηρεσίες (µε βάση 
εµπορικούς όρους) 

 
579.773 

 
167.546 

Κατανοµή διαφόρων εξόδων πωλήσεων και προώθησης 51.327  63.408 
  _______ _______ 
  631.100 294.245 
  ======= ======= 
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29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(β) Αγορές υπηρεσιών  
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
∆ιοικητικές υπηρεσίες 10.500 94.643 
Αγορά εισιτηρίων - 47.501 
∆ιανυκτερεύσεις και άλλες ξενοδοχειακές υπηρεσίες 2.551 55.586 
Βελτίωση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων   485.442 246.000 
 _________ _________ 
 498.493 443.730 
 ========= ========= 

 
 Οι διοικητικές υπηρεσίες προσφέρονται σε τιµή κόστους. Οι αγορές εισιτηρίων και η 
συντήρηση και βελτίωση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων έγιναν µε βάση εµπορικούς 
όρους.  

 
(γ) Τόκοι εισπρακτέοι 
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Τόκοι που εισπράχτηκαν από εξαρτηµένη εταιρεία (Σηµ. 6):   
  Rosethorn Limited 66.204 62.409 
 ========= ========= 

 
(δ) Χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις  
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις από συγγενικά µέρη  1.986.520 753.988 
 ========= ========= 

 
(ε) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους µε συγγενικά µέρη 
 

 2007 
£ 

2006 
£ 

   
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 20):   
  Εξαρτηµένες εταιρείες 1.390.306 1.296.868 
  Συνδεδεµένη εταιρεία 2.912 600 
  Εταιρείες µε κοινή ιδιοκτησία 304.162 118.300 
 _________ _________ 
 1.697.380 1.415.768 
 ========= ========= 
    
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 26):    
   Ιθύνουσα εταιρεία  5.283.959 3.116.020 
   Εξαρτηµένες εταιρείες  1.053.077 1.108.878 
   Εταιρείες µε κοινή ιδιοκτησία  55.368 60.390 
  _________ _________ 
  6.392.404 4.285.288 
  ========= ========= 

 
Tα υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη δεν φέρουν τόκο, εκτός από το υπόλοιπο εισπρακτέο από 
την εξαρτηµένη Rosethorn Limited που φέρει ετήσιο τόκο ύψους 6%, δεν είναι 
εξασφαλισµένα και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 



 
Leptos Calypso Hotels Public Limited 
 

  (107) 

29 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(στ) Αµοιβή Συµβούλων 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:    
    
∆ικαιώµατα  10.500 10.500 
Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα  61.500 61.500 
  _______ _______ 
  72.000 72.000 
  ======= ======= 

 
(ζ) Αµοιβή βασικών διοικητικών στελεχών 
 

  2007 
£ 

2006 
£ 

    
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες παροχές  230.970 217.881 
  ======== ======== 

 
(η) Εγγύηση τραπεζικού δανεισµού από συγγενικά µέρη 
 

Ο τραπεζικός δανεισµός και τα παρατραβήγµατα είναι εγγυηµένα από συγγενικά µέρη όπως 
αναφέρεται στη σηµείωση 24. 
 
Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί δάνεια ύψους £7.500.000 (2006: £7.500.000) για εξαρτηµένες 
εταιρείες. 
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30 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
(i) Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας έχει 
αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσµα, η οικονοµική κατάσταση 
της Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση το οριστικό 
κλείδωµα της ισοτιµίας €1 = £0,585274. 

 
(ii) Στις 26 Μαρτίου 2008 η συγγενική εταιρεία Armonia Estates Limited, ιθύνουσα 

εταιρεία του Συγκροτήµατος Εταιρειών Λεπτού (Armonia), ανακοίνωσε ότι εξετάζει τo 
ενδεχόµενο διενέργειας ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 100% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας. 
Η σκοπούµενη αντιπαροχή για την απόκτηση των µετοχών της Eταιρείας ανέρχεται 
σε €0,45 (£0.26) ανά µετοχή σε µετρητά.  
 
Επιπρόσθετα η Armonia θα µελετήσει και το ενδεχόµενο να προσφέρει στους 
µετόχους της Eταιρείας εναλλακτική επιλογή υπό την µορφή δικαιώµατος 
συµµετοχής σε εταιρικό σχήµα που θα ελέγχεται από την Armonia. Σε µια τέτοια 
περίπτωση το ποσό το οποίο θα διασφαλίζεται για άσκηση του δικαιώµατος 
συµµετοχής σε µια τέτοια ενδεχόµενη αντιπαροχή θα είναι €0,45 (£0.26) ανά µετοχή 
ως η αντίστοιχη αντιπαροχή σε µετρητά.  
 
Η Armonia και τα πρόσωπα που, σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο, θεωρούνται ότι 
ενεργούν σε συνεννόηση µαζί της, κατέχουν 72,61% των µετοχών της Eταιρείας.  
Η λήψη οριστικής απόφασης της Armonia για υποβολή ∆ηµόσιας Πρότασης τελεί 
υπό την αίρεση ότι θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα και υπό την 
αίρεση της εξασφάλισης ικανοποιητικής δέσµευσης από άλλους βασικούς µετόχους 
Eταιρείας ότι θα αποδεχθούν τη ∆ηµόσια Πρόταση. Η οριστική απόφαση της 
Armonia θα ανακοινωθεί µέσα σε 40 µέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
ανακοίνωσης.  
 
 
Η ∆ηµόσια Πρόταση, εφόσον τελικά υποβληθεί, θα τελεί υπό τον όρο της παροχής 
κάθε τυχόν αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού 
και κάθε άλλης τυχόν αρµόδιας αρχής.  
 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί οριστική απόφαση για διενέργεια ∆ηµόσιας 
Πρότασης και δεν είναι βέβαιο αν θα ακολουθήσει ∆ηµόσια Πρόταση εκτός και αν 
ικανοποιηθούν οι πιο πάνω όροι και αιρέσεις.  
 
H Armonia διατηρεί το δικαίωµα όπως η ∆ηµόσια Πρόταση διενεργηθεί από την ίδια 
ή /και άλλη νοµική οντότητα, υφιστάµενη ή που δύναται να συσταθεί, που θα τελεί 
υπό τον έλεγχο της Armonia.  
 

(iii) ∆εν υπήρξαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να 
έχουν σχέση µε την κατανόηση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 67 µέχρι 69. 
 


