
Libra Holidays Group Plc

Έκθεση καιενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
31 Οκτωβρίου 2006

Περιεχόμενα

Σελίδα
Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 – 9

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 10 – 12

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 13

Ενοποιημένος ισολογισμός 14

Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 15 – 17

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 18

Σημειώσεις στιςενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 19 – 76

Συμπληρωματικές πληροφορίες σε Ευρώ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 77

Ενοποιημένος ισολογισμός 78

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 79



Libra Holidays Group Plc

F:\L\LI11871\ASSURANCE\FS\2006_GR.doc (1)

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι
Διοικητικό Συμβούλιο

Χρίστος Μαυρέλλης – Πρόεδρος
Ανδρέας Δράκου – Διευθύνων Σύμβουλος
Άκης Κυπριανού
Θέμης Δράκου
Θεόδωρος Αντωνίου 
Βίκτωρ Μαντοβάνη(Μη εκτελεστικόςΔιοικητικός 

Σύμβουλος)
Αχιλλέας Πατζινάκος (Μη εκτελεστικόςΔιοικητικός 

Σύμβουλος, παραιτήθηκε 28 
Ιουλίου 2007)

Αντώνης Γερολέμου (Μη εκτελεστικός Διοικητικός 
Σύμβουλος, παραιτήθηκε 
29 Ιουνίου 2006)

Λύσανδρος Ιωάννου (Μη εκτελεστικός Διοικητικός 
Σύμβουλος, παραιτήθηκε 
6 Νοεμβρίου 2006)

Σάββας Αδαμίδης (Μη εκτελεστικός Διοικητικός 
Σύμβουλος, διορίστηκε 
11 Ιανουαρίου 2007)

Γραμματέαςεταιρείας

Cyproservus Co. Limited
Fortuna Court
ΛεωφόροςΑρχ. Μακαρίου Γ’ 284
3601 Λεμεσός
Κύπρος

Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Μαρφίν Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία
Λίμιτεδ
Τράπεζα Άλφα Λίμιτεδ
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Arab Bank Limited
Universal Bank Limited
Barclays Bank Plc
National Westminster Bank Plc

ΕπενδυτικοίΟργανισμοί
UBS

Εγγεγραμμένογραφείο

Fortuna Court
ΛεωφόροςΑρχ. Μακαρίου Γ’ 284
3601 Λεμεσός
Κύπρος

Ελεγκτές

PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
Οδός ΘεμιστοκλήΔέρβη3
1066 Λευκωσία
Τ.Θ. 21612
1591 Λευκωσία
Κύπρος

Νομικοί Σύμβουλοι

ΧρύσηςΔημητριάδης& Σία
Gates and Partners
Clark Ricketts Solicitors



Libra Holidays Group Plc

F:\L\LI11871\ASSURANCE\FS\2006_GR.doc (2)

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Libra Holidays Group Plc (“η Εταιρεία”) και 
των θυγατρικών της (“Το Συγκρότημα”) για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, ήταν κατά τη διάρκεια του έτουςη οργάνωση πακέτωνεκδρομών και 
λιανικών διακοπών, η αγορά και πώληση αεροπορικών θέσεων, η λειτουργία αεροπορικής 
εταιρείας και η διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, περιλαμβανομένων τοκοφόρων 
δραστηριοτήτων.

Αλλαγή ονομασίας εταιρείας

3 Στις 9 Αυγούστου 2006 και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου η Εταιρεία άλλαξε το όνομα της από Libra Holidays Group Public Limited
σεLibra Holidays Group Plc.

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

4 Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της 
οικονομικής κατάστασης τουΣυγκροτήματος σε όλους τους τομείς εργασιών. Το 
Συγκρότημα έχει υιοθετήσειδιορθωτικά μέτραόπως αναφέρεται στη Σημείωση 36 αυτών 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και αναμένει βελτίωση στην οικονομική 
επίδοση του Συγκροτήματος στο προσεχές μέλλον.  Η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους 
για το έτος ανήλθε σε £41εκ σε σχέση με ζημιά £31εκ το προηγούμενο οικονομικό έτος.

5 Αναλυτικά τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως:

(α) Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος λόγω των δύσκολων συνθηκών στην τουριστική βιομηχανία στην 
Κύπρο, και λόγω του ότι κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες του 
Συγκροτήματος διέκοψαν τη λειτουργία τους για ανακαίνιση, κατά τους 
τέσσερις πρώτους μήνες του οικονομικού έτους.

(β) Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάστηκαν αρνητικά από 
καθαρές ζημιές ύψους £11.282 χιλιάδων που κατέγραψε η θυγατρική 
εταιρείαAjet Aviation Limited.  Το Συγκρότημα ανακοίνωσε την διακοπή 
του πτητικού έργου της εν λόγω θυγατρικής στις 2 Νοεμβρίου 2006 (Σημ. 
34).
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

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

5 Αναλυτικά τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως (συνέχεια):

(γ) Σημαντική επίδραση στις ζημιές που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους είχε η διαγραφή όλου του υπόλοιπου άϋλου ενεργητικού που 
παρουσιαζόταν στον ισολογισμό στις 31 Οκτωβρίου 2005 ύψους £12.394 
χιλιάδων καθώς επίσης και η διαγραφή αναβαλλόμενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων ύψους £4.131.

6 Άλλα σημαντικά γεγονότα για το Συγκρότημα κατά τη διάρκεια του έτους είχαν ως 
εξής:

(α) Πώληση θυγατρικών εταιρειών

Την 1 Νοεμβρίου 2005 το Συγκρότημα πώλησε το 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Crownvalley Properties Limited προς 
£104 χιλιάδες.  Η ζημιά που προέκυψε από την πώληση ανέρχεται σε £18 
χιλιάδες (Σημ. 33).

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2006 το Συγκρότημα πώλησε το 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Capital Accommodations (Cyprus)
Limited προς £667 χιλιάδες.  Η ζημιά που προέκυψε από την πώληση 
ανέρχεται σε £201 χιλιάδες (Σημ. 33).

(β) Πώληση συνδεδεμένης

Στις 19 Δεκεμβρίου 2006 το Συγκρότημα πώλησε τη συμμετοχή του ύψους 
20% στην συνδεδεμένη εταιρεία Planet Holidays Limited προς £92
χιλιάδες.  Το κέρδος που προέκυψε από την πώληση ανέρχεται σε £20 
χιλιάδες (Σημ. 33)

(γ) Πώληση κοινοπραξίας

Στις 6 Ιουλίου 2006 το Συγκρότημα πώλησε στην συμμετοχή του ύψους 
50% στην κοινοπραξία CHAPO – Cyprotels & Co προς £2,15εκ.  Δεν 
υπήρχε κέρδος ή ζημιά από την πώληση (Σημ. 17).

(δ) Ανακαίνιση ξενοδοχείων

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα προχώρησε στην ανακαίνιση του 
εκμισθωμένου ξενοδοχείου Poseidonia Beach Hotel στη Λεμεσό.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

6 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα 
αναφέρονται στις Σημειώσεις 3 και 36.  Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτοί οι 
κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από τη συνεχιζόμενη κρίση στον τουριστικό τομέα.  Η 
παρατεταμένη μείωση των αφίξεων τουριστών στην Κύπρο καθώς επίσης και ο μεγάλος 
και έντονος ανταγωνισμός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μεταξύ εταιρειών που 
ασχολούνται με την διοργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 
επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος.

Το Συγκρότημα, μετά την διακοπή του πτητικού έργου της Ajet και την πώληση 
ζημιογόνων θυγατρικών εταιρειών του τομέα διοργάνωσης ταξιδιών έχει μειώσει 
σημαντικά την έκθεση του στους κινδύνους και αβεβαιότητες του τομέα διοργάνωσης 
ταξιδιών και του τομέα αεροπλοίας.

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

7 Το Συγκρότημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις δύσκολες συνθήκες της τουριστικής 
βιομηχανίας στην Κύπρο με αποτέλεσμα την καταγραφή ζημιών και δυσκολιών στην 
ταμειακή ροή, όπως αναφέρεται στη σημείωση 36, που έχουν δημιουργήσει σημαντικές 
ανησυχίες και αβεβαιότητα σε σχέση με τη δυνατότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει 
τις εργασίες του ως δρώσα οικονομική μονάδα.  Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει 
δεσμευτεί να υιοθετήσει σειρά διορθωτικών μέτρων, κάποια από τα οποία έχουν ήδη 
υλοποιηθεί, και εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος σταεπόμενα έτη θα 
παρουσιάσουν βελτίωση για τους εξής λόγους:

(α) Τερματισμός της λειτουργίας της θυγατρικής αεροπορικής εταιρείας, Ajet
Aviation Limited, της οποίας τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ζημιογόνα 
κατά το 2006.

(β) Μείωση των εξόδων με διακοπή της λειτουργίας των περισσότερων 
ξενοδοχειακών μονάδων κατά την χειμερινή περίοδο, που είναι και η πιο 
ζημιογόνα για τα ξενοδοχεία.

(γ) Θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα από την ανάπτυξη ακινήτων του 
Συγκροτήματος.

(δ) Υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων σε όλους τους τομείς όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων,
που περιλαμβάνει και την πώληση ζημιογόνων εταιρειών του τομέα 
διοργάνωσης ταξιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(ε) Αναδιοργάνωση των δανείων του Συγκροτήματος που έχει σαν αποτέλεσμα 
τη μείωση των χρεωστικών τόκων και βελτίωση των ταμειακών ροών μέχρι 
το 2010 που θα αρχίσει η αποπληρωμή των δανείων (Σημ. 34).
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος (συνέχεια)

(στ) Διάθεση κάποιων ξενοδοχειακών μονάδων που δεν εμπίπτουν στο 
στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Συγκροτήματος που θα έχει σαν 
αποτέλεσμα μερική αποπληρωμή τραπεζικών δανείων όπως επίσης και 
μείωση των σχετικών χρηματοδοτικών εξόδων και σχετικών αποσβέσεων 
(Σημ. 34 (η)).  

(ζ) Περαιτέρω βελτίωση στην αποδοτικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και 
ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης ξενοδοχείων σε συνεργασία με την RIU
International.

Αποτελέσματα

8 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 11.
Η καθαρή ζημιά για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Διαφορές μεταξύ ένδειξης αποτελεσμάτων και ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος

9 Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ζημιά που 
αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας ύψους £41.102εκ αντί £17.877εκ όπως 
ανακοινώθηκε στην ένδειξη αποτελεσμάτων.  Η διαφορά των £23.225 οφείλεται στους πιο 
κάτω λόγους:

£000

Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12.337
Απομείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 176
Εισπρακτέα για τα οποία έγιναν προβλέψεις 3.342
Προβλέψεις για διακοπή πτητικού έργου αεροπορικής εταιρείας 720
Αναθεώρηση λογισμού ενοικίων ξενοδοχειακών μονάδων 158
Έξοδα που δεν είχαν αναγνωριστεί 1.699
Μερίδιο ζημιάς από κοινοπραξία 36
Τόκοι 409
Φορολογία 217
Αναβλημένη φορολογία που διαγράφηκε 4.131

_______
23.225
======
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μερίσματα

Μέρισμα προνομιούχων μετοχών

10 Η Εταιρεία λόγω των συσσωρευμένων ζημιών που είχε στις 31 Μαρτίου 2006 και 
στη βάση του περί Εταιρειών νόμου, δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει το μέρισμα των 
προνομιούχων μετοχών στις 16 Απριλίου 2006, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δημόσιας 
Πρότασης για εξαγορά της Drake Investments Limited (2005: £1,82εκ).  Το ποσό των 
£910 χιλιάδων που είχε λογιστεί ως πληρωτέο για το έτος 2005, έχει αντιλογιστεί στα 
αποθεματικά στο τρέχον έτος. H Εταιρεία παρέμενε ζημιογόνα στις 16 Απριλίου 2007, 
ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε επίσης να προταθεί μέρισμα προνομιούχων 
μετοχών, και συνεπώς δεν πρότεινε μέρισμα για τις προνομιούχες μετοχές για το 
οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006.  Η Εταιρεία είχε προβεί σε 
ανακοίνωση στις 5 Απριλίου 2007 σύμφωνα με την οποία είχαν ενημερωθεί οι κάτοχοι 
προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, ότι οι μετοχές τους θα μετατρέπονταν σε συνήθεις 
μετοχές, όπως προνοούν οι όροι της σχετικής Δημόσιας Πρότασης.

Μέρισμα συνήθων μετοχών

11 Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία έχει συσσωρευμένες ζημιές στις 31 
Οκτωβρίου 2006 και έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο δενεισηγείται την κατανομή 
μερίσματος στους μετόχους.

Μετοχικό κεφάλαιο

Εκδομένο προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο 

12 Με βάση τη Δημόσια Πρόταση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2001 για την εξαγορά της 
Drake Investments Limited, ο συνολικός αριθμός των προνομιούχων μετοχών που 
εκδόθηκε  ήταν 28 εκατομμύρια.

13 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11 της έκθεσης, οι προνομιούχες μετοχές που 
δεν μετατράπηκαν σε συνήθεις το Μάϊο του 2005 και 2006 θα μετατραπούν σε συνήθεις 
μετοχές στις 30 Απριλίου 2007 σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Δημόσιας Πρότασης.

14 Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του 
έτους.

Διαπραγμάτευση τίτλων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

15 Στις 28 Μαρτίου 2007 το Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)
αποφάσισε τη μετάταξη των τίτλων της Εταιρείας στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας επειδή
η Εταιρεία δεν είχε εκδόσει μέχρι την ημερομηνία αυτή την ελεγμένη Ετήσια Έκθεση και 
τις ΕτήσιεςΕνοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της για το έτος που έληξε στις 
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Διαπραγμάτευση τίτλων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (συνέχεια)

31 Οκτωβρίου 2006 σύμφωνα με τον περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο.  Στις 3 
Ιουλίου και 3 Οκτωβρίου το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε 
τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης των τίτλων της Εταιρείας στην ίδια αγορά λόγω της μη
έκδοσης των εξαμηνιαίων και εννιαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων 
του Συγκροτήματος, σύμφωνα με τον περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο.  

Διοικητικό Συμβούλιο

16 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2006 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος εκτός από τους κ.κ. Αντώνη Γερολέμου, Λύσανδρο 
Ιωάννου και Αχιλλέα Πατζινάκο που ήταν Σύμβουλοι την 1 Νοεμβρίου 2005 και
παραιτήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2006, 6 Νοεμβρίου 2006 και 28 Ιουνίου 2007 αντίστοιχα.
Ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου παραιτήθηκε από τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου της 
Εταιρείας την 1 Αυγούστου 2007 και παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ο κ. 
Σάββας Αδαμίδης διορίστηκε Σύμβουλος στις 11 Ιανουαρίου 2007.

17 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Άκης Κυπριανού, Θεόδωρος 
Αντωνίου, και Σάββας Αδαμίδηςαποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται 
για επανεκλογή.

18 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός όπως αναφέρεται στη Σημείωση31.

Ίδιες μετοχές

19 Δεν υπήρχαν συναλλαγές σε ίδιες μετοχές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 
που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006.

20 Στις 31 Οκτωβρίου 2006 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης το 
Συγκρότημα είχε στην κατοχή του 617 160 ίδιες συνήθεις μετοχές, 141 927 από τις οποίες 
είναι στην κατοχή της Εταιρείας (Σημ. 24).  Τις υπόλοιπες μετοχές κατέχουν άλλες 
εταιρείες του Συγκροτήματος.  Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της τις 141 927 ίδιεςμετοχές 
για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που προνοείτε από τον περί Εταιριών Νόμο.  Οι 
Σύμβουλοι θα προχωρήσουν σε μεταβίβαση των μετοχών αυτών το συντομότερο δυνατό 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 

21 Τα γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού αναφέρονται στη Σημείωση 34 των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Υποκαταστήματα

22 Το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους, με εξαίρεση τη θυγατρική Ajet Aviation Limited που είχε 
υποκατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συμφέροντα Συμβούλων και συγγενικών μερών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

23 Τα συμφέροντα των Συμβούλων και των συγγενικών μερών τουςστο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 31 Οκτωβρίου
2007 2006

% %
Χρίστος Μαυρέλλης - -
Ανδρέας Δράκου 25,12 32,49
Άκης Κυπριανού 8,27 8,98
Θέμης Δράκου 3,21 3,14
Θεόδωρος Αντωνίου 0,19 0,01
Βίκτωρ Μαντοβάνη 10,42 13,77
Αχιλλέας Πατζινάκος Δ/Ε -
Αντώνης Γερολέμου Δ/Ε -
Λύσανδρος Ιωάννου Δ/Ε -
Σάββας Αδαμίδης 1,74 Δ/Ε

Κυριότεροι μέτοχοι

24 Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2007, οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν πέραν του 5% του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

%
κατοχής

Ανδρέας Δράκου 25,12
Βίκτωρ Μαντοβάνη 10,42
Άκης Κυπριανού 8,27

Δήμητρα Επενδυτική Λίμιτεδ 5,80

Συμβάσεις με Συμβούλους και συγγενικά μέρη

25 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων με συγγενικά μέρη που αναφέρονται 
στη Σημείωση 31, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συμβάσεις με την Εταιρεία ή τις 
εξαρτημένες της στις 31 Οκτωβρίου 2006 στις οποίες Σύμβουλοι ή συγγενικά τους μέρη 
είχαν ουσιώδες συμφέρον.



Libra Holidays Group Plc

F:\L\LI11871\ASSURANCE\FS\2006_GR.doc (9)

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ελεγκτές

26 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 Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Δράκου
Διευθύνων Σύμβουλος

Λεμεσός, 16 Ιανουαρίου 2008
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ΠροςταMέλητηςLibra Holidays Group Plc

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένεςοικονομικές καταστάσειςτης Libra Holidays Group Plc
(η “Εταιρεία”) και των θυγατρικών της (το «Συγκρότημα») στις σελίδες 13 μέχρι 76, που 
αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Οκτωβρίου2006, την ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια 
κεφάλαιακαι 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 Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 
113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου 
σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση ενοποιημένων 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.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως
συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
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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 ουσιωδώνλαθών 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 τηςοικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει 
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών 
εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της 
γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  

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

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης της Libra Holidays Group Plc στις 31 Οκτωβρίου 2006, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έμφαση θέματος

Χωρίς να εκφράζουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση 
36 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι το Συγκρότημα υπέστη 
καθαρή ζημιά ύψους £43.058 χιλιάδων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
Οκτωβρίου 2006 και κατά την ημερομηνία αυτή, είχε αρνητικό σύνολο ίδιων κεφαλαίων 
πριν από το συμφέρον μειοψηφίας της τάξης των £22.901 χιλιάδων.  Οι παράγοντες αυτοί 
μαζί με άλλα θέματα που εξηγούνται στην Σημείωση 36 υποδηλώνουν την ύπαρξη 
αβεβαιότητας που δυνατόν να φανερώνει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του 
Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.  Η Διεύθυνση του 
Συγκροτήματος έχει υιοθετήσει σειρά διορθωτικών μέτρων, όπως αναφέρονται στη 
Σημείωση 36.  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί βάση της 
αρχής της δρώσας οικονομικής μονάδας.  Ωστόσο, εάν η οικονομική υποστήριξη των 
κύριων μετόχων της Εταιρείας δεν εξασφαλιστεί επαρκώς, αρχικά μέσω της 
προτεινόμενης έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, το Συγκρότημα μπορεί να μην είναι σε 
θέση να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.  Σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν
προσαρμογές οι οποίες θα μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων στο
ανακτήσιμο τους ποσό, όπως επίσης και προβλέψεις για τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις που 
μπορεί να προκύψουν.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

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

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

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

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

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 9 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της 
Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 
113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λεμεσός, 16 Ιανουαρίου2008
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006

Σημ
2006
£000

2005
£000

Πωλήσεις 5 112.968 114.149
Άμεσα έξοδα:

Αεροπλοΐα (65.862) (62.673)
  Διαμονή (28.565) (23.848)
Ενοίκια μισθώσεων εκμετάλλευσης:

Aεροσκάφη και άλλα (6.348) (8.135)
  Γη και κτίρια (1.480) (1.702)
Κόστος προσωπικού 7 (10.710) (10.828)
Επιδιορθώσεις και συντήρηση (2.081) (524)
Απομείωση και προβλέψεις απομείωσης εισπρακτέων 21 (4.945) (1.573)
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 (2.107) (2.148)
Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 15 (12.394) (21.182)
Απομείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 (508) -
Αποσβέσεις άϋλου ενεργητικού 15 (364) (532)
Διαφημιστικά έξοδα (1.709) (1.391)
Άλλα έξοδα (10.947) (8.430)
Άμεσα έξοδα αεροπορικού δυστυχήματος 8 (265) (2.686)
Άλλα κέρδη - καθαρά 6 3.927 2.709
Πρόνοια για τερματισμό πτητικού έργουαεροπορικής (720) -
Ζημιά από πώληση εξαρτημένων 33 (199) -

________ ________
Ζημιά εργασιών (32.309) (28.794)
Χρηματοδοτικά έξοδα 9 (5.902) (3.534)
Μερίδιο ζημιάςσυνδεδεμένων 16 - (130)
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών 17 159 151

________ ________
Ζημιά πριν τη φορολογία (38.052) (32.307)
Φορολογία 10 (5.006) (3.179)

________ ________
Καθαρή ζημιά για το έτος (43.058) (35.486)

======== ========
Αναλογεί σε:
Mετόχους της Εταιρείας (41.102) (31.008)
Συμφέρον μειοψηφίας (1.956) (4.478)

________ ________
(43.058) (35.486)

======== ========
Ζημιά ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή):
- Βασική 11 (72,0) (57,4)
- Πλήρως κατανεμημένη 11 (72,0) (57,4)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Οκτωβρίου 2006

Σημ.
2006
£000

2005
£000

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 13 88.598 91.137
Επενδύσεις σε ακίνητα 14 315 315
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 15 - 14.334
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 16 69 121
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 17 249 249
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 18 61 594
Άλλα εισπρακτέα 168 168
Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία 19 842 3.311
Δεσμευμένα μετρητά στην τράπεζα 23 - 1.936

_______ _______
90.302 112.165

_______ _______
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 20 2.124 2.060
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 21 11.123 33.530
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων 22 139 2.863
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 23 2.954 13.533

_______ _______
16.340 51.986

_______ _______
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση 35 15.618 -

_______ _______
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 122.260 164.151

======= =======
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά 
Μετοχικό κεφάλαιο 24 33.772 33.772
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 24 27.772 27.772
Ίδιες μετοχές 24 (2.905) (2.905)
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά 25 6.082 6.393
Συσσωρευμένες ζημιές (87.622) (47.901)

_______ _______
(22.901) 17.131

Συμφέρον μειοψηφίας 20.656 22.803
_______ _______

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2.245) 39.934
_______ _______

Υποχρεώσεις 
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 26 40.510 41.119
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 7.064 4.816
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις 27 267 -

_______ _______
47.841 45.935

_______ _______
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 28 35.443 53.316
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.136 2.090
Δανεισμός 26 21.629 22.876

_______ _______
59.208 78.282

_______ _______
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα 
για πώληση 35 17.456 -

_______ _______
Σύνολο υποχρεώσεων 124.505 124.217

_______ _______
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 122.260 164.151

======= =======
Στις 16 Ιανουαρίου2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Libra Holidays Group Plc ενέκρινε αυτές τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Χρίστος Μαυρέλλης, Πρόεδρος  Ανδρέας Δράκου, Διευθύνων Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 76 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 Οκτωβρίου 2006

Αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας

Μετοχικό
κεφάλαιο

Μετοχικό
κεφάλαιο

υπό έκδοση

Αποθεματικό
υπέρ το
άρτιο(1)

Ίδιες
μετοχές

Αποθεματικά
δίκαιης αξίας

και άλλα
αποθεματικά

(2)

Συσσωρευ-
μένες 

ζημιές(3)
Συμφέρον

μειοψηφίας Σύνολο
£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Υπόλοιπο την 1 Νοεμβρίου 2004 33.460 312 27.772 (2.905) 3.776 (13.699) 23.049 71.765
_______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Επίπτωση αγοράς ιδίων μετοχών από θυγατρική εταιρεία - - - - - (182) (157) (339)
Έκδοσημετοχών(Σημ. 24) 312 (312) - - - - - -
Επανεκτίμησημετοχώνδιαθέσιμωνπροςπώληση(Σημ. 25) - - - - (214) - - (214)
Επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
(Σημ. 25) - - - - 8.995 - - 8.995
Συμφέρονμειοψηφίαςστηνεπανεκτίμηση(Σημ. 25) - - - - (4.939) - 4.939 -
Αναπροσαρμογήαναβαλλόμενηςφορολογίας(Σημ. 25) - - - - 439 - - 439
Συμφέρον μειοψηφίας σε αναβαλλόμενη φορολογία 
(Σημ.25)

- - - - 243 - (243) -

Συμφέρονμειοψηφίαςσε μερίσματα θυγατρικών - - - - - - (208) (208)
Μεταφορά(Σημ. 25) - - - - (9) 9 - -
Μεταφορά αποσβέσεων(Σημ. 25) (4) - - - - (530) 530 - -
Συναλλαγματικές διαφορές (Σημ. 25) - - - - (1.368) - (99) (1.467)

_______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε στα ίδια 
κεφάλαια 312 (312) - - 2.617 357 4.232 7.206
Ζημιά για το έτος - - - - - (31.008) (4.478) (35.486)

_______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών/(ζημιών) για το 2005 312 (312) - - 2.617 (30.651) (246) (28.280)
Μέρισμα συνήθων μετοχών για το έτος 2004 (Σημ.12) - - - - - (1.731) - (1.731)
Μέρισμα προνομιούχων μετοχών για το 2005 (Σημ.12) - - - - - (1.820) - (1.820)

_______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Υπόλοιπο την 31 Οκτωβρίου 2005 33.772 - 27.772 (2.905) 6.393 (47.901) 22.803 39.934

======= ====== ======= ======= ======= ======= ======= =======
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Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006 (συνέχεια)

Αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας

Μετοχικό
κεφάλαιο

Μετοχικό
κεφάλαιο

υπό έκδοση

Αποθεματικό
υπέρ το
άρτιο(1)

Ίδιες
μετοχές

Αποθεματικά
δίκαιης αξίας

και άλλα
αποθεματικά

(2)

Συσσωρευ-
μένες 

ζημιές(3)
Συμφέρον

μειοψηφίας Σύνολο
£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Στις 31 Οκτωβρίου 2005 33.772 - 27.772 (2.905) 6.393 (47.901) 22.803 39.934
_______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 25) - - - - (16) - - (16)
Μερίδιο μειοψηφίας στην αναβαλλόμενη φορολογία 
(Σημ. 25) - - - - 46 - (46) -
Συμφέρονμειοψηφίαςσε μερίσματα θυγατρικής - - - - - - (142) (142)
Μερίδιο μειοψηφίας στη λογιζόμενη διανομή θυγατρικής - - - - - 3 (3) -
Μεταφορά αποσβέσεων (Σημ. 25) (4) - - - - (530) 530 - -
Μεταφορά (Σημ. 25) - - - - 4 (4) - -
Συναλλαγματικές διαφορές (Σημ. 25) - - - - 61 - - 61
Επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
(Σημ.25) - - - - 110 - - 110
Επανεκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση (Σημ. 25) - - - - 14 - - 14
Λογιζόμενη διανομή - - - - - (4) - (4)
Πώληση εξαρτημένης - - - - - (54) - (54)

_______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Καθαρή (ζημιά)/κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια 
κεφάλαια - - - - (311) 471 (191) (31)
Ζημιά για το έτος - - - - - (41.102) (1.956) (43.058)
Αντιλογισμός μερισμάτων (Σημ. 12) - - - - - 910 - 910

_______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Σύνολο αναγνωρισμένων ζημιών για το 2006 - - - - (311) (39.721) (2.147) (42.179)

_______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Στις 31 Οκτωβρίου 2006 33.772 - 27.772 (2.905) 6.082 (87.622) 20.656 (2.245)

======= ====== ======= ======= ======= ======= ======= =======
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Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια  για το 
έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006 (συνέχεια)

(1) Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο προς διανομή με τη μορφή μερίσματος.

(2) Η ανάλυση των αποθεματικών δίκαιης αξίας παρουσιάζεται στη σημείωση 25.

(3) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη 
φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν 
μέρισμα.  Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη 
λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και  εταιρείες) κατά 
το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό τής 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.

(4) Η μεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής απόσβεσης 
των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και της αντίστοιχης απόσβεσης,
υπολογιζόμενη στη βάση τουιστορικού κόστους μετά την αφαίρεση της προκύπτουσας 
αναβαλλόμενης φορολογίας.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις  31 Οκτωβρίου 2006

Σημ.
2006
£000

2005
£000

Ροή μετρητών από εργασίες
Zημιάπριν τη φορολογία (38.052) (32.307)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 2.107 2.148

  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 15 364 532
  Απομείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 508 -
Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 15 12.394 21.182
Ζημιάαπό διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 64 79

  Απομείωση αναβαλλόμενων κρατικών επιχορηγήσεων 27 (28) -
Αύξηση αγοραίας αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 22 (56) (1.086)

(Κέρδος)/ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 22 (2.064) 180

Xρέωση απομείωσης στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 18 - 244

(Κέρδος)/ζημιά από πώληση μεριδίου εξαρτημένης εταιρείας 33 199 -
Μερίσματα εισπρακτέα 6 (87) (97)
Χρεωστικούς τόκους 9 5.494 3.967
Πιστωτικούς τόκους 6 (182) (815)
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών 16 - 130
Μερίδιο αποτελεσμάτων κοινοπραξιών 17 (159) (151)

_______ _______
(19.498) (5.994)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Αποθέματα (64) 185
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 9.519 11.787
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 

δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 22 4.844 4.177
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (373) 8.491

_______ _______
Μετρητά από/(για) από εργασίες (5.572) 18.646
Φορολογία που πληρώθηκε (245) (540)

_______ _______
Καθαρά μετρητά από/(για) εργασίες (5.817) 18.106

_______ _______
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 (1.333) (7.848)
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 15 (74) (693)
Εξαγορά εξαρτημένης εταιρείας - (2)
Εξαγορά συνδεδεμένης εταιρείας 16 (20) (8)
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση 18 - (120)
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από συνδεδεμένες 17 155 125
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 - 542
Εισπράξεις από πώληση εξαρτημένης 105 -
Εισπράξεις κρατικής επιχορήγησης 294 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 182 815
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 87 97

_______ _______
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (604) (7.092)

_______ _______
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από δανεισμό  - καθαρές (716) 766
Τόκοι που πληρώθηκαν (5.494) (3.967)
Μερίσματα που πληρώθηκαν στους μετόχους της εταιρείας (142) (3.922)

_______ _______
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (6.352) (7.123)

_______ _______
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (12.773) 3.891
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 5.964 2.073

_______ _______
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 23 (6.809) 5.964

======= =======
Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 76 αποτελούν μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 6 Νοεμβρίου 1996 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε 
δημόσια εταιρεία στις 23 Μαρτίου 1998.  Τον Ιούλιο 1998, οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Ο κύριος τόπος εργασιών του Συγκροτήματος είναι στο 
Oasis Complex Centre, Block C, Οδός Αντώνη Λουκαΐδη 114,  Λεμεσός, Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, ήταν κατά τη διάρκεια του έτουςη οργάνωση πακέτων εκδρομών και λιανικών διακοπών, 
η αγορά και πώληση αεροπορικών θέσεων, η λειτουργία αεροπορικής εταιρείαςκαι η διαχείριση 
και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται στους κανονισμούς 
διαφόρων σωμάτων, τα κυριότερα των οποίων είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Civil 
Aviation Authority “CΑΑ”), το Τμήμα Περιβάλλοντος Μεταφορών και Περιοχών (Department of 
Environment Transport and Regions “DETR”) όπως επίσης και η Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων (Federation of Travel Agents “FTA”).  Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στην 
Κύπρο υπόκεινται στους κανονισμούς του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και των αρμόδιων 
τοπικών τουριστικών αρχών.

Η κύρια θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος, Libra Holidays Limited βρίσκεται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, και κατέχει πλήρη άδεια τουριστικού πράκτορα με εγγύηση (Air Travel Organisers
Licence “ATOL”) που παραχωρήθηκε από το CΑA και ανανεώνεται αρχές Μαρτίου κάθε έτους.
Το Συγκρότημα, μέσω των εξαρτημένων εταιρειών του είναι επίσης μέλος σε μη θεσμικούς 
οργανισμούς όπως οι  ABTA και ΙΑΤΑ.

Αλλαγή ονομασίας  εταιρείας

Στις 9 Αυγούστου 2006 και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου η 
Εταιρεία άλλαξε το όνομα της από Libra Holidays Group Public Limited σεLibra Holidays Group
Plc.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεωνεκτίθενται 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.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Libra Holidays Group Plc έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και 
είναι εφαρμόσιμα από την 1 Νοεμβρίου 2005 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας 
υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών 
του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση σε σχέση με λογιστική 
αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.  Επιπρόσθετα οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 
τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των επενδύσεων σε 
ακίνητα, των επενδύσεων σε κοινοπραξίες και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

Η κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  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 ΔΠΧΠ 

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησεόλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ, τα
οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από την 1 Νοεμβρίου 2005.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του 
Συγκροτήματος.

Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύμφωνα με τις μεταβατικές πρόνοιες του 
σχετικού λογιστικού προτύπου.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά 
πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:

Νέοπρότυπο/Ερμηνεία Ισχύει από

ΔΠΧΠ 6 “Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων” 1 Ιανουαρίου 2006

ΔΛΠ 19 (Αναθεώρηση) “Παροχές σε Εργαζομένους” 1 Ιανουαρίου 2006

ΔΛΠ 21 (Αναθεώρηση) “Καθαρή Επένδυση σε Δραστηριότητα στο Εξωτερικό” 1 Ιανουαρίου 2006

ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” και ΔΠΧΠ 4 
“Ασφαλιστικά Συμβόλαια” – Συμβόλαια Χρηματοοικονομικών Εγγυήσεων 1 Ιανουαρίου 2006

ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση ” -
Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών για Προβλεπόμενες Ενδοεταιρικές Πράξεις. 1 Ιανουαρίου 2006



Libra Holidays Group Plc

F:\L\LI11871\ASSURANCE\FS\2006_GR.doc
(21)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Νέοπρότυπο/Ερμηνεία Ισχύει από

IFRIC Ερμηνεία 4 “Ο προσδιορισμός εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση” 1 Ιανουαρίου 2006

IFRIC Ερμηνεία 5 “Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Θέσης εκτός 
Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης” 1 Ιανουαρίου2006

IFRIC Ερμηνεία 6 “Υποχρεώσεις που προκύπτουν από Συμμετοχή σε 
Συγκεκριμένη Αγορά – Απώλειες από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό ” 1 Δεκεμβρίου 2005

ΔΠΧΠ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και ΔΛΠ 1 
(Αναθεώρηση) “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων” 1 Ιανουαρίου 2007

IFRIC Ερμηνεία 7 “Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με βάση το ΔΛΠ 
29 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες” 1 Μαρτίου 2006

IFRIC Ερμηνεία 8 “Έκταση του ΔΠΧΠ 2” 1 Μαΐου 2006

IFRIC Ερμηνεία 9 “ Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παραγώγων” 1 Ιουνίου 2006

IFRIC Ερμηνεία 10 “ Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση” 1 Νοεμβρίου 2006

IFRIC Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε μετοχές του Συγκροτήματος και 
Ίδιες Μετοχές” 1 Μαρτίου 2007

IFRIC Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” * 1 Ιανουαρίου2008

IFRIC Ερμηνεία 14 “ΔΛΠ 19 – Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισμένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλοεπίδραση τους” * 1 Ιανουαρίου 2008

ΔΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί τομείς” * 1 Ιανουαρίου 2009

ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος Δανεισμού” * 1 Ιανουαρίου 2009

IFRIC Ερμηνεία 13 “Προγράμματα Πιστών Πελατών” * 1 Ιουλίου 2008

ΔΠΛ 1 (Αναθεωρημένο 2007) “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων ” * 1 Ιανουαρίου 2009

* Δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

(α) Γενικά

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 
της Libra Holidays Group Plc και των θυγατρικών εταιρειών της που όλες μαζί 
αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”.



Libra Holidays Group Plc

F:\L\LI11871\ASSURANCE\FS\2006_GR.doc
(22)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

(β) Θυγατρικές εταιρείες

Οι θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων 
ειδικού σκοπού) των οποίων το Συγκρότημα έχει τη δύναμη να καθορίζει τις οικονομικές 
και λειτουργικές τους αρχές και γενικά συνοδεύεται από μερίδιο κατοχής πέραν των μισών 
δικαιωμάτων ψήφου.  Η ύπαρξη και επίδραση των ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου τα 
οποία είναι εξασκήσιμα επί του παρόντος ή μετατρέψιμα, συνυπολογίζονται για τον 
καθορισμό του ελέγχου που ασκεί το Συγκρότημα σε μια άλλη οντότητα.  Οι θυγατρικές 
εταιρείες ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που ο έλεγχος μεταφέρεται στο 
Συγκρότημα.  Παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος σταματά.

Η λογιστική μέθοδος της αγοράς χρησιμοποιείται για την αναγνώριση θυγατρικών 
εταιρειών από το Συγκρότημα.  Το κόστος εξαγορών αποτιμάται στην δίκαιη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, των ιδίων κεφαλαίων που εκδίδονται και των 
υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαμβάνονται κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, 
συν τα άμεσα κόστα της αγοράς.  Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν και οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε μια 
συνένωση επιχειρήσεων αποτιμούνται αρχικά στις δίκαιες τους αξίες κατά την ημερομηνία 
της εξαγοράς, άσχετα από το βαθμό οποιουδήποτε συμφέροντος μειοψηφίας.  Η διαφορά 
του κόστους εξαγοράς από τη δίκαιη αξίατου μεριδίου του Συγκροτήματος των 
αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν αναγνωρίζεται σαν 
υπεραξία.  Εάν το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο από την δίκαιη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιθέντα κέρδη από συναλλαγές 
μεταξύ εταιρειών του συγκροτήματος εξαλείφονται.  Μη πραγματοποιθήσες ζημιές 
εξαλείφονται επίσης εκτός αν η συναλλαγή παρέχει αποδείξεις απομείωσης του 
περιουσιακού στοιχείου που μεταφέρθηκε.  Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν 
μεταβληθεί, όπου ήταν αναγκαίο, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις λογιστικές 
αρχές τουΣυγκροτήματος.

(γ) Συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας

H λογιστική αρχή του Συγκροτήματος είναι να θεωρεί συναλλαγές με μετόχους 
μειοψηφίας ως συναλλαγές με μη συγγενικά μέρη.

(δ) Συνδεδεμένες εταιρείες

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα έχει μεταξύ 20% 
και 50% των δικαιωμάτων ψήφου ή επί των οποίων το Συγκρότημα ασκεί σημαντική 
επιρροή, αλλά τις οποίες δεν ελέγχει.  Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες λογίζονται 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  Η επένδυση του Συγκροτήματος σε συνδεδεμένες 
εταιρείες περιλαμβάνει υπεραξία (μετά την αφαίρεση οποιονδήποτε συσσωρευμένων 
ζημιών απομείωσης) που προέκυψε κατά την απόκτηση τους.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

(δ) Συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημιά των συνδεδεμένων μετά την 
απόκτηση τους αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
και το μερίδιο του Συγκροτήματος στην κίνηση των αποθεματικών μετά την απόκτηση 
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά την απόκτηση 
αναπροσαρμόζονται έναντι  της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το μερίδιο του 
Συγκροτήματος στη ζημιά της συνδεδεμένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του 
συμφέροντος στη συνδεδεμένη εταιρεία συμπεριλαμβανομένων άλλων μη 
εξασφαλισμένων εισπρακτέων, το Συγκρότημα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός 
εάν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωμές εκ μέρους της συνδεδεμένης 
εταιρείας.  

Κέρδη που δεν πραγματοποιήθηκαν σε συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των 
συνδεδεμένων εταιρειών του απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος του 
Συγκροτήματος στις συνδεδεμένες αυτές εταιρείες.  Ζημιές που δεν πραγματοποιήθηκαν 
επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει απομείωση στην αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που μεταφέρθηκε.  Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων 
εταιρειών έχουν μεταβληθεί όπου ήταν αναγκαίο για να διασφαλιστεί συμμόρφωση με τις 
λογιστικές αρχές τουΣυγκροτήματος.

(ε) Κοινοπραξίες

Οι κοινοπραξίες είναι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα έχει κοινό έλεγχο που 
συνοδεύεται συνήθως από ένα μερίδιο 50% στα δικαιώματα ψήφου.  Επενδύσεις σε 
κοινοπραξίες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και μετέπειτα λογίζονται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημιά των 
κοινοπραξιών μετά την απόκτηση τους αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων και το μερίδιο του στην κίνηση των αποθεματικών μετά την 
απόκτηση αναγνωρίζεται στα αποθεματικά.  Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά την 
απόκτηση αναπροσαρμόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης.

(στ) Μη Κυπριακές οντότητες συγκροτήματος

Τα αποτελέσματα και η οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Συγκροτήματος (καμία 
εκ των οποίων δεν έχει το νόμισμα μιας υπερπληθωρισμικής οικονομίας) οι οποίες έχουν 
διαφορετικό νόμισμα λειτουργίας από το νόμισμα παρουσίασης μεταφράζονται στο 
νόμισμα παρουσίασης ως ακολούθως:

(i) Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μεταφράζονται με βάση την τιμή 
συναλλάγματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού;
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

(στ) Μη Κυπριακές οντότητες συγκροτήματος (συνέχεια)

(i) Έσοδα και έξοδα μεταφράζονται με βάση τον μέσο όρο των τιμών συναλλάγματος 
(εκτός αν αυτός ο μέσος όρος δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης 
επίδρασης των τιμών που επικρατούσαν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών, και 
σε αυτή την περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μεταφράζονται κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής); και

(ii) Όλες οι προκύπτουσες διαφορές αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό συστατικό του 
κεφαλαίου.

Κατά την ενοποίηση, συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετάφραση 
επενδύσεωνσεμη Κυπριακές οντότητες, μεταφέρονται στα κεφάλαια μετόχων.  Όταν μια 
μη Κυπριακή οντότητα πωληθεί, τέτοιες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στον 
ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως μέρος του κέρδους ή ζημιάς από την 
πώληση.

Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές δίκαιης αξίας που προκύπτουν από την εξαγορά μιας 
μη Κυπριακής οντότητας λογίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της μη 
Κυπριακής οντότητας και μεταφράζονται σε τιμές κλεισίματος.

(ζ) Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

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

Οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων των μη Κυπριακών εξαρτημένων εταιρειών 
μεταφράζονται στο νόμισμα του Συγκροτήματος στη μέση τιμή συναλλάγματος 
του έτους και οι ισολογισμοί μεταφράζονται στις τιμές συναλλάγματος που 
ισχύουν στις 31 Οκτωβρίου.  Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την 
επαναμετάφραση της καθαρής επένδυσης στις μη Κυπριακές εξαρτημένες εταιρείες 
ταξινομούνται στο συμφέρον μετόχων.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε ευρώ σύμφωνα με την 
παράγραφο 57 του ΔΛΠ21 “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 Κ£1 = €1.7331 στις 31 Οκτωβρίου 2006) τόσο για το 
τρέχον έτος όσο και για τα συγκριτικά ποσά.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

(ζ) Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις 
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. 
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο 
τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι 
σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. 

Ανάλυση κατά τομέα

Ένας επιχειρηματικός τομέας αποτελεί ομαδοποίηση περιουσιακών στοιχείων και εργασιών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε κινδύνους και 
αποδόσεις που είναι διαφορετικά από αυτά που υπόκεινται άλλοι επιχειρηματικοί τομείς.  Ένας
γεωγραφικός τομέας δεσμεύεται στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο 
οικονομικό περιβάλλον που υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικά από αυτά που 
υπόκεινται τομείς που δραστηριοποιούνται σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία της αμοιβής που εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέα για 
την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ταξιδιών, αερομεταφοράς και υπηρεσιών διαμονής σε 
ξενοδοχεία και εκφράζονται μετά την αφαίρεση φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου 
επιβατών, επιστροφών και εκπτώσεων.

Η λογιστική αρχή που εφαρμόζει το Συγκρότημα ανά τομέα για την αναγνώριση εισοδημάτων 
στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως:

(α) Διοργάνωση ταξιδιών

Με βάση την ημερομηνία αναχώρησης των επιβατών.  Πωλήσεις με ημερομηνίες 
αναχώρησης μεταγενέστερες της ημερομηνίας του ισολογισμού λογίζονται ως 
αναβλημένα έσοδα και περιλαμβάνονται στα οφειλόμενα και αναβλημένα έσοδα, στους 
εμπορικούς και άλλους πιστωτές.
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Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)

(β) Αεροπλοΐα

Εισοδήματα σε σχέση με πώληση ναυλωμένων πτήσεων και αεροπορικών θέσεων 
αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η υπηρεσία παρέχεται και περιλαμβάνουν το 
ποσό τιμολόγησης για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν μετά την αφαίρεση του φόρου 
επιβατών και εκπτώσεων.  Εισοδήματα που δεν έχουν κερδηθεί και θα προέλθουν από 
υπηρεσίες ναυλωμένων πτήσεων  και αεροπορικών θέσεων που πωλήθηκαν αλλά δεν 
έχουν ακόμα προσφερθεί περιλαμβάνονται στα οφειλόμενα και αναβλημένα έσοδα στους 
εμπορικούς και άλλους πιστωτές.

(γ) Διαμονή σε ξενοδοχεία

Πωλήσεις υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές μονάδες διαμονής 
του Συγκροτήματος αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο κατά την οποία προσφέρονται 
με βάση την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής, υπολογιζόμενη ως ποσοστό 
των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έναντι των συνολικών υπηρεσιών που θα 
προσφερθούν.

Οι πωλήσεις φαγητών και ποτών στα ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές μονάδες του 
Συγκροτήματος αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των 
αγαθών έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το Συγκρότημα έχει 
πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η 
αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη.

(δ) Πιστωτικοί τόκοι

Κατά αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(ε) Πιστωτικά μερίσματα 

Όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του Συγκροτήματος να εισπράξει.

Ωφελήματα υπαλλήλων

Το Συγκρότημα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα οι υπάλληλοι του 
Συγκροτήματος συμμετέχουν σε ανεξάρτητα ή συντεχνιακά ταμεία προνοίας και υγείας στα οποία 
το Συγκρότημα συνεισφέρει.  Τα σχέδια χρηματοδοτούνται με πληρωμές από τους υπαλλήλους 
και το Συγκρότημα.  Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος σε όλα τα ταμεία προνοίας και υγείας 
των υπαλλήλων διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος 
προσωπικού.  Το Συγκρότημα δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για να 
πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν διαθέτει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να 
πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες των 
υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ή και προηγούμενων περιόδων.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Έξοδα συνταξιοδότησης

Το Συγκρότημα συνεισφέρει σε σχέδια συνταξιοδότησης καθορισμένων συνεισφορών για  
συγκεκριμένους υπαλλήλους.  Οι συνεισφορές διαγράφονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους που είναι πληρωτέα.

Έξοδα συντήρησης αεροσκαφών

Ολόκληρος ο στόλος του Συγκροτήματος αποτελείται από αεροσκάφη με μισθώσεις 
εκμετάλλευσης.  Τα κόστη για τη συντήρηση αεροσκαφών που προκύπτουν στο πλαίσιο της 
ετήσιας συνήθης συντήρησης χρεώνονται στο λογαριασμό κερδοζημιών του Συγκροτήματος.

Κόστη για κύριες επισκευές μηχανών αεροσκάφων και βοηθητικών μονάδων, επίσης χρεώνονται 
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος.  Η χρέωση αυτών των επιπρόσθετων ποσών 
είναι συνέπεια των υποχρεώσεων, τις οποίες το Συγκρότημα ανέλαβε στη βάση των μισθώσεων 
εκμετάλλευσης των αεροσκαφών.

Φορολογία

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για τη τρέχουσα και τις 
προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα 
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 
νομοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.

Γίνεται πλήρης  πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά 
θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού από τις διάφορες φορολογικές 
αρχές στις οποίες οι εταιρείες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε φορολογία 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.  Δεν προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογία για επενδύσεις σε 
θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας από συνήθεις μετοχές αναγνωρίζεται ως 
υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος στην περίοδο που τα μερίσματα 
εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας.

Οι προνομιούχες μετοχές φέρουν συσσωρευμένο προκαθορισμένο μέρισμα 6,5 σεντ ανά μετοχή 
και πληρώνονται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς 
ανεξάρτητους  εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια.  Οι συσσωρευμένες 
αποσβέσεις την ημερομηνία της επανεκτίμησης διαγράφονται έναντι μεικτής λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και η καθαρή αξία αναπροσαρμόζεται στην επανεκτιμημένη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου.  Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε τα 
ποσά που εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό να μην διαφέρουν σημαντικά από τις 
δίκαιες αξίες κατά την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού.  Όλα τα άλλα στοιχεία 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις.  
Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από την επανεκτίμηση γης και κτιρίων πιστώνονται 
στα αποθεματικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν προηγούμενες 
αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι αυτών των αποθεματικών στα ίδια 
κεφάλαια. Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.  Κάθε χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων με βάση την επανεκτιμημένη 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό κόστος 
μεταφέρεται από τα αποθεματικά δίκαιης αξίας στα κέρδη που κρατήθηκαν.

Η γη δεν αποσβένεται.  Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμών 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.  Τα ετήσια 
ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:

%

Κτίρια 3 – 6,7
Οχήματα 20 – 25
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10 – 25
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό 20 – 331/3

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται αμέσως 
στο ανακτήσιμο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει  το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται 
στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτοςπου 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.  Οι 
σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του 
σχετικού περιουσιακού στοιχείου.

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη 
σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων 
περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά δίκαιης αξίας
μεταφέρονται στα κέρδη που κρατήθηκαν. 

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.

Μισθώσεις

Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό όπου ένα σημαντικό μέρος των κίνδυνων 
και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας  παραμένουν στο Συγκρότημα ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές 
μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της μίσθωσης στη δίκαιη 
αξία της περιουσίας που εκμισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 
μισθωμάτων όποια από τις δύο είναι η χαμηλότερη. Κάθε πληρωμή μίσθωσης κατανέμεται 
μεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηματοδότησης έτσι που να επιτυγχάνεται μια σταθερή 
απόδοση σε σχέση με το υπόλοιπο χρηματοδότησης που εκκρεμεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση 
ενοικίου, μετά την αφαίρεση του κόστους χρηματοδότησης, περιλαμβάνεται στο δανεισμό.  Το 
μέρος του κόστους χρηματοδότησης που αφορά τόκο χρεώνεται στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό 
επιτόκιο πάνω στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός που αποκτούνται με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται σε περίοδο που είναι η 
συντομότερη της ωφέλιμης ζωής τους ή της περιόδου μίσθωσης.

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν με 
τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που αφορούν  λειτουργικές 
μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκμισθωτή) χρεώνονται στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο 
διάστημα της περιόδου μίσθωσης.
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Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν γη και κτίρια, κατέχονται για μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις από την αύξηση στην αξία τους και δε χρησιμοποιούνται από το Συγκρότημα.  Οι 
επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την τιμή στην οποία η 
επένδυση σε ακίνητα θα μπορούσε να ανταλλαχθεί μεταξύ γνωστικών και πρόθυμων μερών σε 
συναλλαγή με εμπορικούς όρους, καθοριζόμενη ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείαςκαι σε τακτά χρονικά διαστήματα από εξωτερικούς εκτιμητές.  Αλλαγές στις δίκαιες 
αξίες καταχωρούνται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και 
περιλαμβάνονται στα “άλλακέρδη - καθαρά”.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

(α) Υπεραξία

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς  σε σχέση με τη
δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που 
δόθηκανκατά την ημερομηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία που προκύπτει από την εξαγορά 
εξαρτημένων εταιρειών περιλαμβάνεται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.  Η υπεραξία που 
προκύπτει από την εξαγορά συνδεδεμένων εταιρειών περιλαμβάνεται στις επενδύσεις σε 
συνδεδεμένες εταιρείες.   Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε χρονιαία βάση και 
παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.  Κέρδη και 
ζημιές από την πώληση μιας θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας περιλαμβάνουν τη 
λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με αυτή την πώληση.  

Η υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς 
ελέγχου για απομείωση. Ο καταμερισμός γίνεται σε αυτές τις μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών που αναμένουν ότι θα επωφεληθούν από τους συνδυασμούς 
επιχειρήσεων από τους οποίους δημιουργήθηκε η υπεραξία. 

(β) Κόστη ιστοχώρου που κεφαλαιοποιήθηκαν

Κόστη που πραγματοποιήθηκαν από το Συγκρότημα για την ανάπτυξη του δικού της 
ιστοχώρου, που χρησιμοποιείται για την άμεση πώληση προϊόντων τουριστικών 
πρακτόρων από το διαδίκτυο, κεφαλαιοποιούνται ως άϋλα στοιχεία ενεργητικού, όταν 
είναι πιθανόν ότι τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν θα υπερβαίνουν τα κόστη. Το 
κόστος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων αποσβένεται στη περίοδο που είναι η ωφέλιμη 
ζήτηση που είναι 5 χρόνια.  Κεφαλαιοποιημένα κόστη ιστοχώρου ελέγχονται επίσης
χρονιαία για απομείωση και λογίζονται σε κόστος μείον συσσωρευμένη απόσβεση και
ζημιές απομείωσης.  Έξοδα, που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση του ιστοχώρου 
αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχικές αναβαθμίσεις και προστίθενται στο αρχικό κόστος.  
Κόστη που σχετίζονται με τη συντήρηση του ιστοχώρου αναγνωρίζονται ως έξοδο την 
περίοδο που δαπανήθηκαν.
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Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε 
χρόνο για απομείωση στην αξία τους.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για 
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία 
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται η διαφορά της λογιστικής
αξίας του περιουσιακού στοιχείου 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 υπολογισμού της απομείωσης τα 
περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο πιο χαμηλό επίπεδο στο οποίο υπάρχουν αυτόνομα 
αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).

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 Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των 
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού.   Το Συγκρότημα δεν έχει επενδύσεις στην κατηγορία επενδύσεις 
διακρατούμενες μέχρι τη λήξη.

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων ορίστηκαν σε δίκαιη αξία κατά την αρχική αναγνώριση.  Ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν 
αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την πώληση στο προσεχές μέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την 
κατηγορία από τη διεύθυνση.  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.

(β) Δάνεια 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.
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Επενδύσεις (συνέχεια)

(γ) 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 
ενοποιημένη 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 ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές, το Συγκρότημα 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  Οι μέθοδοι 
αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά 
εμπορική βάση, αναφορά σε παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση 
εσωτερικών δεδομένων του Συγκροτήματος.
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Επενδύσεις (συνέχεια)

(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (συνέχεια)

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 ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.  Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω 
της ενοποιημένης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των 
ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση ή να 
γίνει ταυτόχρονα η πώληση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης.

Αποθέματα

Τα αποθέματα, αντιπροσωπεύουν γη για ανάπτυξη, επαύλεις για πώληση, τρόφιμα και αναλώσιμα 
είδη και ανταλλακτικά αεροσκαφών.

Τα αποθέματα γης προς ανάπτυξη εμφανίζονται σε δίκαιη αξία κατά την ημερομηνία αλλαγής 
χρήσης και μεταφοράς από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα αποθέματα.  

Τα υπόλοιπα αποθέματα εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, 
όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με τη μέθοδο του 
μεσοσταθμικού κόστους.  Η τιμή κόστους ετοίμων προϊόντων και ημικατεργασμένων 
αποθεμάτων περιλαμβάνει πρώτες ύλες, άμεσα εργατικά, άλλα άμεσα έξοδα και σχετιζόμενες με 
την παραγωγή δαπάνες (με βάση τη συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) εκτός των εξόδων 
δανειοδότησης.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη 
συνήθη πορεία των εργασιών μείον τααναγκαία κόστη για την πώληση.
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Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον πρόνοιας για 
απομείωση της αξίας.  Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη 
πως το Συγκρότημα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύμφωνα με τους 
αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων ταμειακών ροών, προεξοφλημένα με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  Το ποσό της 
πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Αναβλημένα έξοδα

Έξοδα που σχετίζονται με πακέτα εκδρομών και λιανικών διακοπών της επόμενης περιόδου, όπως 
έξοδα εκτύπωσης διαφημιστικών φυλλαδίων, πληρωμές για προκρατήσεις αεροπορικών θέσεων 
και διαμονής σε ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα, λογίζονται ως αναβλημένα έξοδα 
και περιλαμβάνονται στα εισπρακτέα.  Αυτά τα αναβλημένα έξοδα χρεώνονται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που σχετίζονται.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές και οι μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  
Οι μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές έχουν δικαίωμα σταθερού μερίσματος στην μορφή 
πληρωμής μετρητών που υπόκειται στην απόφαση των Συμβούλων.

Τα επιπρόσθετα κόστη που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών, παρουσιάζονται στα ίδια 
κεφάλαια ως αφαίρεση, μετά τη φορολογία από τα έσοδα.  Επιπρόσθετα κόστη για την έκδοση 
μετοχών που σχετίζονται άμεσα με μια εξαγορά επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος της 
εξαγοράς σαν μέρος της τιμής αγοράς.

Όταν οποιαδήποτε εταιρεία του Συγκροτήματος αγοράσει μετοχές από το δικό της μετοχικό 
κεφάλαιο (treasury shares), το τίμημα που πληρώνεται, συμπεριλαμβανομένων και των άμεσα 
συνδεδεμένων επιπρόσθετων κόστων μετά τη φορολογία, αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαιαπου 
παρουσιάζεται ως ίδιες μετοχές μέχρι να ακυρωθούν, επανεκδοθούν ή πωληθούν. Όταν αυτές οι 
μετοχές ακολούθως πωληθούν ή επανεκδοθούν, οποιοδήποτε τίμημα εισπραχτεί, καθαρό από 
οποιαδήποτε άμεσα συνδεδεμένα επιπρόσθετα κόστα συναλλαγής, περιλαμβάνεται στα ίδια 
κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας.

Εμπορικοί πιστωτές

Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται στο αρχικό ποσό χορήγησηςμετά την αφαίρεση των κόστων
χρηματοδότησης. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής) και 
της αξίας εξόφλησης μείον ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν επί δανείων για χρηματοδότηση 
κατασκευής ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανείου.

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρεώση εκτός εάν το Συγκρότημα έχει δικαίωμα 
άνευ ορών να μεταφέρει την αποπληρωμή των υποχρεώσεων για τουλάχιστο δώδεκα μήνες μετά 
την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού.

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται σε δίκαιη αξία όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι 
οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν και το Συγκρότημα θα εκπληρώσει όλους τους όρους που διέπει 
την επιχορήγηση.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται 
στις μη-βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και 
πιστώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τη 
σταθερή μέθοδο στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής των σχετικών περιουσιακών 
στοιχείων.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή  
υποχρέωση που προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης και το ποσό της υποχρέωσης 
μπορεί να  υπολογιστεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι μια εκροή θα απαιτηθεί στην 
τακτοποίηση καθορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Μια παροχή 
αναγνωρίζεται ακόμα και αν η πιθανότητα μιας εκροής όσον αφορά οποιοδήποτε στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην 
τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ενοποιημένο ισολογισμό τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
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Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση

Περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως κατεχόμενα για πώληση παρουσιάζονται ξεχωριστά 
στον ισολογισμό και εμφανίζονται στη λογιστική τους αξία ή σε δίκαιη αξία μείον έξοδα 
πώλησης, όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη.  Οι πρόνοιες του ΔΠΧΠ 5 εφαρμόζονται με 
αναφορά σε όλες της σχετικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην ετοιμασία των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Libra Holidays Group Plc.

Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκτεθούν σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό κίνδυνο που 
δημιουργούνται από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει 
το Συγκρότημα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων εξηγείται πιο κάτω:

(α) Κίνδυνος τιμής αγοράς

Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυμανθεί η αξία των 
χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως 
προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων.  Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τον 
κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω επενδύσεων σε διάφορους τίτλους.

(β) Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 
διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή 
μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα αλλαγές 
στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά περιουσιακά 
στοιχεία που φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου 
αναφορικά με το δανεισμό του.  Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το 
Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.  Ο δανεισμός σε 
σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη 
δίκαιη αξία.  Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή 
βάση και ενεργεί ανάλογα.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των 
μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
κατά την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού.  Το Συγκρότημα εφαρμόζει 
διαδικασίες που βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις  υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με 
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την 
χρονολογική κατάταξη των εισπρακτέων.

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 21, κατά την διάρκεια του 2006 η διεύθυνση του 
Συγκροτήματος προέβη σε προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εισπρακτέων και 
απομείωσης επισφαλών εισπρακτέων συνολικού ύψους £4.945 χιλιάδων που 
αφορούν κυρίως εισπρακτέα της θυγατρικής εταιρείας Ajet Aviation Limited, η 
οποία παρουσιάζει προβλήματα στην είσπραξη χρεωστών μετά το αεροπορικό 
δυστύχημα.  Η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει επιπρόσθετος σημαντικός 
πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που έχουν ήδη προβλεφθεί.  Το Συγκρότημα 
διατηρεί τα δικαιώματα είσπραξης όλων των ποσών για τα οποία έχουν γίνει 
προβλέψεις.

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δε 
συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Στο τέλος του οικονομικού έτους το Συγκρότημα είχε 
έλλειψη ρευστότητας και γι’ αυτό η Διεύθυνση έχει υιοθετήσει σειρά διορθωτικών 
μέτρων όπως αναφέρονται στη Σημείωση 36.  Αναμένεται ότι η ρευστότητα του 
Συγκροτήματος θα βελτιωθεί σημαντικά με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης 
όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Σημείωση 36 (δ). Το Συγκρότημα έχει τη 
δυνατότητα να αυξήσει τις πιστωτικές του διευκολύνσεις, χρησιμοποιώντας 
ακίνητη ιδιοκτησία απαλλαγμένη δεσμεύσεων.

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών 
μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και 
τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα 
διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος.  Το Συγκρότημα 
υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές και 
υπόλοιπα σε Ευρώ, Στερλίνες, Ελβετικά Φράγκα και Δολάρια Ηνωμένων 
Πολιτειών.  Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(1) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος (συνέχεια)

Το Συγκρότημα έχει ένα αριθμό επενδύσεων σε ξένες θυγατρικές εταιρείες, των 
οποίων τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγματικών 
διαφορών.  Ο συναλλαγματικός κίνδυνος στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των 
θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος υπάρχει κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Οισυναλλαγματικέςδιαφορέςπουχρεώθηκανστην ενοποιημένηκατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι ζημιά ύψους £408 (2005: κέρδος ύψους£433)
και αφορά χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Σημ. 9).

(2) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, 
όπως οι εμπορικές επενδύσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις 
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών όπως 
λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του ενοποιημένου 
ισολογισμού.

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

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές 

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 καιπαραδοχές

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.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές 

(α) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια)

(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 στη βάση 
υπολογισμών της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν την χρήση 
εκτιμήσεων όπως παρουσιάζονται στη Σημείωση15.  Στο τέλος του οικονομικού 
έτους 2006 οι Σύμβουλοι προχώρησαν στη διαγραφή ολόκληρου του ποσού της 
υπεραξίας από τον ενοποιημένο ισολογισμό της Εταιρείας.

Εάν οι δείκτες του τομέα και τα EBITDAs που χρησιμοποιήθηκαν στους
υπολογισμούς χρήσης αξίας για τον έλεγχο απομείωσης των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων ήταν ψηλότερα από τις εκτιμήσεις της διεύθυνσης, δεν θα υπήρχε 
επίδραση στην καθαρή λογιστική αξία της υπεραξίας του Συγκροτήματος κατά το 
τέλος του έτους, αφού δεν θα μπορεί να γίνει αντιλογισμός της απομείωσης της 
υπεραξίας η οποία έχει ήδη λογιστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

(ii) Φορολογία

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

Αντοτελικόαποτέλεσμασεσχέσημεαβέβαιαφορολογικά ζητήματαείχε10%
διαφοράαπότουςυπολογισμούςτηςΔιεύθυνσης, το Συγκρότημα θα έπρεπε να:

- αυξήσειτιςτρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσειςκατά£….. χιλιάδεςκαι να 
μειώσει το αναβαλλόμενο φορολογικό ενεργητικό με το ίδιο ποσό.

- αν το τελικό αποτέλεσμα ήταν ευνοϊκό δεν θα υπάρξει αλλαγή στις 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στο αναβαλλόμενο φορολογικό 
ενεργητικό.

Επίσης, ο προσδιορισμόςΦόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) όσον αφορά 
συναλλαγές με συγγενικά μέρη είναι αβέβαιος.  

Υπήρξαν σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη σε διάφορες εταιρείες του 
Συγκροτήματος κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους και προηγούμενων ετών, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμα εξεταστεί και συμφωνηθεί με τις φορολογικές αρχές. Ο 
φορολογικές αρχές δύναται να ορίσουν ότι η αξία των συναλλαγών αυτών θα είναι 
η αξία τους στην ελεύθερη αγορά και όχι όπως ορίζουν οι εταιρείες του 
Συγκροτήματος, έτσι πιθανότατα να προκύψει επιπλέον φορολογία.  Το τελικό 
αποτέλεσμα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να εκτιμηθεί στο παρόν 
στάδιο καθώς οι εκτιμήσεις των φορολογικών αρχών δεν είναι γνωστές.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές 

(α) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια)

(iii) Χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί

Η διεύθυνση κατά την ετήσια εκτίμηση της αν το Συγκρότημα θα συνεχίσει  να δρα 
ως λειτουργούσα επιχείρηση, ετοίμασε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς 
χρησιμοποιώντας μελλοντικές ταμειακές ροές, που καλύπτουν το επόμενο 
οικονομικό έτος, με βάση την ιστορική εμπειρία, προσδοκίες για μελλοντικά 
γεγονότα και μια σειρά εκτιμήσεων και υποθέσεων.  Παρ’  όλον που θα γίνει κάθε 
δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί ο κίνδυνος σημαντικών αναπροσαρμογών στους 
προϋπολογισμούς αυτούς, μελλοντικά γεγονότα δύναται να συμβούν που να είναι 
πέραν του ελέγχου της Διεύθυνσης και μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα 
μελλοντικά σχέδια, προβλέψεις και χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του 
Συγκροτήματος.

Οι σημαντικοί υπολογισμοί και παραδοχές που έκανε η Διεύθυνση για την 
ετοιμασία αυτών των χρηματοοικονομικών προϋπολογισμών αφορούν τα 
ακόλουθα:

 Την επιτυχή και μέσα στα αναγκαία χρονικά πλαίσια εφαρμογή των 
διορθωτικώνμέτρων που αναφέρονται στη Σημείωση 36 των οικονομικών 
καταστάσεων.

 Tην τακτική είσπραξη των οφειλών από συγγενικές εταιρείες στη βάση των 
προκαθορισμένων σχεδίων αποπληρωμής.

 Τη πιθανή διάθεση κάποιων ξενοδοχειακών μονάδων που δεν εμπίπτουν στο 
στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης σε τιμές που βασίζονται σε εκτιμήσεις 
εξωτερικών εκτιμητών.

 Την ικανοποιητική απόδοση των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών του 
Συγκροτήματος, δηλαδή των ξενοδοχείων και τομέα ανάπτυξης ακινήτων.

(β) Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή λογιστικών αρχών του Συγκροτήματος

Άλλα εισπρακτέα

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 21 στα άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές 
περιλαμβάνονται £2,3 εκ. (2005: £2,3 εκ.) από πώληση μετοχών κατά τη διάρκεια 
προηγουμένης οικονομικής χρήσης, που κατείχε το Συγκρότημα στην Astarti
Development Plc.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
πιστωτικός κίνδυνος για την είσπραξη του πιο πάνω ποσού αφού είναι επαρκώς 
εξασφαλισμένο.
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5 Ανάλυση κατά τομέα

Η ανάλυση κατά τομέα είναι όπως πιο κάτω:

Τομείς δραστηριότητας
Διοργάνωση
ταξιδιών

£000
Αεροπλοΐα

£000

Ξενοδοχεία
και διαμονή

£000

Άλλες 
λειτουργίες

£000
Σύνολο

£000
Έτος που έληξε στις 
31 Οκτωβρίου 2006
Συνολικές πωλήσεις 151.053 21.535 15.178 31 187.797
Πωλήσεις εντός του Συγκροτήματος (64.668) (7.532) (2.598) (31) (74.829)

_______ _______ _______ _______ _______
Πωλήσεις σε τρίτους 86.385 14.003 12.580 - 112.968

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

Αποτελέσματα ανά τομέα (1), (2) (14.043) (10.067) (965) (7.234) (32.309)

Χρηματοδοτικά έξοδα - - - - (5.902)
Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συνδεδεμένων εταιρειών - - - - -
Μερίδιο αποτελεσμάτων
κοινοπραξιών 159

_______
Ζημιά πριν τη φορολογία (38.052)
Φορολογία (5.006)

_______
Ζημιά για το έτος (43.058)

=======

Περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα 17.693 2.471 99.457 964 120.585
Συνδεδεμένες εταιρείες - - - 69 69
Κοινοπραξίες - - 249 - 249
Μη κατανεμημένο ενεργητικό - - - - 1.357

_______
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 122.260

=======

Υποχρεώσεις ανά τομέα 30.431 10.245 59.690 14.074 114.440
Κοινοπραξίες - - 864 - 864
Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις - - - - 9.201

_______
Σύνολο υποχρεώσεων 124.505

=======

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 180 62 1.126 27 1.395
Αποσβέσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 177 104 1.731 95 2.107
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 364 - - - 364
Απομείωση άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 12.337 57 - - 12.394
Απομείωση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 181 327 - 508
Άμεσα έξοδα αεροπορικού 
δυστυχήματος - 265 - - 265
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5 Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια)

Τομείς δραστηριότητας
Διοργάνωση
ταξιδιών

£000
Αεροπλοΐα

£000

Ξενοδοχεία
και διαμονή

£000

Άλλες 
λειτουργίες

£000
Σύνολο

£000
Έτος που έληξε στις 
31 Οκτωβρίου 2005
Συνολικές πωλήσεις 137.139 32.351 14.606 2.676 186.772
Πωλήσεις εντός του Συγκροτήματος (64.520) (5.142) (2.516) (445) (72.623)

_______ _______ _______ _______ _______
Πωλήσεις σε τρίτους 72.619 27.209 12.090 2.231 114.149

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

Αποτελέσματα ανά τομέα (1.236) (7.142) (20.401) (15) (28.794)

Χρηματοδοτικά έξοδα - - - - (3.534)
Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συνδεδεμένων εταιρειών - - - (130) (130)
Μερίδιο αποτελεσμάτων
κοινοπραξιών - - 151 - 151

_______
Ζημιά πριν τη φορολογία (32.307)
Φορολογία (3.179)

_______
Ζημιά για το έτος (35.486)

=======

Περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα 27.439 7.724 106.712 14.822 156.697
Συνδεδεμένες εταιρείες - - - 121 121
Κοινοπραξίες - - 249 - 249
Μη κατανεμημένο ενεργητικό 7.084

_______
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 164.151

=======

Υποχρεώσεις ανά τομέα 27.454 9.310 59.091 20.736 116.591
Κοινοπραξίες - - 720 - 720
Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις - - - - 6.906

_______
Σύνολο υποχρεώσεων 124.217

=======

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 839 974 7.405 434 9.652
Αποσβέσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 226 114 1.521 287 2.148
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών
στοιχείων 532 - - - 532
Απομείωση άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 888 1.689 18.605 - 21.182
Άμεσα έξοδα αεροπορικού 

δυστυχήματος - 2.686 - - 2.686
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5 Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια)

Το Συγκρότημα είναι οργανωμένο σε τρεις βασικούς τομείς δραστηριοτήτων:

 Διοργάνωση ταξιδιών – Πωλήσεις οργανωμένων ταξιδιών και λιανικών διακοπών και 
πτήσεων.

 Αεροπλοΐα – Λειτουργία αεροπορικής εταιρείας και πώληση αεροπορικών θέσεων.
 Ξενοδοχεία και διαμονή – Διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων στην Κύπρο και 

στην Ελλάδα.

Οι άλλες λειτουργίες περιλαμβάνουν κυρίως επενδυτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες 
πληροφορικήςκαι γενικής διαχείρισης.

Τα περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα αποτελούνται κυρίως από ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό, άϋλα περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα, εισπρακτέα και μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών και δεν περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ακίνητα, αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά 
στοιχεία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι υποχρεώσεις ανά τομέα αποτελούνται κυρίως από λειτουργικές υποχρεώσεις και δεν 
περιλαμβάνουν φορολογία και αναβλημένη φορολογία.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν προσθήκες στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό (Σημ. 13) και άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σημ. 15), συμπεριλαμβανομένων 
προσθηκών που προέκυψαν από εξαγορές.

Δευτερεύοντες τύποι παρουσίασης γεωγραφικών τομέων

Το Συγκρότημα πωλεί πακέτα διακοπών και διαμονής από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου 
κυρίως προς στην Ελλάδα και Κύπρο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τις δύο χώρες ως ένα 
γεωγραφικό χώρο, και πιστεύει ότι τα ρίσκα τους είναι παρόμοια, γι’ αυτό δεν θεωρεί αναγκαίατη 
γνωστοποίησηοικονομικών πληροφοριών για ξεχωριστούς γεωγραφικούς τομείς στη μορφή της 
δευτερεύουσας παρουσίασης.

6 Άλλα κέρδη – καθαρά
2006
£000

2005
£000

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων:

Kέρδη δίκαιης αξίας (Σημ. 22) 56 1.086
  Κέρδος/(ζημιά) από πώληση (Σημ. 22) 2.064 (180)
Απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση (Σημ. 18) - (244)
Πιστωτικοί τόκοι 182 815
Εισόδημα από μερίσματα 87 97
Ποσά που επιστράφηκαν από ασφάλειες (1) 73 1.046
Ενοικίαση αεροσκάφους 1.422 -
Χρεώλυση κρατικών επιχορηγήσεων (Σημ. 27) (28) -
Άλλα 71 89

________ ________
3.927 2.709

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

(1) Τα ποσά που επιστράφηκαν από ασφάλειες συσχετίζονται με έξοδα που έχουν άμεση 
σχέση με το αεροπορικό δυστύχηματης 14η Αυγούστου 2005.
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7 Κόστος προσωπικού

2006
£000

2005
£000

Μισθοί 9.273 9.480
Κοινωνικές ασφαλίσεις 903 892
Εισφορές σε ταμεία προνοίας, υγείας καιταμεία 
συνταξιοδότησης 534 456

_______ _______
10.710 10.828

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

Το Συγκρότημα έχει αριθμό σχεδίων καθορισμένων συνεισφορών.  Τα σχέδια αυτά 
χρηματοδοτούνται ξεχωριστά και ετοιμάζουν τις δικές τους οικονομικές καταστάσεις.  
Οι κανονισμοί αυτών των σχεδίων συνεισφορών εξασφαλίζουν στους υπαλλήλους το δικαίωμα 
πληρωμής ορισμένων ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση, πρόωρο τερματισμό υπηρεσιών ή σε 
περίπτωση ασθένειας.  

8 Άμεσαέξοδα αεροπορικού δυστυχήματος

2006
£000

2005
£000

Έξοδα ναύλωσης αεροσκάφους - 990
Δικηγορικά έξοδα 47 356
Επιπρόσθετα κόστα προσωπικού - 118
Κόστα καθυστερήσεων - 142
Έξοδα σχετιζόμενα με την τοποθεσία της συντριβής 35 620

Άλλα έξοδα 183 460
_______ _______

265 2.686
======= =======

9 Χρηματοδοτικά έξοδα

2006
£000

2005
£000

Χρεωστικοί τόκοι:
  Τραπεζικά δάνεια 5.340 3.695
  Κεφαλαιουχικές εκμισθώσεις 68 35
  Συμφωνίες ενοικιαγοράς - 49
  Καθυστερημένη φορολογία 86 188

_______ _______
5.494 3.967

Καθαρές συναλλαγματικές ζημιές/(κέρδη) 408 (433)
_______ _______

5.902 3.534
======= =======
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10 Φορολογία

2006
£000

2005
£000

Τρέχουσα φορολογία:
Εταιρικός φόρος 62 57
Αμυντική εισφορά 43 47

Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 19) 4.714 2.698
Φορολογία προηγούμενων ετών 187 17
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών - 360

_______ _______
Φορολογική χρέωση 5.006 3.179

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

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

2006
£000

2005
£000

Ζημιά πριν τη φορολογία (38.052) (32.307)
======= =======

Φόρος υπολογιζόμενος μετο εφαρμόσιμο ποσοστόεταιρικής 
φορολογίας ύψους10% (3.805) (3.231)
Επίδραση διαφορετικών φορολογικών συντελεστών σε άλλες χώρες 931 127
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς 1.353 2.464
Φορολογική επίδραση εσόδων και εκπτώσεων που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία (299) (331)
Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών προηγούμενων ετών 614 550
Φορολογία προηγούμενων ετών - 17
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 187 360
10% επιπρόσθετος φόρος 4 4
Αμυντική εισφορά 41 43
Αναβαλλόμενη φορολογία 4.714 2.698
Επίδραση φορολογικών ζημιών 1.266 478

_______ _______
Χρέωση φορολογίας 5.006 3.179

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

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για τις Κυπριακές εταιρείες του Συγκροτήματος είναι 10%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι που προέκυψαν στην Κύπρο μπορεί να υπόκεινταισε
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 το εξωτερικό που εισπράχθηκαν από 
κυπριακές εταιρείες μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15%.

Οι εξαρτημένες εταιρείες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε φορολογία στους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν στις χώρες εγγραφής και διεξαγωγής των εργασιών τους.  Τα ποσοστά 
αυτά κυμαίνονται από 0% μέχρι 30%.
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11 Ζημιές ανά μετοχή

Βασική

Η βασική ζημιάανά μετοχή υπολογίζεται με τη διαίρεση της ζημιάςπου αναλογεί στους κατόχους 
μετοχών της Εταιρείας με το μεσοσταθμικό αριθμό εκδομένων μετοχών κατά τη διάρκεια του 
έτους μη περιλαμβανομένων των συνήθων μετοχών που αγοράζονται από την Εταιρεία και που 
κρατούνται ως ίδιες μετοχές (Σημ. 24).

2006
£000

2005
£000

Ζημιάγια το έτος (41.102) (31.008)
Μέρισμα προνομιούχων μετοχών - (1.820)

__________ __________
Ζημιάπου αναλογεί στους μετόχους (41.102) (32.828)

========== ==========
Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών 57.100.516 57 200 167

__________ __________
Βασική ζημιάανά μετοχή – σεντ (72,0) (57,4)

__________ __________
Οι πλήρως κατανεμημένες ζημιές ανά μετοχή δεν αναφέρονται γιατί μειώνουν τις βασικές ζημιές
ανά μετοχή και σύμφωνα με το ΔΛΠ 33 θεωρούνται αντικατανεμητέες (antidilutive).

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις παρουσιάζονται πιο κάτω σε σχέση με τις ζημιές ανά μετοχή πριν 
την απομείωση και απόσβεση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων και των άμεσων κόστων του
αεροπορικού δυστυχήματος, καθώς οι Σύμβουλοι πιστεύουν ότι αυτές δίνουν μια πιο 
αντιπροσωπευτική εικόνα της οικονομικής απόδοσης του Συγκροτήματος.

2006
σέντ

2005
σεντ

Βασική ζημιά ανά μετοχή (72,0) (57,4)
Επίδραση των:
  Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 21,7 37,0
  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,6 0,9
  Άμεσα έξοδα αεροπορικού δυστυχήματος 0,5 4,7

________ ________
Αναπροσαρμοσμένη ζημιά ανά μετοχή πριν την απομείωση, απόσβεση 
άϋλων περιουσιακών στοιχείων και άμεσων εξόδων του αεροπορικού 
δυστυχήματος (49,2) (14,8)

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

12 Μερίσματα ανά μετοχή

Προνομιούχες μετοχές

Η Εταιρεία λόγω των συσσωρευμένων ζημιών που είχε στις 31 Μαρτίου 2006 και στη βάση του 
περί Εταιρειών νόμου, δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει το μέρισμα των προνομιούχων 
μετοχών στις 16 Απριλίου 2006, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δημόσιας Πρότασης για εξαγορά 
της Drake Investments Limited (2005: £1,82εκ).  Το ποσό των £910 χιλιάδων που είχε λογιστεί ως 
πληρωτέο για το έτος 2005, έχει αντιλογιστεί στα αποθεματικά στο τρέχον έτος.  H Εταιρεία 
παρέμενε ζημιογόνα στις 16 Απριλίου 2007, ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε επίσης να 
προταθεί μέρισμα προνομιούχων μετοχών, και συνεπώς δεν πρότεινε μέρισμα για τις 
προνομιούχες μετοχές για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006.  Η Εταιρεία 
είχε προβεί σε ανακοίνωση στις 5 Απριλίου 2007 σύμφωνα με την οποία είχαν ενημερωθεί οι 
κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, ότι οι μετοχές τους θα μετατρέπονταν σε συνήθεις 
μετοχές, όπως προνοούν οι όροι της σχετικής Δημόσιας Πρότασης. 

Συνήθεις μετοχές

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία έχει συσσωρευμένες ζημιές στις 31 Οκτωβρίου 2006 και 
έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την κατανομή μερίσματος στους μετόχους. 
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13 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Ιδιόκτητη
γη και
κτίρια
£000

Οχήματα
£000

Έπιπλα,
 σκεύη και

μηχανήματα
£000

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

και
προγράμματα

£000
Σύνολο

£000
Την 1 Οκτωβρίου 2004
Κόστος ή εκτίμηση 73.157 372 13.070 768 87.367
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (5.817) (296) (7.641) (635) (14.389)

________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 67.340 76 5.429 133 72.978

________ ________ ________ ________ _________
Έτος που έληξε στις 
31 Οκτωβρίου 2005
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
του έτους 67.340 76 5.429 133 72.978
Συναλλαγματικές ζημιές (123) (11) 148 - 14
Πώληση εξαρτημένης 102 13 290 - 405
Προσθήκες 5.374 454 2.052 234 8.114
Πωλήσεις (599) (9) (13) - (621)
Πλεόνασμαεπανεκτίμησης (Σημ. 25)

8.995 - - - 8.995
Χρέωση απόσβεσης (619) (249) (1.161) (119) (2.148)
Μεταφορά από επενδύσεις σε 
ακίνητα (Σημ. 14) 2.790 - 610 - 3.400

________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
του έτους 83.260 274 7.355 248 91.137

________ ________ ________ ________ _________
Στις 31 Οκτωβρίου 2005
Κόστος ή εκτίμηση 83.399 772 16.609 950 101.730
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (139) (498) (9.254) (702) (10.593)

________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 83.260 274 7.355 248 91.137

======== ======== ======== ======== =========
Έτος που έληξε στις 
31 Οκτωβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
του έτους 83.260 274 7.355 248 91.137
Προσθήκες 728 21 479 105 1.333
Πωλήσεις - - (48) (16) (64)
Πλεόνασμα επανεκτίμησης (Σημ. 
25) 110 - - - 110
Χρέωση απόσβεσης (635) (76) (1.298) (98) (2.107)
Απομείωση (327) - (181) - (508)
Συναλλαγματική διαφορά (475) - 11 1 (463)
Πωλήσεις εξαρτημένων εταιρειών
(Σημ. 33) (503) - - - (503)

________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
του έτους 82.158 219 6.318 240 88.935

________ ________ ________ ________ _________
Στις 31 Οκτωβρίου 2006
Κόστος ή εκτίμηση 83.165 653 17.060 1.040 101.918
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.007) (434) (10.742) (800) (12.983)

________ ________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 82.158 219 6.318 240 88.935

======== ======== ======== ======== =========
Aναλογεί σε:
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 88.598

  Περιουσιακά στοιχείακατεχόμενα για πώληση (Σημ. 35) 337
_________

88.935
=========



Libra Holidays Group Plc

F:\L\LI11871\ASSURANCE\FS\2006_GR.doc
(48)

13 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Οι προσθήκες περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία αξίας £μηδέν χιλιάδων(2005: £266 χιλιάδες) 
που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση.

Στην ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών οι πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

2006 2005
£000 £000

Προσθήκες 1.333 8.114
Μείον: προσθήκες που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση - (266)

_______ _______
1.333 7.848

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

Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήματος επανεκτιμήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 Οκτωβρίου 
2005, και μικρό μέρος τους στις 31 Οκτωβρίου2006, από ανεξάρτητους εκτιμητές με βάση την 
αγοραία αξία.  Το πλεόνασμα από την επανεκτίμηση μετά την αφαίρεση της αναβαλλόμενης 
φορολογίας πιστώθηκε στα αποθεματικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια (Σημ. 25)

Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά, θα ήταν ως εξής:

2006 2005
£000 £000

Κόστος 66.926 61.437
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (6.311) (5.624)

_______ _______
Καθαρή λογιστική αξία 60.615 55.813

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

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα πάνω σε γη και κτίρια του Συγκροτήματος αξίας 
£66.190 χιλιάδων(2005: £63.983 χιλιάδες ) (Σημ. 26).

Περιουσιακά στοιχεία με χρηματοδοτική μίσθωση, όπου το Συγκρότημα είναι μισθωτής, 
περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις και εξοπλισμό:

2006
£000

2005
£000

Κόστος – χρηματοδοτική μίσθωση 980 980
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (392) (294)

________ ________
Καθαρή λογιστική αξία 588 686

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

Στην ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

2006
£000

2005
£000

Καθαρή λογιστική αξία 64 621
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων καιεξοπλισμού (64) (79)

_______ _______
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων καιεξοπλισμού - 542

======= =======
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14 Επενδύσεις σε ακίνητα

2006
£000

2005
£000

Στην αρχή του έτους 315 4.765
Μεταφορά σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (Σημ. 13) - (3.400)
Μεταφορά σε αποθέματα (Σημ. 20) - (1.050)

________ ________
Στο τέλος του έτους 315 315

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

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιμούνται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στη δίκαιη αξία τους, η οποία είναι η αξία τους στην ελεύθερη αγορά. Οι επενδύσεις 
σε ακίνητα εκτιμήθηκαν καιαπό ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές στις 31 Οκτωβρίου 2004.
Κατά τη γνώμη της Διεύθυνσης δεν υπήρχε σημαντική αλλαγή στην αξία των επενδύσεων στα
ακίνητα του Συγκροτήματος κατά τα έτη 2005 και 2006.

Ο δανεισμός του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένος στις επενδύσεις σε ακίνητα για το ποσό 
των £300.000 (2005: £300.000) (Σημ. 26).

15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Υπεραξία
Αρνητική 
υπεραξία Άλλα Σύνολο

£000 £000 £000 £000
Την 1 Νοεμβρίου2004
Κόστος 39.978 (845) 2.047 41.180
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση αξίας (8.113) 216 (303) (8.200)

_______ _______ _______ _______
Καθαρή λογιστική αξία 31.865 (629) 1.744 32.980

======= ======= ======= =======
Έτος που έληξε την 31 Οκτωβρίου 2005
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 31.865 (629) 1.744 32.980
Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΠ3 - 629 - 629
Προσθήκες(1) 1.679 - 693 2.372
Αγορά εξαρτημένης - - 67 67
Χρέωση για απόσβεση - - (532) (532)
Απομείωση αξίας (20.306) - (876) (21.182)

_______ _______ _______ _______
Καθαρή λογιστική αξία 13.238 - 1.096 14.334

======= ======= ======= =======
Την 31 Οκτωβρίου 2005
Κόστος 33.544 - 2.807 36.351
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση αξίας (20.306) - (1.711) (22.017)

_______ _______ _______ _______
Καθαρή λογιστική αξία 13.238 - 1.096 14.334

======= ======= ======= =======
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15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Υπεραξία
Αρνητική 
υπεραξία Άλλα Σύνολο

£000 £000 £000 £000
Έτος που έληξε την 31 Οκτωβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 13.238 - 1.096 14.334
Προσθήκες 12 - 62 74
Πώληση εξαρτημένης (Σημ. 33) (1.650) - - (1.650)
Χρέωση για απόσβεση - - (364) (364)
Απομείωση αξίας (11.600) - (794) (12.394)

_______ _______ _______ _______
Καθαρή λογιστική αξία - - - -

======= ======= ======= =======
Την 31 Οκτωβρίου 2006
Κόστος 31.906 - 2.869 34.775
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση αξίας (31.906) - (2.869) (34.775)

_______ _______ _______ _______
Καθαρή λογιστική αξία - - - -

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

(1) Οι προσθήκες για το έτος 2005 αφορούν την εξαγορά της Ajet Aviation Limited και έξοδα 
περαιτέρω ανάπτυξης τουμέσου αναζήτησης προκρατήσεων διαμονής “Beds4all.com”
στο διαδύκτυο.  Η ιστοσελίδα αυτή επιτρέπει στους χρήστες την κατευθείαν προκράτηση 
διαμονής σε αριθμό προορισμών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας

Η υπεραξία κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤP) του Συγκροτήματος 
που αναγνωρίζονται στη βάση των τομέων δραστηριότητας του Συγκροτήματος και 
αντιπροσωπεύει κυρίως την εμπορική εύνοια που πληρώθηκε για την απόκτηση των εξαρτημένων 
εταιρειών του.  Η χρέωση απομείωσης για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006 ύψους 
£12.394εκ (2005: £21,182εκ) προήλθε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη βάση 
της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην τουριστική βιομηχανία που είχε ως επακόλουθο την 
κατ’ εξακολούθηση μη ικανοποιητική απόδοση των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών του 
Συγκροτήματος.  Μέρος αυτού του υπολοίπου στις 31 Οκτωβρίου 2005 αποτελούσε 
χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου μέσω θυγατρικής εταιρείας το οποίο εκτιμήθηκε από 
ανεξάρτητους εκτιμητές.  Η θυγατρική αυτή, η Capital Accommodations (Cyprus) Limited,
πωλήθηκε κατά τη διάρκεια του  2006 (Σημ. 33).

Η υπεραξία κατανέμεται ανά μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών όπωςπαρουσιάζεται πιο κάτω:
2006 2005
£000 £000

Διοργάνωση ταξιδιών - 12.627
Αερόπλοϊα - 57
Ξενοδοχεία και διαμονή - 1.650

______ ______
- 14.334

====== ======
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15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Με βάση τον έλεγχο απομείωσης που έγινε στο τέλοςτουέτουςτοΔιοικητικόΣυμβούλιοτης
Εταιρείαςπροχώρησεσεαπομείωσητωνάϋλωνπεριουσιακώνστοιχείωντου Συγκροτήματος 
συνολικούύψους£12.394 χιλιάδων(2005: £21.182εκ) ωςεξής:

2006
£000

2005
£000

Διοργάνωση ταξιδιών (1) 12.337 888
Αερόπλοια 57 1.689
Ξενοδοχεία και διαμονή (2) - 18.605

_______ ________
12.394 21.182

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

(1) ΤοανακτήσιμοποσότηςΜΔΤΡ τουτομέαδιοργάνωσηςταξιδιώνγια το 2005 
καθορίστηκε στηβάσητουυπολογισμούτηςαξίας λόγωχρήσης. Γιατουςυπολογισμούς
αυτούςχρησιμοποιούνται πολλαπλασιαστές της βιομηχανίας διοργάνωσης ταξιδιών 
(market multiples), ιστορικά και προϋπολογιστικά οικονομικά στοιχεία όπως επίσης και 
χρηματοοικονομικός προϋπολογισμός για τα επόμενα δέκα χρόνια.  Οι ταμειακές ροές 
πέραν του πέμπτου έτους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας ποσοστό αύξησης που 
υπολογίζεται στο 5%. Οι βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 
της αξίας λόγω χρήσης έχουν ως εξής:

(α) Πωλήσεις 300 000 πακέτων τον πρώτο χρόνο

(β) 90% πωλήσεων μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων και το υπόλοιπο μεάμεσες
πωλήσεις 

(γ) Προεξοφλητικό επιτόκιο8%

(2) Ηαπομείωσηυπεραξίαςστη ΜΔΤΡ των ξενοδοχείων και διαμονής του Συγκροτήματος,
για το 2005 οφειλόταν στη συνεχιζόμενημη ικανοποιητική οικονομική απόδοση αυτής της 
ΜΔΠΡ, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων δυσκολιώνστη τουριστικήβιομηχανία της 
Κύπρου. 

16 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

2006 2005
£000 £000

Στην αρχή του έτους 121 243
Μερίδιο ζημιάςμετά τη φορολογία - (130)
Εξαγορές 20 8
Πώληση συνδεδεμένης εταιρείας (Σημ. 33) (72) -

_________ _________
Στο τέλος του έτους 69 121

========= =========
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16 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)

Οι συνδεδεμένες εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι:

% Κατοχής μετοχών

Όνομα
Χώρα
σύστασης

Κύριες
δραστηριότητες 2006 2005

Mantovani Plotin Travel Limited Κύπρος Τουριστικός 
πράκτορας

12 12

Trustwise Holidays Resorts Limited Κύπρος Πωλήσεις Time
Sharing

20 -

Planet Holdings Limited Αγγλία Πώληση πακέτων 
εκδρομών και άλλων 
λιανικών διακοπών

- 20

17 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες

2006 2005
£000 £000

Στην αρχή του έτους 249 223
Μερίδιο κέρδους μετά τη φορολογία 159 151
Μερίσματα που πληρώθηκαν (155) (125)
Πώληση κοινοπραξίας (1) (4) -

________ ________
Στο τέλος του έτους 249 249

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

(1) Στις 6 Ιουλίου 2006 το Συγκρότημα πώλησε το 50% μερίδιο του στην κοινοπραξία 
CHAPO – Cyprotels & Co προς £2,15εκ το οποίο αντιπροσωπεύει τη καθαρή αξία της 
κοινοπραξίας και αποπληρωμή της οφειλής της κοινοπραξίας προς το Συγκρότημα.  Δεν 
υπήρχε ζημιά ή κέρδος από την πώληση.

Το μερίδιο της εταιρείας στις κοινοπραξίες εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο είναι:

%
Κατοχής
μετοχών

Μη
κυκλοφορούντα

περιουσιακά
στοιχεία

£’000

Κυκλοφορούντα
περιουσιακά

στοιχεία
£’000

Μη
βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις
£’000

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

£’000

Σύνολο
εσόδων

£’000

Σύνολο
εξόδων

£’000
2006
MH Cyprotel
Management Limited 50 3 435 - 157 385 191
Chapo Chrysland & Co 50 - 2.051 45 1.644 - 14

_________ ________ __________ ________ _________ _________
Total agreegated 3 2.486 45 1.801 385 205

========= ======== ========== ======== ========= =========
2005
MH Cyprotel
Management Limited 50 8 360 - 127 352 198
Chapo Chrysland & Co 50 - 913 170 182 8 26

_________ ________ __________ ________ _________ _________
8 1.273 170 309 360 224

========= ======== ========== ======== ========= =========
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18 Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

2006
£000

2005
£000

Στην αρχή του έτους 594 932
Προσθήκες - 120
Πώληση θυγατρικής εταιρείας (Σημ. 33) (547) -
Απομείωση (Σημ. 6) - (244)
Έλλειμμα επανεκτίμησης που μεταφέρεται στα ίδια 
κεφάλαια (Σημ. 25) 14 (214)

________ ________
Στο τέλος του έτους 61 594

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

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση ταξινομούνται ως εξής:

2006
£000

2005
£000

Εισηγμένες μετοχές:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 53 37

Μη εισηγμένες μετοχές 8 557
________ ________

61 594
======== ========

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

2006
£000

2005
£000

Απομείωση αγοραίας αξίας (Σημ. 6) - (244)
======== ========

19 Αναβαλλόμενη φορολογία

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 ίδια φορολογική 
αρχή.
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19 Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι ως εξής:

Διαφορά
μεταξύ

αποσβέσεων
και εκπτώσεων 

φθοράς

Επανεκτίμηση
γης και
κτιρίων

Κέρδη
δίκαιης αξίας
επενδυτικών

ακινήτων Σύνολο
£000 £000 £000 £000

Την 1 Νοεμβρίου 2004 650 6.350 735 7.735
Χρέωση/(πίστωση):
  Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων (Σημ. 10) 98 - (357) (259)

  Αποθεματικά δίκαιης αξίας (Σημ. 25) - (260) (179) (439)
Συναλλαγματική διαφορά (1) 7 - 6

_______ _______ _______ _______
Στις 31 Οκτωβρίου 2005 747 6.097 199 7.043
Χρέωση/(πίστωση):
  Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων (Σημ. 10) 11 - (6) 5
  Αποθεματικά δίκαιης αξίας (Σημ. 25) - 16 - 16

_______ _______ _______ _______
Στις 31 Οκτωβρίου 2006 758 6.113 193 7.064

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

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής:

Φορολογικές
ζημιές Άλλα Σύνολο

£000 £000 £000

Την 1 Νοεμβρίου 2004 (7.859) (324) (8.183)
Χρέωση/(πίστωση):
  Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 10) 2.957 - 2.957
Συναλλαγματική διαφορά 105 4 109
Αγορά εξαρτημένης εταιρείας (421) - (421)

_________ ________ ________
Στις 31 Οκτωβρίου 2005 (5.218) (320) (5.538)
Χρέωση/(πίστωση):
  Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 10) 4.382 327 4.709
Συναλλαγματική διαφορά (61) (7) (68)
Πώληση εξαρτημένης εταιρείας (Σημ. 33) 55 - 55

_________ ________ ________
Στις 31 Οκτωβρίου 2006 (842) - (842)

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

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό περιλαμβάνουν ταακολούθα:
2006
£000

2005
£000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν μετά 
  από δώδεκα μήνες (842) (3.311)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν 
  μετά από δώδεκα μήνες 7.064 4.816

________ ________
6.222 1.505

======== ========
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20 Αποθέματα

2006
£000

2005
£000

Γη για ανάπτυξη:
Στην αρχή του έτους 1.090 -

Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα σε δίκαιη αξία κατά την 
ημερομηνία μεταφοράς (Σημ. 14) - 1.050
Προσθήκες 132 40

_______ _______
Στο τέλος του έτους (1) 1.222 1.090
Επαύλεις προς πώληση (2) 392 431
Ανταλλακτικά αεροσκαφών (2) 380 378
Άλλα αποθέματα (2) 130 161

_______ _______
2.124 2.060

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

(1) Η γη προς ανάπτυξη μεταφέρθηκε από τις επενδύσεις σε ακίνητα το έτος 2005 που 
ξεκίνησε η ανάπτυξη της με σκοπό το κτίσιμο επαύλεων προς πώλησης στο χωριό 
Δρούσια, στη Πάφο.  Παρουσιάζεται στην εκτιμημένη αξία της την ημερομηνία 
μεταφοράς της από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα αποθέματα, πλέον προσθήκες ανά έτος.

(2) Οι επαύλεις προς πώληση, τα ανταλλακτικά αεροσκαφών και τα άλλα αποθέματα 
παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.

21 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 

2006
£000

2005
£000

Εμπορικά εισπρακτέα (τουριστικοί πράκτορες και λιανικοί 
  πελάτες) 7.715 10.360
Άλλα εισπρακτέα (1) 5.181 5.965
Μείον: πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (3.519) (1.244)

_______ _______
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 9.377 15.081
Εισπρακτέα από προπωλήσεις (Σημ. 28) 105 13.140
Αναβλημένα έξοδα και προπληρωμές 333 2.512
Φόρος προστιθέμενης αξίας(2) 581 630
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 31) 723 610
Εισπρακτέα από Συμβούλους (Σημ. 31) 4 -
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.31) - 207
Εισπρακτέα από κοινοπραξίες (Σημ. 31) - 1.350

_______ _______
11.123 33.530

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

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με την δίκαιη τους 
αξία.
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21 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι 
περιορισμένοι λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών του Συγκροτήματος που πωλούν σε 
διάφορες αγορές. Η ιστορική εμπειρία του Συγκροτήματος στην είσπραξη εμπορικών 
εισπρακτέων είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω 
αυτών των παραγόντων, η Διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος 
πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζημιές από είσπραξη των εμπορικών εισπρακτέων του 
Συγκροτήματος.

Το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε £4.945 χιλιάδων (2005: £1.573 χιλιάδες) που 
περιλαμβάνει απομείωση επισφαλών εισπρακτέων £1.090 χιλιάδων (2005: £97 χιλιάδες) και 
πρόβλεψη απομείωσης εισπρακτέων £3.855 χιλιάδων(2005: £1.476 χιλιάδες) κατά τη διάρκεια 
του έτους που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006.  Η ζημιά περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

(1) Στα άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές περιλαμβάνονται £2,3 εκ. (2005: £2,3 εκ.) από 
πώληση μετοχών κατά τη διάρκεια προηγουμένης οικονομικής χρήσης, που κατείχε το 
Συγκρότημα στην Astarti Development Plc (“Astarti”). Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος για την είσπραξη του πιο πάνω 
ποσού μια και είναι επαρκώς εξασφαλισμένο.  

(2) Το υπόλοιπο στις 31 Οκτωβρίου 2006 περιλαμβάνει ποσό ύψους £206 χιλιάδων το οποίο 
προκύπτει από υπολογισμούς του Συγκροτήματος από την εφαρμογή των προνοιών του 
ΦΠΑ σε συναλλαγές με συγγενικά μέρη.  Μετά από επανεξέταση των υπολογισμών 
αυτών, η Διεύθυνση πιστεύει ότι πιθανόν να χρειάζονται κάποιες διορθώσεις και έτσι
άρχισε διαδικασίες υπολογισμού της απόκλισης και πιστεύει ότι αυτή δεν θα είναι 
σημαντική.  Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται στη σημείωση 4 ο Έφορος δύναται να ορίσει 
διαφορετικές αξίες σε αυτές τις συναλλαγές σε σύγκριση με αυτές του Συγκροτήματος και 
έτσι να προκύψει διαφορετική φορολογία που δύναται να είναι σημαντική.

22 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων ταξινομούνται ως κυκλοφορούνταπεριουσιακά στοιχεία επειδή αναμένεται να 
ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνώναπό την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού.

2006
£000

2005
£000

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 2.863 6.134
Πωλήσεις (2.780) (4.357)
Αύξηση στην αγοραία αξία (Σημ. 6) 56 1.086

_______ ________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 139 2.863

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

2006
£000

2005
£000

Εισηγμένοι  τίτλοι:
Mετοχικοί τίτλοι – Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 139 2.863

======== ========
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22 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια)

H λογιστική αξία των πιο πάνω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατηγοροποιείται 
ως εξής:

2006
£000

2005
£000

Προς εμπορία 139 2.863
======= =======

H λογιστική αξία των πιο πάνω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι περίπου η 
ίδια με τη δίκαιη αξία τους.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στις ροές μετρητών από εργασίες ως μέρος των αλλαγών στο 
κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταμειακών ροών.

Οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, περιλαμβάνονται στα “άλλα κέρδη –
καθαρά” στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 6). 

Στην ενοποιημένη κατάσταση ταμειακής ροής τα έσοδα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αποτελούνται από:

2006
£000

2005
£000

Καθαρή λογιστική αξία 2.780 4.357
Κέρδος/(ζημιά) από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 2.064 (180)

________ ________
Έσοδα από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 4.844 4.177

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

23 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
2006
£000

2005
£000

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2.278 15.352
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 676 117

________ ________
2.954 15.469

Δεσμευμένα μετρητά στην τράπεζα - (1.936)
________ ________

2.954 13.533
======== ========

Το πραγματικό ποσοστό τόκου σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 4% (2005: 4%)
και αυτές οι καταθέσεις έχουν μέση λήξη 7 ημέρες(2005: 7 ημέρες).

Τα δεσμευμένα μετρητά στην τράπεζα αντιπροσωπεύουν ασφάλεια του εκμισθωτή για τις 
μελλοντικές υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων του αεροπορικού στόλου του Συγκροτήματος.
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23 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (συνέχεια)

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

2006
£000

2005
£000

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.954 13.533
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 26) (9.763) (7.569)

________ ________
(6.809) 5.964

======== ========
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24 Μετοχικό κεφάλαιο, υπέρ το άρτιο, ίδιες μετοχές

Ολικό μετοχικό κεφάλαιο
______________________

Αριθμός
συνήθων
μετοχών

(χιλ.)
Συνήθεις
μετοχές

Αριθμός
προνομιού-

χων
μετοχών

(χιλ.)
Προνομιούχες

μετοχές

Υπό έκδοση
προνομιούχες

μετοχές
(χιλ.)

Υπό
έκδοση

προνομιούχες
μετοχές

Ολικό
εκδομένο
μετοχικό
κεφάλαιο

Ολικό
υπό

έκδοση
μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το

άρτιο
Ίδιες

μετοχές(1) Ολικό
£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Την 1 Nοεμβρίου 2004 57.717 5.772 27.688 27.688 312 312 33.460 312 27.772 (2.905) 58.639
Έκδοση μετοχών - - 312 312 (312) (312) 312 (312) - - -

_______ _______ _______ _______ ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______
Στις 31 Οκτωβρίου 2005
και2006 57.717 5.772 28.000 28.000 - - 33.772 - 27.772 (2.905) 58.639

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

(1) Στις 31 Οκτωβρίου 2006 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης το Συγκρότημα είχε στην κατοχή του 617 160 ίδιες συνήθεις 
μετοχές, 141 927 από τις οποίες είναι στην κατοχή της Εταιρείας.  Τις υπόλοιπες μετοχές κατέχουν άλλες εταιρείες του 
Συγκροτήματος.  Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της τις 141 927 μετοχές για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που προνοείται από τον 
περί Εταιρειών Νόμο.  Οι Σύμβουλοι θα προχωρήσουν σε μεταβίβαση των μετοχών αυτών το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας.

.
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24 Μετοχικό κεφάλαιο, υπέρ το άρτιο, ίδιες μετοχές (συνέχεια)

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 300 000 000 μετοχές 
(2005: 300 000 000 μετοχές) με ονομαστική αξία £0,10 ανά μετοχή και 30 000 000 μετοχές 
(2005: 30 000 000 μετοχές) προνομιούχες μετοχές με ονομαστική αξία £1 ανά μετοχή.  Όλες οι 
εκδομένες μετοχές έχουν πληρωθεί εξολοκλήρου.

Προνομιούχο κεφάλαιο που εκδόθηκε

Με βάση τη Δημόσια Πρόταση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2001 για την εξαγορά της Drake
Investments Limited, ο συνολικός αριθμός των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκεήταν28
εκατομμύρια.

Οι προνομιούχες μετοχές μπορούσαν να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές το Μάϊο του 2005 και 
2006.  Η τιμή μετατροπής θα ήταν η χαμηλότερη των:

 80% της μέσης αξίας διαπραγμάτευσης των συνήθων μετοχών της Εταιρείας κατά το έτος 
πριν τη μετατροπή με ελάχιστη αξία μετατροπής £1,50 και

 £3,50 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση για την εξαγορά της Drake Investments Limited, οι 
προνομιούχες μετοχές που δεν μετατράπηκαν σε συνήθεις το Μάϊο του 2005 και 2006 και όλο το
μέρισμα που δεν πληρώθηκε με μετρητά θα μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές στις 30 Απριλίου 
2007 με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως προνοούν οι όροι της Δημόσιας Πρότασης.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου άρχισε στις 15 Ιουνίου 
2007 (Σημ. 34 (στ)).
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25 Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά

Γη και
κτίρια

Επενδύσεις
διαθέσιμες

προς πώληση
Συναλλαγματικές

διαφορές Σύνολο
£000 £000 £000 £000

1 Νοεμβρίου 2004 2.804 11 961 3.776
Συναλλαγματικές διαφορές - - (1.368) (1.368)
Επανεκτίμηση αξίας περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 
(Σημ. 18) - (214) - (214)
Επανεκτίμηση ακινήτων 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
(Σημ. 13) 8.995 - - 8.995
Μερίδιο μειοψηφίας στην 
επανεκτίμηση (4.939) - - (4.939)
Αναβαλλόμενη φορολογία στην 
επανεκτίμηση (Σημ. 19) 439 - - 439
Μερίδιο μειοψηφίας στην 
αναβαλλόμενη φορολογία 243 - - 243
Μεταφορά (9) - - (9)
Μεταφορά αποσβέσεων (1) (530) - - (530)

_______ ______ _______ _______
Στις 31 Οκτωβρίου 2005/
1 Νοεμβρίου 2005 7.003 (203) (407) 6.393
Συναλλαγματικές διαφορές - - 61 61
Επανεκτίμηση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
(Σημ. 13) 110 - - 110
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 19) (16) - - (16)
Μερίδιο μειοψηφίας στην 
αναβαλλόμενη φορολογία 46 - - 46
Μεταφορά - 4 - 4
Μεταφορά αποσβέσεων (1) (530) - - (530)
Επανεκτίμηση αξίας περιουσιακών 
στοιχειών διαθέσιμων προς πώληση 
(Σημ. 18) - 14 - 14

_______ ______ _______ _______
Στις 31 Οκτωβρίου 2006 6.613 (185) (346) 6.082

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

(1) Η μεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών 
αποσβέσεων των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και των ισοδύναμων 
αποσβέσεων με βάση το ιστορικό κόστος μετά την αφαίρεση της προκύπτουσας 
αναβαλλόμενης φορολογίας.
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26 Δανεισμός

2006
£000

2005
£000

Μη βραχυπρόθεσμος 
Τραπεζικά δάνεια 40.318 40.970
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 192 149

_______ _______
40.510 41.119

_______ _______
Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 23) 9.763 7.569
Τραπεζικά δάνεια 5.326 9.020
Χρεόγραφα (1) 4.521 4.205
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων 286 326
Προεξοφλημένοι χρεώστες 810 787
Δάνεια από συγγενική εταιρεία (Σημ. 31) 30 241
Δάνεια από Συμβούλους (Σημ. 31) 18 -
Δάνεια από υπαλλήλους (Σημ. 31) 11 8
Δάνεια από κοινοπραξίες (Σημ. 31) 864 720

_______ _______
21.629 22.876

_______ _______
Σύνολο δανεισμού 62.139 63.995

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

Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού (εκτός από υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης):

Από 1 μέχρι 2 έτη 4.132 8.521
Από 2 μέχρι 5 έτη 7.672 14.957
Μετά από 5 έτη 28.514 17.492

_______ _______
40.318 40.970

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων:

Μέχρι 1 έτος 392 353
Από 1 μέχρι 5 έτη 127 175

_______ _______
519 528

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (41) (53)
_______ _______

Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 478 475
======= =======

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι:

Μέχρι 1 έτος 286 326
Από 1 μέχρι 5 έτη 192 149

_______ ______
478 475

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

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων είναι ουσιαστικά εξασφαλισμένες επειδή τα δικαιώματα των 
μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων επανέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας 
πληρωμής.



Libra Holidays Group Plc

f:\l\li11871\assurance\fs\2006_gr.doc (63)

26 Δανεισμός (συνέχεια)

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως εξής:

Με προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων (Σημ. 31) ύψους £16.057 χιλιάδες 
(2005: £14.584 χιλιάδες)

Με κυμαινόμενη επιβάρυνση στα στοιχεία ενεργητικού ύψους £2.814 χιλιάδες 
(2005: £4.340 χιλιάδες)

Με υποθήκη πάνω στην ιδιόκτητη και εκμισθωμένη γη και κτίρια 
(Σημ. 13)

αξίας£66.190 χιλιάδες 
(2005: £63.983 χιλιάδες)

Με υποθήκη πάνω σε επενδύσεις σε ακίνητα (Σημ. 14) ύψους £300 χιλιάδες 
(2005: £300 χιλιάδες)

Χρεόγραφα και παρόμοιες επενδύσεις  Ύψους Στερλίνες £μηδέν 
χιλιάδες(2005: Ύψους 
Στερλίνες £3.857 χιλιάδες)

Με ενεχυρίαση μετοχών εταιρειών του Συγκροτήματος που κατέχει η Εταιρεία ή οι Σύμβουλοι της

Εκχώρηση ασφαλιστικών συμβολαίων στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος

Εκχώρηση των ενοικιαστήριων συμβολαίων επαύλεωντου Συγκροτήματος

Εκχώρηση μελλοντικών συμβολαίων πώλησης επαύλεων υπό κατασκευή

Με προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων για απεριόριστο ποσό (Σημ. 31)

(1) Σαν αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης του Συγκροτήματος το 2002 εκδόθηκαν £8,5
εκατομμύρια χρεόγραφα για την εξαγορά τηςLibra Aviation Limited (“LAL”).  Κατά την 
31 Οκτωβρίου 2006, 271 726 μετοχές της LAL ήταν ενεχυριασμένες  ως εξασφάλιση των
μετοχών που εκδόθηκαν.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα δάνεια και παρατραβήγματα από Κυπριακές τράπεζες φέρουν τόκο προς 6,5% πλέον έξοδα 
διαχείρισης, από τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου φέρουν τόκο προς LIBOR πλέον 1,75% και 
από τράπεζες της Ελλάδας φέρουν τόκο προς ΑΤΗΙΒΟR πλέον 2,75%.

Τα πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού ήταν ως εξής:
2006 2005

% %

Τραπεζικά δάνεια 13 6,5
Τραπεζικά παρατραβήγματα 6,4 6,5
Υποχρεώσεις κεφαλαιουχικών μισθώσεων 4,5 7,3
Εταιρικά χρεόγραφα 6 6,0

Η λογιστική αξία των δανείων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία τους.
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26 Δανεισμός (συνέχεια)

H λογιστική αξία του δανεισμού του Συγκροτήματος αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:
2006

£
2005

£

Κυπριακή Λίρα – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 34.551 28.976
Ευρώ 26.298 32.161
Στερλίνα 52 2.858
Ελβετικά φράγκα 947 -
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 281 -

_________ _________
62.139 63.995

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

27 Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις
2006
£000

2005
£000

Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006
Προσθήκες 294 -
Πίστωση στο λογαριασμό αποτελεσμάτων για το έτος (Σημ. 6) (28) -
Συναλλαγματική ζημιά 1 -

________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 267 -

======== ===========
Στις 31 Οκτωβρίου 2006
Κόστος 295 -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (28) -

________ ___________
Καθαρή λογιστική αξία 267 -

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

Οι κρατικές επιχορηγήσεις πιστώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής των σχετικών περιουσιακών 
στοιχείων που επιχορηγούνται.

Κατά το έτος 2006 δόθηκε κρατική επιχορήγηση στη Ελλάδα για την ανακαίνιση και επέκταση 
του ξενοδοχείου Φαλιράκι στη Ρόδο.

28 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
2006
£000

2005
£000

Εμπορικοί πιστωτές 22.014 21.504
Εισπράξεις και πιστωτές από προπωλήσεις (Σημ. 21) 105 13.140
Οφειλόμενα έξοδα και αναβλημένα έσοδα 10.126 12.711
Άλλοι πιστωτές 3.167 5.076
Φόρος προστιθέμενης αξίας - 862
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 31) 31 23

_______ _______
35.443 53.316

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

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών είναι περίπου η ίδια όπως η δίκαιη τους 
αξία.

Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
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29 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τραπεζικές εγγυήσεις

Στις 31 Οκτωβρίου 2006, το Συγκρότημα είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τραπεζικές εγγυήσεις 
προς όφελος της κοινοπραξίας του Συγκροτήματος Chapo - Chrysland & Co. ύψους £1,2 
εκατομμύρια η οποία προέκυψεστη συνήθη πορεία εργασιών (2005: £1,2εκ).

Δικαστικές αγωγές

Συντριβή αεροπλάνου της Ajet Aviation Limited

Δικαστικέςδιαδικασίες έχουν κινηθεί εναντίον του Συγκροτήματος από τους συγγενείς των 
θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της 14ης Αυγούστου 2005, και το Συγκρότημα συνεχίζει 
την εξέταση της πιθανότητας δικαστικών ανταπαιτήσεων έναντι τρίτων.  Οι νομικοί σύμβουλοι 
του Συγκροτήματος είναι της γνώμης ότι η ασφάλειεςτου Συγκροτήματος είναι αρκετές για να 
καλύψουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις προκύψουν από αυτές τις δικαστικές αγωγές.

Άλλες αγωγές

Μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2006 είχαν κινηθεί δικαστικές αγωγές κατά εταιρειών του 
Συγκροτήματος ύψους £3,4 εκατομμυρίων από τρίτους στην Κύπρο για οικονομικές διαφορές που 
προέκυψαν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.  Υπάρχουν 
επίσης ανταπαιτήσεις από εταιρείες του Συγκροτήματος που ανέρχονται σε £4,12 εκατομμύρια.

Επιπλέον, ένας πρώην υπάλληλος της Εταιρείας είχε κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον της 
Εταιρείας και μίας εκ των εξαρτημένων της με συνολικές απαιτήσεις της τάξης του Stg£1(C£0,8)
εκατομμυρίου.  Η αγωγή έχει λήξει με απόφαση για πληρωμή υπαλλήλου ύψους £80 χιλιάδων
επιπλέον τόκοι και τα ποσά αυτά έχουν προβλεφθεί σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, με βάση νομική συμβουλή που έχουν πάρει, δεν αναμένουν να 
προκύψει οποιαδήποτε σημαντική ζημιά για το Συγκρότημα από τις προαναφερθείσες υποθέσεις.

30 Δεσμεύσεις

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις

Δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα για τις 
οποίες υπογράφτηκαν συμβόλαια κατά την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού αλλά δεν 
αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (2005: £1,5 εκατομμύρια).

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου το Συγκρότημα είναι ο μισθωτής

Το Συγκρότημα ενοικιάζει γραφεία, ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σύμφωνα με μη-
ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις.  Οι μισθώσεις έχουν ποικίλους όρους, άρθρα 
αναπροσαρμογής τιμήματος και δικαιώματα ανανέωσης.
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30 Δεσμεύσεις (συνέχεια)

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου το Συγκρότημα είναι ο μισθωτής (συνέχεια)

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες 
λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:

Γη και 
κτίρια

2006
£000

Μισθώσεις
αεροσκαφών

και άλλα
2006
£000

Γη και
κτίρια

2005
£000

Μισθώσεις
αεροσκαφών

και άλλα
2005
£000

Μέχρι 1 έτος 879 19 733 3.699
Από 1 μέχρι 5 έτη 1.699 - 2.100 5.701
Μετά από 5 έτη 6.516 145 13.143 -

________ _________ ______ ______
9.094 164 15.976 9.400

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

Τα συμβόλαια ενοικίασης τουριστικών μονάδων διαμονής κυρίως στην Ελλάδα, για τα οποία το 
Συγκρότημα έχει δεσμευτεί και στα οποία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης εντός μιας 
προκαθορισμένης περιόδου ειδοποίησης είναι ως ακολούθως:

2006
£000

2005
£000

Μέχρι 1 έτος - 350
Από 1 μέχρι 5 έτη - 200

________ ________
- 550

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

Για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του έτους 2007 δεν έχουν υπογραφεί συμβόλαια αλλά το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υιοθετήσει απόφαση προς υλοποίηση τους.

31 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών/δανειοδότηση/τόκοι
2006 2005
£000 £000

Κοινοπραξίες
Αγορές διοικητικών υπηρεσιών 739 720

======== ========
Τόκοι εισπρακτέοι - 10

======== ========
Τόκοι πληρωτέοι 31 27

======== ========
Συγγενικά μέρη
Ζημιά από πώληση επενδύσεων 62 -

======== ========
Κέρδος από πώληση επενδύσεων 48 -

======== ========
Ενοίκια 170 -

======== ========
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31 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(α) Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών/δανειοδότηση/τόκοι (συνέχεια)

Η δανειοδότηση και οι εμπορικές δραστηριότητες με τις κοινοπραξίες δε φέρουν τόκο από 
το 2005.  Μέχρι το 2005 έφεραν τόκο ίσο με το βασικό τραπεζικό επιτόκιο.

Τα πιο πάνω συγγενικά μέρη είναι εταιρείες στις οποίες ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εταιρείας έχει σημαντική συμμετοχή.

(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις και δανειοδοτήσεις
2006 2005
£000 £000

Εισπρακτέα από συγγενικάμέρη (Σημ. 21) 723 610
======== ========

Εισπρακτέα από Συμβούλους (Σημ. 21) 4 -
======== ========

Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ. 21) - 207
======== ========

Εισπρακτέα από κοινοπραξίες (Σημ. 21) - 1.350
======== ========

Δάνεια από συγγενική εταιρεία (Σημ. 26) (30) (241)
======== ========

Δάνεια από Συμβούλους (Σημ. 26) (18) -
======== ========

Δάνεια από υπαλλήλους (Σημ. 26) (11) (8)
======== ========

Δάνεια από κοινοπραξίες (Σημ. 26) (864) (720)
======== ========

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 28) (31) (23)
======== ========

Τα δάνεια από συνδεδεμένα και συγγενικά μέρη παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο και είναι 
αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.

Τα πιστωτικά υπόλοιπα με κοινοπραξία φέρουν τόκο 5,5%.

(γ) Προσωπικές εγγυήσεις Συμβούλων

Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με 
προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων για ποσό ύψους £16 εκατομμυρίων(2005: £14,6
εκατομμυρίων) και για απεριόριστο ποσό.



Libra Holidays Group Plc

f:\l\li11871\assurance\fs\2006_gr.doc (68)

31 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(δ) Αμοιβή συμβούλων

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων όλων των εταιρειών του Συγκροτήματος ήταν ως 
εξής:

2006 2005
£000 £000

Δικαιώματα - 15
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 701 532
Πληρωμές σε σχέδια αφυπηρέτησης 59 64

______ ______
Σύνολο 760 611

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

Επιπλέον οι Σύμβουλοι δικαιούνται ποσό £μηδέν(2005: £190 χιλιάδες) μέρισμα από 
προνομιούχες μετοχές και £μηδέν (2005: £917 χιλιάδες) μέρισμα από συνήθεις μετοχές 
που πληρώθηκε.

(ε) Αποζημίωση σε συμβούλους για απώλεια θέσης

Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε καμία πληρωμή σε Συμβούλους του 
Συγκροτήματος που αποχώρησαν.

32 Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες

Οι λεπτομέρειες των κυρίων εξαρτημένων εταιρειών είναι ως εξής:

Όνομα Κύρια δραστηριότητα

Συμμετοχή
στο

μετοχικό
κεφάλαιο

Χώρα
σύστασης

%
Εξαρτημένες της Εταιρείας
Libra Holidays Limited Πώληση πακέτων εκδρομών και άλλων 

λιανικών διακοπών
100 Ηνωμένο

Βασίλειο
D. H. Cyprotels Public Limited Ιδιοκτησία και διοίκηση ξενοδοχείων 

στην Κύπρο και στην Ελλάδα
53,93 Κύπρος

Libra Europe Limited Διοργάνωση ταξιδιών στην Ανατολική 
Ευρώπη

100 Κύπρος

Beds 4 All. Com Limited Παροχή τουριστικών κλινών μέσω 
διαδικτύου 100 BVI

Ajet Aviation Limited (πρώηνHelios
Airways Limited)

Αεροπορία 100 Κύπρος

Εξαρτημένες της 
D. H. Cyprotels Public Limited
Astarti Development Co. Public Limited Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση 

ξενοδοχείων στην Κύπρο
41 Κύπρος
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33 Πώληση εταιρειών του Συγκροτήματος

Πωλήσεις εταιρειών του Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του έτους:

(1) Την 1 Νοεμβρίου 2005, 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Crownvalley
Properties Limited (“CVPL”).

(2) Στις 19 Δεκεμβρίου 2006, 20% μερίδιο στη συνδεδεμένη εταιρεία Planet Holidays Limited
(“Planet”).

(3) Στις 14 Σεπτεμβρίου 2006, 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Capital
Accommodations (Cyprus) Limited (“Capital Accommodation”).

Το ενεργητικό και υποχρεώσεις που πωλήθηκαν είχαν ως εξής:

CVPL
£000

Planet
£000

Capital
Accommodation

£000
Σύνολο

£000

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
(Σημ. 13) - - 503 503
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
(Σημ. 18) 547 - - 547
Άλλοι χρεώστες και προπληρωμές 80 - 58 138
Οφειλές προς το Συγκρότημα - - (1.498) (1.498)
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 19) - - 55 55
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 58 - - 58
Πληρωτέα (563) - - (563)
Μερίδιο συνδεμένης εταιρείας (Σημ. 16) - 72 - 72

__________ __________ __________ __________
Δίκαιη αξία του καθαρού 
ενεργητικού/(παθητικού) 122 72 (882) (688)
Εμπορική εύνοια (Σημ. 15) - - 1.650 1.650

__________ __________ __________ __________
Σύνολο ενεργητικού που πωλήθηκε 122 72 768 962

__________ __________ __________ __________

Τίμημα πώλησης:
Iκανοποιήθηκε με μετρητά (104) (92) (67) (263)

  Χρεώστης εισπρακτέος το έτος 2007 - - (600) (600)
__________ __________ __________ __________

(104) (92) (667) (863)
__________ __________ __________ __________

Προμήθεια που πληρώθηκε - - 100 100
__________ __________ __________ __________

Ζημιά/(κέρδος) στην πώληση 18 (20) 201 199
========== ========== ========== ==========

Tα ακόλουθα περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για την πώληση 
των εταιρειών:

£’000

Mετρητά από την πώληση 263
Προμήθεια που πληρώθηκε (100)

__________
Εισροή μετρητών από την πώληση 163

==========
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34 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

(α) Στις 2 Νοεμβρίου 2006 η Εταιρεία ανακοίνωσε άμεση διακοπή των εργασιών της 
αεροπορικής θυγατρικής της εταιρείας Ajet Aviation Limited.

(β) Στις 26 Ιανουαρίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε στην πώληση του δικαιώματος 
αγοράς (option to buy) του εκμισθωμένου ξενοδοχείου Marathon για £200 χιλιάδες.  
Αγοραστής ήταν η Εταιρεία Laytan Properties Limited στην οποία συμμετέχει ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ανδρέας Δράκου. 

(γ) Στις 28 Μαρτίου 2007 το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε την 
μετάταξη των τίτλων της Εταιρείας στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας επειδή η Εταιρεία 
δεν είχε εκδόσει μέχρι την ημερομηνία αυτή την ελεγμένη Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της για το έτος που έληξε στις 3 Οκτωβρίου2006
σύμφωνα με τον περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο.  Στις 3 Ιουλίου και 30 
Οκτωβρίου 2007 το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε τη 
συνέχιση της διαπραγμάτευσης των τίτλων της Εταιρείας στην ίδια Αγορά λόγω της μη 
έκδοσης των εξαμηνιαίων και εννιαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων 
του Συγκροτήματος, σύμφωνα με των περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο.

(δ) Στις 8 Μαΐου 2007 η Εταιρεία ανακοίνωσε την απόφαση της για έκδοση 7 368 500 νέων 
μετοχών, που αντιπροσωπεύει 9,99% του μετοχικού της κεφαλαίου, στην τιμή των 10 σεντ 
Κυπριακής Λίρας στου υφιστάμενους μετόχους με σκοπό την αντιμετώπιση των άμεσων 
χρηματοδοτικών αναγκών της.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ Ανδρέας Δράκου 
είχε δεσμευτεί έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου να αποδεχθεί όλες τις μετοχές που θα 
παρέμειναν αδιάθετες μετά την συμπλήρωση της διαδικασίας προσφοράς προς τους 
μετόχους.  Η έκδοση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε αφού η Εταιρεία αποφάσισε να 
προχωρήσει με σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για έγκριση 
έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης όπως αναφέρεται στη Σημείωση 36 (δ).

(ε) Στις11 Μαΐου2007 ηΕταιρείαAvacom Public Co Limited (“Avacom”) προέβηκε σε
καταχώρηση αίτησης διάλυσης της Εταιρείας για χρηματική οφειλή.  Στις 17 Μαΐου 2007 
ανακοινώθηκε ότι η Εταιρεία και η Avacom είχαν καταλήξει σε συμφωνία διευθέτησης 
της διαφοράς και βάση της συμφωνίας η Avacom προχώρησε σε απόσυρσητης αίτησης 
διάλυσης της με επιφύλαξη εφαρμογής της συμφωνίας.

(στ) Στις 11 Ιουνίου 2007 το Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την 
αποδοχή των 18 666 733 συνήθων μετοχών της Εταιρείας για εισαγωγή στο 
Χρηματιστήριο, οι οποίες προέκυψαν από τη μετατροπή 28 εκ προνομιούχων μετοχών.  Η 
διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο άρχισε στις 15 Ιουνίου 2007.

(ζ) Στις 16 Ιουλίου 2007 η Εταιρεία ανακοίνωσε την πώληση της 100% θυγατρικής της Libra
Europe Limited και της θυγατρικής της στη Ρωσία.  Οι καθαρές υποχρεώσεις που 
πωλήθηκαν, και συνεπώς το κέρδος από την πώληση αυτή σύμφωνα με την τελική 
συμφωνία είναι £126 χιλιάδες.  Η πώληση έγινε σε συγγενικό μέρος.
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34 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού (συνέχεια)

(η) Μετά το τέλος του οικονομικού έτους η θυγατρική εταιρεία D.H. Cyprotels Plc προέβει 
στην πώληση τριών ξενοδοχείων και μιας θυγατρικής για συνολικό ποσό ύψους £10,68εκ 
ως μέρος της στρατηγικής του Συγκροτήματος για πώληση μικρών μονάδων.  Το συνολικό
κέρδος που προέκυψε ήταν £812 χιλιάδες.  Μέρος των εσόδων έχουν χρησιμοποιηθεί για 
αποπληρωμή μέρους των δανείων του Συγκροτήματος.

(θ) Στις 25 Οκτωβρίου 2007 η Εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
και υπογραφή του σχετικού προσυμφώνου για τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της,
στη θυγατρική εταιρεία Libra Holidays Limited (LHL) από 100% σε 20%, ή 10%.
Λεπτομέρειες της συμφωνίαςαυτής, η οποία έχει είδη τεθεί σε εφαρμογή από την 31 
Οκτωβρίου 2007, δίνονται στη σημείωση 35 (α) των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.

(ι) Στις 4 Δεκεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε την κεφαλαιουχική  
διάρθρωση της Εταιρείας καθώς και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας του κεφαλαίου της από 
Λίρες Κύπρου σε Ευρώ όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
πρότεινετην έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
(ΔΑΜ).  Η διεύθυνση έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση 
των πιο πάνω στις 18 Ιανουαρίου 2008.  Λεπτομέρειες αναφέρονται στη Σημείωση 36(δ) των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

(κ) Στις 7 Δεκεμβρίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε σε συμφωνία για την αναδιοργάνωση 
της πλειονότητας των τραπεζικών δανείων του στη βάση της οποίας η αποπληρωμή θα 
γίνει σε 15 χρόνια.  Η συμφωνία προνοεί όπως για περίοδο δύο χρόνων το Συγκρότημα θα 
αποπληρώνει μόνο τους δεδουλευμένους τόκους και όχι το κεφάλαιο των σχετικών 
δανείων.

35 Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση

Στις 31 Οκτωβρίου 2006 το Συγκρότημα κατείχε τις ακόλουθεςκαθαρές υποχρεώσεις που 
ικανοποιούν τα κριτήρια του ΔΠΧΠ 5 για ταξινόμηση ως κατεχόμενα για πώληση στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

£000

Θυγατρικές εταιρείες LHL καιPAL (1.838)
=======

Στις 31 Οκτωβρίου 2007 συμπληρώθηκε η πώληση του 55% της προηγουμένως 100% θυγατρικής 
εταιρείας LHL και της θυγατρικής τηςPriceright Aviation Limited (PAL) με δραστηριότητες στον 
τομέα διοργάνωσης ταξιδιών, που αποτελεί το πρώτο μέρος της όλης συμφωνίας. Η πώληση 
συνοδεύτηκε με εισροή νέων συμμετοχών στο κεφάλαιο της LHL όπως αναφέρεται στις 
σημειώσεις 34(θ) και 36(α) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Αυτή η πώληση είναι 
σύμφωνη με τη στρατηγική του Συγκροτήματος να εστιάσει τις δραστηριότητες του στον τομέα
ξενοδοχεία και διαμονή.
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35 Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση (συνέχεια)

Τα ακόλουθα ποσά εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό σε σχέση με τα για περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσειςκατεχόμενα για πώληση. 

2006
£000

2005
£000

Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση 15.618 -
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με περιουσιακά στοιχεία 
κατεχόμενα για πώληση (17.456) -

_________ _________

(1.838) -
========= =========

ΗοικονομικήκατάστασητωνLHL καιPAL παρουσιάζεται πιο κάτω:

2006
£000

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (Σημ 13) 337
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 15.050
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 231

________

15.618
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (15.827)
Δανεισμός (1.629)

________

(17.456)
________

(1.838)
========

36 Δρώσα οικονομική μονάδα

Το Συγκρότημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις δύσκολες συνθήκες της τουριστικής βιομηχανίας 
στην Κύπρο και κατά την διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους αντιμετώπισε επίσης 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε σχέση με την θυγατρική εταιρεία Ajet Aviation Limited,
ιδιαίτερα μετά το δυστύχημα στις 14 Αυγούστου 2005.

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω δυσκολιών το Συγκρότημαπαρουσιάζει στο τέλος του 
οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006:

(α) Περαιτέρω ζημιές της τάξης των £43,058εκ (2005: £35,486εκ).

(β) Καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της τάξης των £42,868 εκ (2005: £26,296εκ).

(γ) Αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων πριν από το συμφέρον μειοψηφίας της τάξης των 
£22,901εκ (2005: £17,131εκ θετικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων).
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36 Δρώσα οικονομική μονάδα (συνέχεια)

(δ) Καθαρά μετρητά που χρειάστηκαν γιατις εργασίες του Συγκροτήματος της τάξης των 
£5,817εκ (2005: £18,106 εκ καθαρά μετρητά αντλήθηκαν από εργασίες).

(ε) Αρνητική θέση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους της τάξης των 
£6,809 εκ (2005: £5,964 εκ θετική θέση για μετρητά και αντίστοιχα μετρητών).

Τα πιο πάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικήςαβεβαιότητας που 
ενδέχεται να φανερώνει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να 
συνεχίσει τις εργασίες του ως δρώσα οικονομική μονάδα. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει 
υιοθετήσει σειρά διορθωτικών μέτρων και έχει δεσμευτεί να υιοθετήσεικαι πρόσθετα διορθωτικά 
μέτρα όπως αναφέρεται πιο κάτω με σκοπό την συνέχιση των δραστηριοτήτων του 
Συγκροτήματος:

(α) Τομέας διοργάνωσης ταξιδιών 

(1) Στις 5 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε η πώληση της 100% θυγατρικής εταιρείας 
Libra Europe Limited και της 100% θυγατρικής της Libra Russia Limited με
κέρδος £126 χιλιάδες (Σημ. 34 (ζ)). Κάποιες υποχρεώσεις των εταιρειών αυτών 
που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας πώλησης, έχουν μεταφερθεί στην Εταιρεία που 
ανάλαβε την εξόφλησή τους.  Η πώληση έγινε σε συγγενικό μέρος.

(2) Στις 31 Οκτωβρίου 2007 (Σημ. 35) η Εταιρεία έχει συμφωνήσει μεσυγκεκριμένους 
επενδυτές οι οποίοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και 
αναδιοργάνωσης της διεύθυνσης σε όλα τα επίπεδα και των δραστηριοτήτων της 
Libra Holiday Limited (LHL), θυγατρικής με εργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βάση της συμφωνίας αυτής δύο νέοι επενδυτές θα επενδύσουν ποσό συνολικού 
ύψους Στερλίνων £5,9 εκ σε διάστημα πέντε μηνών και το ποσοστό της Εταιρείας 
στην LHL θα μειωθεί από 100% σε 20% ή ενδεχομένως και σε 10%, εάν και 
εφόσον συμπληρωθούν οι πρόνοιες της συμφωνίας, μια εκ των οποίων είναι η 
έγκριση του CAA στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To πρώτο μέρος της συμφωνίας έχει υλοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2007: ποσό
Στερλινών £3,4 εκ έχει ήδη επενδυθεί και από την ημερομηνία αυτήτο ποσοστό της 
Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της LHL έχει μειωθεί στο 45%. Οι νέες 
επενδύσεις και η νέα διεύθυνση αναμένεται να εξομαλύνουν τις εργασίες της LHL
και ως επακόλουθο να βελτιωθούν τα οικονομικά της αποτελέσματα και αυτά του 
Συγκροτήματος μέσω της συμμετοχής του στην LHL.
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36 Δρώσα οικονομική μονάδα (συνέχεια)

(β) Τομέας αεροπλοΐας

Το Συγκρότημα προχώρησε στην διακοπή του πτητικού έργου της θυγατρικής 
αεροπορικής του Εταιρείας Ajet Aviation Limited (“Ajet”) (Σημ. 34 (α)).  Το Συγκρότημα 
στηρίζει τις απαιτήσεις της Ajet εναντίον τρίτων για την πληρωμή αποζημιώσεων σε 
σχέση με την αεροπορική τραγωδία της 14 Αυγούστου 2005.

(γ) Τομέας ξενοδοχεία και διαμονή

Το Συγκρότημα θα προχωρήσει σε μείωση των λειτουργικών εξόδων αυτού του τομέαμε
διακοπή της λειτουργίας των περισσότερων ξενοδοχειακών μονάδων κατά την χειμερινή 
περίοδο, που είναι και η πιο ζημιογόνα για τα ξενοδοχεία. Επίσης πωλήθηκαν
ξενοδοχειακές μονάδες που δεν εμπίπτουν στο στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης του 
Συγκροτήματος για το συνολικό ποσό των £10,68 εκ με συνολικό κέρδος £812 χιλιάδες
βάση της λογιστικής τους αξίας στις 31 Οκτωβρίου 2006.  Μέρος των εσόδων έχουν 
χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή μέρους των δανείων του Συγκροτήματος.  Σαν 
αποτέλεσμα θα μειωθούν τα χρηματοδοτικάέξοδα και σχετικές αποσβέσεις.  Επίσης 
οργανώνεται περαιτέρω βελτίωση στην αποδοτικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και 
ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης ξενοδοχείων σε συνεργασία με την RIU International.

(δ) Τομέας άλλες λειτουργίες

Μετοχικό κεφάλαιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της στις 17 Δεκεμβρίου 2007 η Εταιρεία έχει συγκαλέσει 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 18 Ιανουαρίου 2008 για την έγκριση 
μεταξύ άλλων των ακολούθων ψηφισμάτων:

 έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) σε αναλογία, ένα ΔΠ για κάθε μία 
υφιστάμενη μετοχή. Κάθε ένα ΔΠ που θα εξασκείται στην τιμή των €0,51 θα 
μετατρέπεται σε 3 μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17,

 έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) σε αναλογία 1 ΔΑΜ για κάθε 5 
υφιστάμενες μετοχές με τιμή άσκησης €0,25, και

 δημιουργία Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Share Option 
Scheme) για το προσωπικό του Ομίλου.

Εάν και εφόσον αυτά εγκριθούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η 
Εταιρεία θα προχωρήσει στην ετοιμασία και κατάθεση Ενημερωτικού Δελτίου στις 
αρμόδιες Χρηματιστηριακές Αρχές για έγκριση.
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36 Δρώσα οικονομική μονάδα (συνέχεια)

(δ) Τομέας άλλες λειτουργίες (συνέχεια)

Με την επιτυχή έκδοση των 229 εκ ΔΠ που ισοδυναμεί με £23 εκ αναμένεται ότι θα 
υπάρξει σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος η οποία 
είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση του Συγκροτήματος ως δρώσας οικονομικής
μονάδας.  Αναμένεται από τη διεύθυνση του Συγκροτήματος ότι τουλάχιστο το 50% των 
ΔΠ θα διατεθούν και η εισροή χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί για το κεφάλαιο κίνησης του 
Συγκροτήματος.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας έχει εκφράσει την πρόθεση του 
να εξασκήσει, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις την πλειονότητα των οποιωνδήποτε μη 
εξασκηθέντων ΔΠ.  

Η διανομή αυτών των ΔΠ αναμένεται να γίνει ως ακολούθως:

 100-110 εκ ΔΠ έχει εγγυηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και τα συγγενικά 
του μέρη, 

 25-40 εκ ΔΠ θα χρησιμοποιηθούν για εξόφληση των κατόχων χρεογράφων όπως 
αναφέρεται πιο κάτω. 

 Η πλειοψηφία από τα υπόλοιπα 84-99 εκ ΔΠ αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για 
απόκτηση καινούριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να 
μεταφερθούν στο προσεχές μέλλον στο Συγκρότημα με σκοπό την επέκταση των 
δραστηριοτήτων του στο τομέα ξενοδοχεία και διαμονή.

Δανεισμός - χρεόγραφα

Το Συγκρότημα είναι σε διαπραγματεύσεις για διακανονισμό των οφειλομένων 
χρεογράφων στις 31 Οκτωβρίου 2006. Ο τελικός διακανονισμός αναμένεται να είναι 
συνδυασμός:

(α) Μετρητών, και/ή

(β) Παραχώρηση ΔΠ, για τα οποία ο κάτοχος θα έχει δικαίωμα πώλησης σε ορισμένη 
τιμή (put option) στα επόμενα τρία χρόνια και η Εταιρεία η/και ο διευθύνων 
σύμβουλος της Εταιρείας θαέχουν δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) σε
αυτές τις μετοχές, και/ή

(γ) Αναδιάρθρωση των οφειλών με μερική ή/και ολική ανάληψη υποχρέωσης 
υλοποίησης τους από τον ΔιευθύνονταΣύμβουλο.
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36 Δρώσα οικονομική μονάδα (συνέχεια)

Αναδιάρθρωση δανείων

Στις 7 Δεκεμβρίου 2007 το Συγκρότημα προχώρησε σε συμφωνία για την αναδιοργάνωση 
όλων των δανείων του. Βάση της καινούριας συμφωνίας η αποπληρωμή των δανείων θα 
γίνει σε 15 χρόνια περιλαμβανομένης μιας περιόδου χάριτος δύο χρόνων, κατά τα οποία 
θα καταβάλλονται μόνο οι δεδουλευμένοι τόκοι ανά εξάμηνο. Αναμένεται ότι αυτό θα 
βελτιώσει σημαντικά την οικονομική κατάσταση και ταμειακές ροές της Εταιρείας και του 
Συγκροτήματος και θα υπάρξει χρόνος για την επιστροφή του Συγκροτήματος στην 
κερδοφορία ούτως ώστε να μπορεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν είναι 
πληρωτέα και σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες.

Η Διεύθυνση της εταιρείας θεωρεί την επιτυχή ολοκλήρωση της εφαρμογής όλων των πιο πάνω 
διορθωτικών μέτρων στο άμεσο μέλλον ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του 
Συγκροτήματος.  Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους Συμβούλους για την υλοποίηση των 
μέτρων αυτών και συνεπώς αναμένεταισημαντική βελτίωση στην οικονομική επίδοση του 
Συγκροτήματος στο προσεχές μέλλον.  Στόχος είναι το Συγκρότημα να επιστρέψει σε υγιή 
κερδοφορία, θετικά ίδια κεφάλαια  και να επικεντρωθεί στον τομέα ξενοδοχεία και διαμονή και 
στην ανάπτυξη γης.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 10 μέχρι 12.
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

_________________________
2006
€000

2005
€000

Πωλήσεις 195.785 197.832
Άμεσα έξοδα:

Αεροπλοΐα (114.145) (108.619)
  Διαμονή (49.506) (41.331)
Ενοίκια μισθώσεων εκμετάλλευσης:

Aεροσκάφη και άλλα (11.002) (14.099)
  Γη και κτίρια (2.565) (2.950)
Κόστος προσωπικού (18.562) (18.766)
Επιδιορθώσεις και συντήρηση (3.607) (908)
Απομείωση και προβλέψεις απομείωσης εισπρακτέων (8.570) (2.726)
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (3.652) (3.723)
Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων (21.480) (36.711)
Απομείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (880) -
Αποσβέσεις άϋλου ενεργητικού (631) (922)
Διαφημηστικά έξοδα (2.962) (2.411)
Άλλα έξοδα (18.972) (14.610)
Άμεσα έξοδα αεροπορικού δυστυχήματος (459) (4.655)
Άλλα κέρδη - καθαρά 6.806 4.695
Πρόνοια για τερματισμό πτητικού έργου αεροπορικής (1.248) -
Ζημιά από πώληση εξαρτημένων (345) -

________ ________
Ζημιά εργασιών (55.995) (49.904)
Χρηματοδοτικά έξοδα (10.229) (6.125)
Μερίδιο ζημιάς συνδεδεμένων - (225)
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών 276 262

________ ________
Ζημιά πριν τη φορολογία (65.948) (55.992)
Φορολογία (8.676) (5.510)

________ ________
Καθαρή ζημιά για το έτος (74.624) (61.502)

======== ========
Αναλογεί σε:
Mετόχους της Εταιρείας (71.234) (53.741)
Συμφέρον μειοψηφίας (3.390) (7.761)

________ ________
(74.624) (61.502)

======== ========
Ζημιά ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή):
- Βασική (124,8) (99,5)
- Πλήρως κατανεμημένη (124,8) (99,5)
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Ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Οκτωβρίου 2006
Συμπληρωματικές

πληροφορίες
_________________________

2006
€000

2005
€000

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 153.549 157.950
Επενδύσεις σε ακίνητα 546 546
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - 24.842
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 120 210
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 432 432
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 106 1.029
Άλλα εισπρακτέα 291 291
Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία 1.459 5.738
Δεσμευμένα μετρητά στην τράπεζα - 3.355

_______ _______
156.503 194.393
_______ _______

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 3.681 3.570
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 19.277 58.111
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων 241 4.962
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 5.120 23.454

_______ _______
28.319 90.097

_______ _______
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση 27.067 -

_______ _______
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 211.889 284.490

======= =======
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά 
Μετοχικό κεφάλαιο 58.530 58.530
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 48.132 48.132
Ίδιες μετοχές (5.035) (5.035)
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά 10.541 11.080
Συσσωρευμένες ζημιές (151.858) (83.017)

_______ _______
(39.690) 29.690

Συμφέρον μειοψηφίας 35.799 39.520
_______ _______

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (3.891) 69.210
_______ _______

Υποχρεώσεις 
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 70.208 71.263
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12.243 8.347
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις 463 -

_______ _______
82.914 79.610

_______ _______
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 61.424 92.402
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.702 3.622
Δανεισμός 37.487 39.646

_______ _______
102.613 135.670
_______ _______

Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με περιουσιακά στοιχεία 
κατεχόμενα για πώληση 30.253 -

_______ _______
Σύνολο υποχρεώσεων 215.780 215.280

_______ _______
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 211.889 284.490

======= =======
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

_________________________
2006
€000

2005
€000

Ροή μετρητών από εργασίες
Zημιάπριν τη φορολογία (65.948) (55.992)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 3.652 3.723

  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 631 922
  Απομείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 880 -
Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 21.480 36.711
Ζημιά/(κέρδος) από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 111 139

  Απομείωση αναβαλλόμενων κρατικών επιχορηγήσεων (49) -
Αύξηση αγοραίας αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (97) (1.882)

  (Κέρδος)/ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (3.577) 312

Xρέωση απομείωσης στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση - 423

(Κέρδος)/ζημιά από πώληση μεριδίου εξαρτημένης εταιρείας 345 -
Μερίσματα εισπρακτέα (151) (168)
Χρεωστικούς τόκους 9.522 6.875
Πιστωτικούς τόκους (315) (1.412)
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών - 225
Μερίδιο αποτελεσμάτων κοινοπραξιών (276) (261)

_______ _______
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: (33.792) (10.385)
  Αποθέματα (111) 321
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 16.497 20.430
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων 8.395 7.237
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (646) 14.714

_______ _______
Μετρητά από/(για) από εργασίες (9.657) 32.317
Φορολογία που πληρώθηκε (425) (936)

_______ _______
Καθαρά μετρητά από/(για) εργασίες (10.082) 31.381

_______ _______

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (2.310) (13.601)
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων (128) (1.201)
Εξαγορά εξαρτημένης εταιρείας - (3)
Εξαγορά συνδεδεμένης εταιρείας (35) (14)
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - (208)
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από συνδεδεμένες 269 217
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 939
Εισπράξεις από πώληση εξαρτημένης 182 -
Εισπράξεις κρατικής επιχορήγησης 510 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 315 1.412
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 151 168

_______ _______
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (1.046) (12.291)

_______ _______
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από δανεισμό  - καθαρές (1.241) 1.324
Τόκοι που πληρώθηκαν (9.522) (6.875)
Μερίσματα που πληρώθηκαν στους μετόχους της εταιρείας (246) (6.796)

_______ _______
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (11.009) (12.347)

_______ _______
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (22.137) 6.743
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 10.336 3.593

_______ _______
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (11.801) 10.336

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


