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∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Χρίστος Μαυρέλλης – Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος 
Ανδρέας ∆ράκου – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Γιάννος Πανταζής – ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
                                (διορίστηκε 11 Ιουλίου 2008) 
Άκης Κυπριανού (Μη εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος) 
Θέµης ∆ράκου (Μη εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος) 
Θεόδωρος Αντωνίου (Μη εκτελεστικός ∆ιοικητικός 
                                  Σύµβουλος) 
Βίκτωρ Μαντοβάνη (Μη εκτελεστικός ∆ιοικητικός 

Σύµβουλος) 
Αχιλλέας Πατζινάκος (Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός 

∆ιοικητικός Σύµβουλος, 
παραιτήθηκε 28 Ιουνίου 2007) 

Λύσανδρος Ιωάννου (Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός 
∆ιοικητικός Σύµβουλος, 
παραιτήθηκε 6 Νοεµβρίου 2006) 

Σάββας Αδαµίδης (Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός 
∆ιοικητικός Σύµβουλος, διορίστηκε  
11 Ιανουαρίου 2007) 

Λάµπρος Γεωργίου (Εκτελεστικός Οικονοµικός  
                                Σύµβουλος, διορίστηκε  
                                11 Ιουλίου 2008) 
 
Γραµµατέας Εταιρείας 
 
Cyproservus Co. Limited 
Fortuna Court 
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 284 
3105 Λεµεσός 
Κύπρος 
 
 

Εγγεγραµµένο γραφείο 
 
Fortuna Court 
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 284 
3105 Λεµεσός 
Κύπρος 
 
 
Ελεγκτές 
 
PricewaterhouseCoopers 
Limited 
City House 
Οδός Καραϊσκάκη 6 
3032 Λεµεσός 
Τ Θ 53034 
3300 Λεµεσός 
Κύπρος 
 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι 
 
Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία 
Gates and Partners 
Πατρίκιος Παύλου & Σία 
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∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του οικονοµικού 
διευθυντή της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµο, εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο οικονοµικός διευθυντής της εταιρείας Libra Holidays Group 
Plc σε σχέση µε το έτος που έληξε 31 Οκτωβρίου 2007 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων 
γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις: 

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

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

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

 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
Ονοµατεπώνυµο  Υπογραφή 
 
Χρίστος Μαυρέλλης, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος 

 

  
Ανδρέας ∆ράκου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος   
  
Γιάννος Πανταζής, ∆ιευθύνων Σύµβουλος (διορίστηκε 11 Ιουλίου 2008)  
  
Άκης Κυπριανού, Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος  
  
Θέµης ∆ράκου, Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος  
  
Θεώδορος Αντωνίου, Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος  
  
Βίκτωρ Μαντοβάνη, Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος  
  
Σάββας Αδαµίδης, Ανεξάρτητος µη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
(διορίστηκε 11 Ιανουαρίου 2007) 

 

  
Λάµπρος Γεωργίου, Εκτελεστικός Οικονοµικός Σύµβουλος (διορίστηκε  
11 Ιουλίου 2008) 

 

 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής (εκτελόν χρέη κατά το έτος 2007) 
 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή 
 
Άνδρεας ∆ράκος 

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής για το έτος 2007 

 

 
Λεµεσός  
31 Ιουλίου 2008 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Libra Holidays Group Plc (“η Εταιρεία”) και των 
εξαρτηµένων της (“Το Συγκρότηµα”) για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η 
οργάνωση πακέτων εκδροµών και λιανικών διακοπών, η διαχείριση και εκµετάλλευση 
ξενοδοχείων και η ανέγερση και πώληση τουριστικών επαύλεων, περιλαµβανοµένων 
τοκοφόρων δραστηριοτήτων.  Στις 31 Οκτωβρίου 2007 το Συγκρότηµα µείωσε την 
συµµετοχή του στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται µε την οργάνωση πακέτων 
εκδροµών και λιανικών διακοπών από 100% σε 45%.  Κατά την ηµεροµηνία αυτής της 
έκθεσης το πιο πάνω ποσοστό µειώθηκε στο 20%.  Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 
έτους το Συγκρότηµα δραστηριοποιόταν στην αγορά και πώληση αεροπορικών θέσεων 
και στην λειτουργία αεροπορικής εταιρείας µέσω της εξαρτηµένης Ajet Aviation Limited.  
Το πτητικό πρόγραµµα της Ajet Aviation Limited τερµατίστηκε στις 2 Νοεµβρίου 2006 και 
η  εξαρτηµένη εταιρεία παραµένει αδρανής. 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος  
 
3 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της 
οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στον τοµέα διαχείρισης και εκµετάλλευσης 
ξενοδοχείων και ανέγερσης και πώλησης επαύλεων. Το Συγκρότηµα έχει υιοθετήσει 
διορθωτικά µέτρα όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 35  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 £7.4 εκατοµµύρια σε σχέση µε ζηµιά ύψους £41.1 εκατοµµύρια το 
προηγούµενο οικονοµικό έτος. 
 
4 Αναλυτικά τα αποτελέσµατα είχαν ως ακολούθως: 
 
 
 (α) Ο κύκλος εργασιών σηµείωσε σηµαντική µείωση σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος.  Αυτό οφείλεται στους πιο κάτω λόγους:  
 

 (i) τις δύσκολες συνθήκες στην τουριστική βιοµηχανία στην Κύπρο,  
  (ii) στην διακοπή των εργασιών της εξαρτηµένης Ajet Aviation Limited, 

(iii) στην πώληση ξενοδοχειακών µονάδων της εξαρτηµένης εταιρείας 
του Συγκροτήµατος D.H. Cyprotels Plc,  

(iv) στο γεγονός ότι κάποιες ξενοδοχειακές µονάδες του Συγκροτήµατος 
διέκοψαν τη λειτουργία τους για ανακαίνιση κατά τη διάρκεια του 
έτους, 

(v) στη µείωση των πωλήσεων της εξαρτηµένης Libra Holidays Limited 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος (συνέχεια) 
 
4 Αναλυτικά τα αποτελέσµατα είχαν ως ακολούθως (συνέχεια): 
 
 (β)  Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος επηρεάστηκαν θετικά από την 

διακοπή των δραστηριοτήτων της εξαρτηµένης Ajet Aviation Limited στις  
  2 Νοεµβρίου 2006.  Το έτος 2006 τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος 

επηρεάστηκαν αρνητικά από καθαρή ζηµιά ύψους £11.28εκ. που 
κατέγραψε η Ajet Aviation Limited. 

 
 (γ) Η βελτίωση στα αποτελέσµατα οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια του έτους 2006 υπήρχαν µη επαναλαµβανόµενα έξοδα που 
αφορούσαν την διαγραφή όλου του υπόλοιπου αΰλου ενεργητικού που 
παρουσιαζόταν στον ισολογισµό στις 31 Οκτωβρίου 2005 ύψους £12.39εκ. 
καθώς επίσης και τη διαγραφή αναβαλλόµενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων ύψους £4,13εκ.  Οι πιο πάνω διαγραφές 
αφορούσαν διακοπείσες δραστηριότητες. 

 
 (δ) Στις 25 Οκτωβρίου 2007, το Συγκρότηµα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των 

διαπραγµατεύσεων και υπογραφή του σχετικού προσυµφώνου για τη 
µείωση του ποσοστού συµµετοχής του στην εξαρτηµένη Libra Holidays 
Limited από 100% σε 45%.  Η συµφωνία ολοκληρώθηκε στις  

  31 Οκτωβρίου 2007.  Το κέρδος που προέκυψε από αυτή την πράξη είναι 
ύψους £6 εκατοµµυρίων (Σηµ. 32). 

 
5 Άλλα σηµαντικά γεγονότα για το Συγκρότηµα κατά τη διάρκεια του έτους: 
 
 (α) Στις 2 Νοεµβρίου 2006 το Συγκρότηµα ανακοίνωσε την άµεση διακοπή των 

εργασιών της αεροπορικής εξαρτηµένης του 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 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας 
κ. Ανδρέας ∆ράκου. 

 
 (γ) Στις 30 Ιουλίου 2007 το Συγκρότηµα προχώρησε στην πώληση της 100% 

εξαρτηµένης Libra Europe Limited και της εξαρτηµένης της στη Ρωσία.  Οι 
καθαρές υποχρεώσεις που πωλήθηκαν, και συνεπώς το κέρδος από την 
πώληση αυτή σύµφωνα µε την τελική συµφωνία είναι £208 χιλιάδες.  Η 
πώληση έγινε στην ∆ιοικητική οµάδα της εξαρτηµένης (Σηµ. 30). 

 
 (δ) Κατά τη διάρκεια του έτους η εξαρτηµένη εταιρεία D.H. Cyprotels Plc 

προέβει στην πώληση ξενοδοχειακών µονάδων για συνολικό ποσό ύψους 
£3εκ ως µέρος της στρατηγικής του Συγκροτήµατος για πώληση µικρών 
ξενοδοχειακών µονάδων.  Η συνολική ζηµιά που προέκυψε από την 
πώληση ήταν £370 χιλιάδες.  Μέρος των εσόδων έχουν χρησιµοποιηθεί για 
αποπληρωµή µέρους των δανείων του Συγκροτήµατος. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
6 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα 
αναφέρονται στις Σηµειώσεις 3 και 35.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι αυτοί οι  
κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από τη συνεχιζόµενη κρίση στον τουριστικό τοµέα.  Ο 
µεγάλος και έντονος ανταγωνισµός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µεταξύ 
εταιρειών που ασχολούνται µε την διοργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων στο Ηνωµένο 
Βασίλειο και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός τόσο εντός της Κύπρου όσο και από γειτονικές 
χώρες επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος. 
 
Το Συγκρότηµα, µετά την διακοπή του πτητικού έργου της Ajet Aviation Limited και την 
πώληση ζηµιογόνων εξαρτηµένων εταιρειών του τοµέα διοργάνωσης ταξιδιών, έχει 
µειώσει σηµαντικά την έκθεση του στους κινδύνους και αβεβαιότητες. 
 
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 35 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, που έχουν δηµιουργήσει σηµαντικές ανησυχίες και αβεβαιότητα σε σχέση 
µε τη δυνατότητα του Συγκροτήµατος να συνεχίσει τις εργασίες του ως δρώσα οικονοµική 
µονάδα.  Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος έχει δεσµευτεί να υιοθετήσει σειρά 
διορθωτικών µέτρων, κάποια από τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί, και εκτιµά ότι τα 
αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος στα επόµενα έτη θα παρουσιάσουν βελτίωση για τους 
εξής λόγους: 

 
(α) Τερµατισµός της λειτουργίας της εξαρτηµένης 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. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 

Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος (συνέχεια) 
 
(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 35 των ενοποιηµένων 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. 35). 

(στ) ∆ιάθεση 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.   

(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 13.  
Η καθαρή ζηµιά για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 
 
∆ιαφορές µεταξύ ένδειξης αποτελεσµάτων και ελεγµένων αποτελεσµάτων για το 
έτος 
 
9 Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ζηµιά που 
αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας ύψους £7.435 χιλιάδες αντί £12.258 χιλιάδες 
όπως ανακοινώθηκε στην ένδειξη αποτελέσµατος στις 2 Ιουνίου 2008.  Η διαφορά των 
£4.823 χιλιάδων οφείλεται κυρίως σε υπερεκτίµηση προνοιών για επιπρόσθετα έξοδα, και 
λαθών στην διαδικασία ενοποίησης και απάλειψης υπολοίπων και συναλλαγών µεταξύ 
εταιρειών του συγκροτήµατος. 
 
Μερίσµατα 
 
Μέρισµα προνοµιούχων µετοχών 
 
10 Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών που είχε στις 31 Μαρτίου 2006 και στις 16 
Απριλίου 2007 και µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, η Εταιρεία δεν είχε τη δυνατότητα να 
πληρώσει το µέρισµα των προνοµιούχων µετοχών για το έτος που έληξε στις 31 
Οκτωβρίου 2006 σύµφωνα µε τις πρόνοιες της ∆ηµόσιας Πρότασης για εξαγορά της 
Drake Investments Limited.  Η Εταιρεία προέβει σε ανακοίνωση στις 5 Απριλίου 2007 µε 
την οποία ενηµερώθηκαν οι κάτοχοι των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρείας, ότι οι 
µετοχές τους θα µετατρέπονταν σε συνήθεις µετοχές, όπως προνοούν οι όροι της 
σχετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.  Οι µετοχές αυτές µετατράπηκαν σε συνήθεις µετοχές στις 
30 Απριλίου 2007.  Οι πιο πάνω µετοχές τέθηκαν προς διαπραγµάτευση στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 15 Ιουνίου 2007. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Μερίσµατα (συνέχεια) 
 
Μέρισµα συνήθων µετοχών  
 
11 Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία είχε συσσωρευµένες ζηµιές στις  
31 Οκτωβρίου 2007 και έτσι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την διανοµή 
µερίσµατος στους µετόχους.  
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Εκδοµένο προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο  
 
12 Με βάση τη ∆ηµόσια 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 10 της έκθεσης, οι προνοµιούχες µετοχές που 
δεν µετατράπηκαν σε συνήθεις το Μάϊο του 2005 και 2006 µετατράπηκαν σε συνήθεις 
µετοχές στις 30 Απριλίου 2007 σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής ∆ηµόσιας Πρότασης. 
 
14 Οι προνοµιούχες µετοχές της Εταιρείας (28 εκ) µετατράπηκαν σε συνήθεις µετοχές 
µε αναλογία 1 συνήθη µετοχή για κάθε 2 προνοµιούχες µετοχές αυξάνοντας το εισηγµένο 
µετοχικό κεφάλαιο κατά 18.666.733 µετοχές σε 76.384.409 µετοχές. 
 
15 ∆εν υπήρχαν άλλες αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια 
του έτους. 
 
∆ιαπραγµάτευση τίτλων της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
 
16 Στις 28 Μαρτίου 2007 το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 
αποφάσισε τη µετάταξη των τίτλων της Εταιρείας στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας επειδή 
η Εταιρεία δεν είχε εκδόσει µέχρι και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία την ελεγµένη Ετήσια 
Έκθεση και τις Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της για το έτος που έληξε 
στις 31 Οκτωβρίου 2006 σύµφωνα µε τον περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόµους και Κανονισµούς.  Στις 3 Ιουλίου 2007, 3 Οκτωβρίου 2007 και 22 Ιανουαρίου 
2008 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 τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους 
και Κανονισµούς.   
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
17 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2007 και την ηµεροµηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος εκτός του κ. Σάββα Αδαµίδη που διορίστηκε Σύµβουλος 
στις 11 Ιανουαρίου 2007 και του κ.κ. Λάµπρου Γεωργίου και Γιάννου Πανταζή που  
διορίστηκαν Σύµβουλοι στις 11 Ιουλίου 2008.  Οι κ.κ. Αχιλλέας Πατζινάκος και Λύσανδρος 
Ιωάννου που ήταν Σύµβουλοι την 1 Νοεµβρίου 2006, παραιτήθηκαν στις 28 Ιουνίου 2007 
και 6 Νοεµβρίου 2006 αντίστοιχα. 
 
18 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλης, Βίκτωρ 
Μαντοβάνης, Λάµπρος Γεωργίου και Γιάννος Πανταζής αποχωρούν στην επόµενη Ετήσια 
Γενική Συνέλευση, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
19 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 
αµοιβή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 30. 
 
Ίδιες µετοχές 
 
20 ∆εν υπήρχαν συναλλαγές σε ίδιες µετοχές κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 
που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007. 
 
21 Στις 31 Οκτωβρίου 2007 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης το 
Συγκρότηµα είχε στην κατοχή της 617.160 ίδιες µετοχές για µεγαλύτερο διάστηµα από 
αυτό που προνοείται 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  
 
22 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόµισµα λειτουργίας του Συγκροτήµατος έχει 
αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσµα, η οικονοµική κατάσταση του 
Συγκροτήµατος την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση το οριστικό 
κλείδωµα της ισοτιµίας €1 = £0,585274. 
 
23 Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα 
µεταγενέστερα του ισολογισµού που έχουν σχέση µε την κατανόηση των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται στη Σηµείωση 33 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
24 Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιωνδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Συµφέροντα Συµβούλων και συγγενικών µερών στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας 
 
25 Τα συµφέροντα των Συµβούλων και των συγγενικών µερών τους στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ως εξής: 
 
 15 Ιουλίου 31 Οκτωβρίου 
 2008 2007 
 % % 
Χρίστος Μαυρέλλης - - 
Ανδρέας ∆ράκου 25,70 25,70 
Άκης Κυπριανού 8,19 8,19 
Θέµης ∆ράκου 3,17 3,17 
Θεόδωρος Αντωνίου 0,19 0,19 
Βίκτωρ Μαντοβάνη 2,30 10,32 
Σάββας Αδαµίδης 1,72 1,72 
Γιάννος Πανταζής - ∆/Ε 
Λάµπρος Γεωργίου - ∆/Ε 
 
Κυριότεροι µέτοχοι 
 
26 Στις 15 Ιουλίου 2008, οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: 
 
 % 
  
Ανδρέας ∆ράκου 25,70 
Άκης Κυπριανού 8,19 
∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια Λίµιτεδ 7,13 
Ρόης Ησαΐας 8,04 
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συγγενικά µέρη 
 
27 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων µε συγγενικά µέρη που αναφέρονται 
στη Σηµείωση 30, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις µε την Εταιρεία ή τις 
εξαρτηµένες της στις 31 Οκτωβρίου 2007 στις οποίες Σύµβουλοι ή συγγενικά τους µέρη 
είχαν ουσιώδες συµφέρον. 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 
Εταιρική διακυβέρνηση 
 
28 Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει των κώδικά περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως 
απαιτείται για εταιρείας της κύριας αγοράς του Χρηµατιστήριου Αξιών Κύπρου.  Η Εταιρεία 
προβαίνει σε ενέργειες για πλήρη εφαρµογή του Κώδικα στο άµεσο µέλλον. 
 
Ελεγκτές 
 
29 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυµία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί 
τους Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 
 
Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
Ανδρέας ∆ράκου 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 
Λεµεσός, 31 Ιουλίου 2008
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  
Προς τα Mέλη της Libra Holidays Group Plc 
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Libra Holidays Group Plc (η 
“Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της (το «Συγκρότηµα») στις σελίδες 14 µέχρι 75, που 
αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 Οκτωβρίου 2007, την ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια 
κεφάλαια και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη των Ελεγκτών 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.  
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Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας 
για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που 
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε 
οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει 
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων 
που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.   
 
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να 
παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη  
 
Το Συγκρότηµα δεν έχει γνωστοποιήσει στην ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για 
το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 τις πληροφορίες για τις διακοπείσες 
δραστηριότητες όπως απαιτείται από το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης ∆ΠΧΠ 5 “Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα για πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες”.  Κατά την γνώµη µας, η παρουσίαση ενοποιηµένης 
κατάστασης ταµειακών ροών όπως απαιτείται από το ∆ΠΧΠ 5, είναι αναγκαία για την 
κατάλληλη κατανόηση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και 
των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος.   
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από την παράλειψη γνωστοποίησης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο της Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του 
Συγκροτήµατος στις 31 Οκτωβρίου 2007, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των 
ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και 
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
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Έµφαση θέµατος – Ικανότητα του Συγκροτήµατος να συνεχίσει ως δρώσα οικονοµική 
µονάδα 
 
Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επισύρουµε την προσοχή στη Σηµείωση 
35 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που δείχνει ότι το Συγκρότηµα υπέστη 
καθαρή ζηµιά ύψους £8.705 χιλιάδων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις  
31 Οκτωβρίου 2007 και κατά την ηµεροµηνία αυτή, είχε αρνητικό σύνολο ίδιων κεφαλαίων 
πριν από το συµφέρον µειοψηφίας ύψους £30.546 χιλιάδων.  Οι παράγοντες αυτοί µαζί µε 
άλλα θέµατα που εξηγούνται στην Σηµείωση 35 υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας 
που δυνατόν να δηµιουργεί σηµαντική αµφιβολία ως προς την ικανότητα του 
Συγκροτήµατος να συνεχίσει ως δρώσα οικονοµική µονάδα.  Η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος έχει υιοθετήσει σειρά διορθωτικών µέτρων, όπως αναφέρονται στη 
Σηµείωση 35.  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την 
αρχή της δρώσας οικονοµικής µονάδας.  Ωστόσο, εάν η οικονοµική υποστήριξη των 
κύριων µετόχων της Εταιρείας δεν εξασφαλιστεί επαρκώς, αρχικά µέσω της 
προτεινόµενης έκδοσης ∆ικαιωµάτων 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. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο 
κάτω: 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για 

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

τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες 
µε τον απαιτούµενο τρόπο, εκτός όπως εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για 
Γνώµη µε Επιφύλαξη. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 10 συνάδουν µε τις ενοποιηµένες 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.  ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε 
ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση 
του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Chartered Accountants 
 
Λεµεσός, 31 Ιουλίου 2008 
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Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων  
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 
 
  

Σηµ. 
2007 
£000 

2006 
£000 

    
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες:    
Πωλήσεις 5 10.574 14.955 
Άµεσα έξοδα διαµονής  (3.784) (9.951) 
Ενοίκια µισθώσεων εκµετάλλευσης γης και κτιρίων  (967) (1.088) 
Κόστος προσωπικού 7 (5.527) (5.559) 
Επιδιορθώσεις και συντήρηση  (487) (593) 
Αποµείωση και προβλέψεις αποµείωσης εισπρακτέων 20 (280) (2.198) 
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 (1.500) (1.827) 
Αποµείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 14 - (353) 
Αποµείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 - (327) 
∆ιαφηµιστικά έξοδα  (184) (27) 
Άλλα έξοδα  (3.520) (4.490) 
Άλλα κέρδη – καθαρά  6 663 2.365 
Ζηµιά από πώληση εξαρτηµένων 32 - (199) 
  ________ ________ 
Ζηµιά εργασιών   (5.012) (9.292) 
Χρηµατοδοτικά έξοδα 8 (4.871) (4.291) 
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών 16 144 159 
  ________ ________ 
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (9.739) (13.424) 
Φορολογία 9 (193) (648) 
  ________ ________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (9.932) (14.072) 
    
∆ιακοπείσες δραστηριότητες:    
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

 
34 

 
1.227 

 
(28.986) 

  ________ ________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  (8.705) (43.058) 
  ======== ======== 
Αναλογεί σε:    
Mετόχους της Εταιρείας  (7.435) (41.102) 
Συµφέρον µειοψηφίας  (1.270) (1.956) 
  ________ ________ 
  (8.705) (43.058) 
  ======== ======== 
Ζηµιά ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας κατά τη 
διάρκεια του έτους (σεντς ανά µετοχή): 

   

- Βασική 10 (13,04) (21,22) 
    
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή από διακοπείσες 
δραστηριότητες που αναλογεί στους µετόχους της 
Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους (σεντς ανά µετοχή): 

   

- Βασική 10 1,85 (50,76) 
- Πλήρως κατανεµηµένη 10 1,85 ∆/Ε 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 75 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένος ισολογισµός στις 31 Οκτωβρίου 2007 
 
  

Σηµ. 
2007 
£000 

2006 
£000 

Περιουσιακά στοιχεία    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 77.827 88.598 
Επενδύσεις σε ακίνητα 13 362 315 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 15 - 69 
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 16 203 249 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 17 50 61 
Άλλα εισπρακτέα  - 168 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18 476 842 
  _______ _______ 
  78.918 90.302 
  _______ _______ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα  19 1.325 2.124 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 20 9.566 11.123 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
21 

 
62 

 
139 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 22 910 2.954 
  _______ _______ 
  11.863 16.340 
  _______ _______ 
Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα για πώληση 34 6.538 15.618 
  _______ _______ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  97.319 122.260 
  ======= ======= 
Ίδια κεφάλαια    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά που αντιστοιχούν στους µετόχους της Εταιρείας   
Μετοχικό κεφάλαιο 23 7.639 33.772 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 23 53.905 27.772 
Ίδιες µετοχές 23 (2.905) (2.905) 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεµατικά 24 5.352 6.082 
Συσσωρευµένες ζηµιές  (94.537) (87.622) 
  _______ _______ 
  (30.546) (22.901) 
Συµφέρον µειοψηφίας  19.309 20.656 
  _______ _______ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (11.237) (2.245) 
  _______ _______ 
Υποχρεώσεις     
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός 25 35.419 40.510 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 6.920 7.064 
Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις 26 241 267 
  _______ _______ 
  42.580 47.841 
  _______ _______ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 27 14.931 35.443 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  2.087 2.136 
∆ανεισµός 25 33.480 21.629 
  _______ _______ 
  50.498 59.208 
  _______ _______ 
Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα για πώληση 

 
34 

 
15.478 

 
17.456 

  _______ _______ 
Σύνολο υποχρεώσεων  108.556 124.505 
  _______ _______ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   97.319 122.260 
  ======= ======= 
 
Στις 31 Ιουλίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Libra Holidays Group Plc ενέκρινε αυτές τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
Χρίστος Μαυρέλλης, Πρόεδρος      Ανδρέας ∆ράκου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 75 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 2007 
 
 Συµφέρον µετόχων Εταιρείας   
  

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 

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 
        
Υπόλοιπο την 1 Νοεµβρίου 2005  33.772 27.772 (2.905) 6.393 (47.901) 22.803 39.934 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 24) - - - (16) - - (16) 
Μερίδιο µειοψηφίας στην αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 24) - - - 46 - (46) - 
Συµφέρον µειοψηφίας σε µερίσµατα εξαρτηµένης - - - - - (142) (142) 
Μερίδιο µειοψηφίας στη λογιζόµενη διανοµή εξαρτηµένης - - - - 3 (3) - 
Μεταφορά αποσβέσεων (Σηµ. 24) (4) - - - (530) 530 - - 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση – 
µεταφορά στο κέρδος λόγω πώλησης (Σηµ. 24) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
(4) 

 
- 

 
- 

Συναλλαγµατικές διαφορές (Σηµ. 24) - - - 61 - - 61 
Επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 24) - - - 110 - - 110 
Επανεκτίµηση αξίας περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
(Σηµ. 24) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
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. 11) - - - - 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 2007 (συνέχεια) 
 
 Συµφέρον µετόχων της Εταιρείας   
  

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 

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 
        
Την 1 Νοεµβρίου 2006 33.772 27.772 (2.905) 6.082 (87.622) 20.656 (2.245) 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 24) - - - (183) - - (183) 
Μερίδιο µειοψηφίας στην αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 24) - - - 46 - (46) - 
Μερίδιο µειοψηφίας στη λογιζόµενη διανοµή εξαρτηµένης - - - - 31 (31) - 
Μεταφορά αποσβέσεων (Σηµ. 24) (4) - - - (530) 530 - - 
Μείωση ποσοστού σε εξαρτηµένη (Σηµ. 24) - - - 144 - - 144 
Συναλλαγµατικές διαφορές (Σηµ. 24) - - - 532 - - 532 
Μεταφορά στην πώληση µετοχών - - - 196 - - 196 
Αντιλογισµός επανεκτίµησης (Σηµ. 12) - - - (935) - - (935) 
Λογιζόµενη διανοµή - - - - (43) - (43) 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Καθαρή (ζηµιά)/κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια  - - - (730) 520 (77) (287) 
Ζηµιά για το έτος - - - - (7.435) (1.270) (8.705) 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Σύνολο αναγνωρισµένων ζηµιών για το 2007 - - - (730) (6.915) (1.347) (8.992) 
Μεταφορά στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο από την µετατροπή 
προνοµιούχων µετοχών σε συνήθεις (Σηµ.23) 

 
(26.133) 

 
26.133 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 7.639 53.905 (2.905) 5.352 (94.537) 19.309 (11.237) 
 ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= 
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Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια  
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 (συνέχεια) 
 
 
(1) Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιµο προς διανοµή υπό τη µορφή µερίσµατος. 
 
(2) Η ανάλυση των αποθεµατικών δίκαιης αξίας παρουσιάζεται στη Σηµείωση 24. 
 
(3) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί 

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

 
(4) Η µεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής απόσβεσης των ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και της αντίστοιχης απόσβεσης, υπολογιζόµενη µε βάση το ιστορικό κόστος 
µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 75 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών ¹  
για το έτος που έληξε στις  31 Οκτωβρίου 2007 
  

Σηµ. 
2007 
£000 

2006 
£000 

Ροή µετρητών από εργασίες    
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (8.512) (38.052) 
Αναπροσαρµογές για:    
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 1.654 2.107 
  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 14 - 364 
  Αποµείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 88 508 
  Αποµείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 14 - 12.394 
  Ζηµιά από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 391 64 
  Κέρδος δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα 13 (47) - 
  Αποµείωση αναβαλλόµενων κρατικών επιχορηγήσεων 26 (28) (28) 
  Αύξηση αγοραίας αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων  

 
 

21 

 
 

(20) 

 
 

(56) 
  Κέρδος από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
 

21 

 
 

(1) 

 
 

(2.064) 
  (Κέρδος)/ζηµιά από πώληση εξαρτηµένων εταιρειών 32 (6.203) 199 
  Μερίσµατα εισπρακτέα 6 (2) (87) 
  Χρεωστικούς τόκους 8 4.868 5.494 
  Πιστωτικούς τόκους 6 (67) (182) 
  Μερίδιο αποτελεσµάτων κοινοπραξιών 16 (144) (159) 
  Ζηµιά από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
  διαθέσιµων προς πώληση  

 
6 

 
(179) 

 

  _______ _______ 
  (8.202) (19.498) 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Αποθέµατα  799 (64) 
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  3.308 9.519 
  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
21 

 
98 

 
4.844 

  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  (6.649) (373) 
  _______ _______ 
Μετρητά για εργασίες  (10.646) (5.572) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (259) (245) 
  _______ _______ 
Καθαρά µετρητά για εργασίες  (10.905) (5.817) 
  _______ _______ 
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 (1.095) (1.333) 
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 14 - (74) 
Εξαγορά συνδεδεµένης εταιρείας 15 - (20) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από κοινοπραξίες 16 190 155 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12 785 - 
Εισπράξεις από πώληση εξαρτηµένης  600 105 
Εισπράξεις κρατικής επιχορήγησης  - 294 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  67 182 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  2 87 
Εισπράξεις από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων ταξινοµηµένα ως διακρατούµενα προς πώληση 

  
1.410 

 
- 

  _______ _______ 
Καθαρά µετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες  1.959 (604) 
  _______ _______ 
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από/(πληρωµές σε)  δανεισµό  - καθαρές  2.107 (716) 
Εισπράξεις από δανεισµό από συγγενικά µέρη  6.199 - 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (4.868) (5.494) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν στους µετόχους της εταιρείας  - (142) 
  _______ _______ 
Καθαρά µετρητά  από/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  3.438 (6.352) 
  _______ _______ 
Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (5.508) (12.773) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  (6.809) 5.964 
Μετρητά που αντιστοιχούν σε διακοπείσες δραστηριότητες 34 1.302 - 
  _______ _______ 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 
συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων 

 
22 

 
(11.015) 

 
(6.809) 

  ======= ======= 
 
(1) Οι ταµειακές ροές αφορούν τις συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 75 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.  Το εγγεγραµµένο 
γραφείο της είναι στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’ 284, Fortuna Court, 3105 Λεµεσός, Κύπρος. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η οργάνωση 
πακέτων εκδροµών και λιανικών διακοπών και η διαχείριση και εκµετάλλευση ξενοδοχείων, η 
ανέγερση και πώληση τουριστικών επαύλεων, περιλαµβανοµένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων.  
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 το Συγκρότηµα µείωσε την συµµετοχή του στις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται µε την οργάνωση πακέτων εκδροµών και λιανικών διακοπών από 100% σε 
45%.  Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης το πιο πάνω ποσοστό µειώθηκε στο 20%.  Κατά τη 
διάρκεια του προηγούµενου έτους το Συγκρότηµα δραστηριοποιόταν στην αγορά και πώληση 
αεροπορικών θέσεων και στην λειτουργία αεροπορικής εταιρείας µέσω της εξαρτηµένης Ajet 
Aviation Limited.  Το πτητικό πρόγραµµα της Ajet Aviation Limited τερµατίστηκε στις 2 Νοεµβρίου 
2006 και η  εξαρτηµένη εταιρεία παραµένει αδρανής.   
 
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 συνδεδεµένη εταιρεία του Συγκροτήµατος, Libra Holidays Limited βρίσκεται στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, (µέχρι την 31 Οκτωβρίου 2007 η εταιρεία ήταν πλήρως εξαρτηµένη) 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. 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για 
όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός όπου 
δηλώνεται διαφορετικά. 
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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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου και του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και 
Κανονισµούς. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, 
των επενδύσεων σε ακίνητα, των επενδύσεων σε κοινοπραξίες, των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.   
 
Όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και είναι εφαρµόσιµα από την 1 Νοεµβρίου 
2006 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε εξαίρεση ορισµένων προνοιών του ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Αποτίµηση” σε σχέση µε λογιστική αντιστάθµισης χαρτοφυλακίου. 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία 
εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος.  Οι τοµείς που απαιτούν µεγαλύτερου 
βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου οι παραδοχές και οι υπολογισµοί έχουν 
σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σηµείωση 4. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ  
 
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
από την 1 Νοεµβρίου 2006. 
 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήµατος. 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και Ερµηνείες από το IFRIC είχαν 
εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2008: 
 

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

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

• IFRIC Ερµηνεία 14 “∆ΛΠ 19 – Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο Καθορισµένων Παροχών, 
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλοεπίδραση τους” (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2008). * 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια) 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2009: 
 

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

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

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

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

• IFRIC Ερµηνεία 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). * 
• IFRIC Ερµηνεία 16 “Λογιστική Αντιστάθµισης για Καθαρή Επένδυση σε ∆ραστηριότητα στο 

Εξωτερικό” (ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2008). * 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για το έτος που λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2010: 
 

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

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

 
*  ∆εν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
του Συγκροτήµατος.  
 
Βάση ενοποίησης 
 
(α) Γενικά 
 
  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Libra Holidays Group Plc (η “Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων εταιρειών της που όλες µαζί 
αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”. 

 
(β) Εξαρτηµένες εταιρείες 
 

Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες (συµπεριλαµβανοµένων εταιρειών ειδικού 
καθεστώτος) στις οποίες το Συγκρότηµα άµεσα ή έµµεσα, κατέχει περισσότερες από το 
50% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ή έχει τη δύναµη, µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
ελέγχει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές τους. Η ύπαρξη και επιρροή 
ενδεχοµένων δικαιωµάτων ψήφου, τα οποία µπορούν στο παρόν στάδιο να εξασκηθούν ή 
να µετατραπούν σε δικαιώµατα ψήφου λαµβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται κατά πόσο το 
Συγκρότηµα ελέγχει µια άλλη εταιρεία.  Οι εξαρτηµένες εταιρείες περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος 
µεταφέρεται στο Συγκρότηµα µέχρι την ηµεροµηνία που παύει ο έλεγχος.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 
(β) Εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχεια) 

 
Η εξαγορά των εξαρτηµένων εταιρειών λογίζεται µε βάση την λογιστική µέθοδο της αγοράς.  
Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως η δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που 
παραχωρούνται, ίδια κεφάλαια που εκδόθηκαν και υποχρεώσεις που προέκυψαν ή 
αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής πλέον κόστα που σχετίζονται άµεσα µε 
την εξαγορά.  Αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων υπολογίζονται αρχικά σε 
δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς ασχέτως τυχών συµφερόντων µειοψηφίας.  Το 
πλεόνασµα του κόστους εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας του µεριδίου του 
Συγκροτήµατος στα αναγνωρίσιµα καθαρά περιουσιακά στοιχεία λογίζεται ως υπεραξία.  
Εάν το κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο της δίκαιης αξίας των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων της εξαρτηµένης που αποκτάται, η διαφορά αναγνωρίζεται κατευθείαν στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Όλες οι συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος, καθώς επίσης 
και οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη πάνω σε αυτές τις συναλλαγές 
απαλείφονται.  Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται αλλά θεωρείται 
σαν δείχτης αποµείωσης στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε.  Όπου 
χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των εξαρτηµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να 
συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.   
 

(γ) Συναλλαγές και συµφέρον µειοψηφίας 
 

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

 
(δ) Συνδεδεµένες εταιρείες 
 

Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα ασκεί 
σηµαντική επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα µερίδιο µεταξύ 20% και 50% στα 
δικαιώµατα ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης. Η επένδυση του Συγκροτήµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει υπεραξία 
που προέκυψε κατά την απόκτηση, µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων ζηµιών 
αποµείωσης. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 
(δ) Συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια) 
 

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

 
Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των 
συνδεδεµένων της απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος του Συγκροτήµατος στις 
συνδεδεµένες εταιρείες. Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται, εκτός 
αν η συναλλαγή φανερώνει αποµείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που 
µεταφέρθηκε. Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων εταιρειών έχουν 
διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.   
 

(ε) Κοινοπραξίες 
 
 Οι κοινοπραξίες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα έχει κοινό έλεγχο που 

συνοδεύεται συνήθως από ένα µερίδιο 50% στα δικαιώµατα ψήφου.  Οι 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. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 
(στ) Μη Κυπριακές εξαρτηµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος 
 

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

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

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

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

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

 
(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 συµπληρωµατικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 57 του ∆ΛΠ 21 “Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος” 
χρησιµοποιώντας ως τιµή συναλλάγµατος την ισοτιµία που εκδόθηκε από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού του τρέχοντα έτους (δηλαδή £1 
= €1.7086 στις 31 Οκτωβρίου 2007) τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα συγκριτικά 
ποσά. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης (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 αντιπαροχής που εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέα 
για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ταξιδιών, αεροµεταφοράς, υπηρεσιών διαµονής σε 
ξενοδοχεία και από έργα ανάπτυξης 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) ∆ιοργάνωση ταξιδιών 
 
 Με βάση την ηµεροµηνία αναχώρησης των επιβατών.  Πωλήσεις µε ηµεροµηνίες 

αναχώρησης µεταγενέστερες της ηµεροµηνίας του ισολογισµού λογίζονται ως 
αναβαλλόµενα έσοδα και περιλαµβάνονται στα οφειλόµενα και αναβαλλόµενα έσοδα, στους 
εµπορικούς και άλλους πιστωτές. 

 
(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 αναβαλλόµενα έσοδα στους 
εµπορικούς και άλλους πιστωτές.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 
 
(γ) ∆ιαµονή 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) Έργα ανάπτυξης 
 

Έσοδα από πώληση αναπτυχθέντων ακινήτων και κτιρίων παρουσιάζονται µετά από την 
αφαίρεση εκπτώσεων και επιστροφών.  Πωλήσεις από έργα ανάπτυξης και συναφή έξοδα 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη µεταφερθούν 
στον αγοραστή κατά την παράδοση του ακινήτου στον αγοραστή. 

 
(ε) Πιστωτικοί τόκοι 

 
Κατά αναλογία χρόνου, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

(στ) 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. 
 
Έξοδα συνταξιοδότησης 
 
Το Συγκρότηµα συνεισφέρει σε σχέδια συνταξιοδότησης καθορισµένων συνεισφορών για  
συγκεκριµένους υπαλλήλους.  Οι συνεισφορές διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων του έτους που είναι πληρωτέα.  Τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των σχεδίων 
τηρούνται σε ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση ανεξαρτήτων επιτροπών. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Φορολογία 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις 
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα 
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες 
που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Γίνεται πλήρης  πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 
φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν.   
 
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογία για επενδύσεις σε εξαρτηµένες και συνδεδεµένες 
εταιρείες επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας από συνήθεις µετοχές αναγνωρίζεται ως 
υποχρέωση στις ενοποιηµένες 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
µετά από την έγκριση του ∆ιοικητικού 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 της µικτής λογιστικής αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου και η καθαρή αξία αναπροσαρµόζεται στην επανεκτιµηµένη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου.  Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα 
ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες 
που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από 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. Τους οι τους µειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Κάθε 
χρόνο η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων µε βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και των 
αποσβέσεων µε βάση το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου µεταφέρεται από τα 
αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα κέρδη που κρατήθηκαν. 
 
Η γη δεν αποσβένεται.  Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
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 τους εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους.  Τα ετήσια ποσοστά 
απόσβεσης είναι ως εξής: 
 
 % 
  
Ξενοδοχειακά κτίρια 1 
Κτίρια 3 – 7 
Οχήµατα 20 – 25 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός 10 – 25 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα 20 – 33 1/3 
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται αµέσως στο 
ανακτήσιµο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει  το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν 
είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα σε σχέση µε το 
περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.  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 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. 
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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 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. 
 
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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συγκροτήµατος και σε τακτά χρονικά διαστήµατα από εξωτερικούς εκτιµητές.  Αλλαγές στις δίκαιες 
αξίες καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται στα 
“άλλα κέρδη”.   
 
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 
εξαρτηµένης/συνδεδεµένης εταιρείας που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  
Η υπεραξία που προκύπτει από την αγορά εξαρτηµένων εταιρειών περιλαµβάνεται στα 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Η υπεραξία που προκύπτει από την αγορά συνδεδεµένων 
εταιρειών περιλαµβάνεται στις επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες και ελέγχεται για 
αποµείωση σαν µέρος όλου του υπολοίπου.  Η υπεραξία που αναγνωρίστηκε ξεχωριστά 
ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον 
συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.  Ζηµιές αποµείωσης για υπεραξία δεν αντιστρέφονται. 
Κέρδη και ζηµιές από την πώληση µιας οντότητας περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της 
υπεραξίας η οποία σχετίζεται µε την οντότητα που πωλήθηκε.  Η υπεραξία καταµερίζεται 
στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για αποµείωση. Ο 
καταµερισµός γίνεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών ή στις οµάδες µονάδων 
δηµιουργίας ταµειακών ροών οι οποίες αναµένεται να επωφεληθούν από την συγχώνευση 
εταιρειών στην οποία προέκυψε η υπεραξία. 
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
(β) ∆απάνες ιστοχώρου που κεφαλαιοποιήθηκαν 
 

∆απάνες 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 αΰλα περιουσιακά στοιχεία, όταν είναι 
πιθανόν ότι τα οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν θα υπερβαίνουν τα κόστα.  Το κόστος 
των άϋλων περιουσιακών στοιχείων αποσβένεται στη περίοδο που είναι η ωφέλιµη ζήτηση 
που είναι 5 χρόνια.  Κεφαλαιοποιηµένα κόστα 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.  
Κόστα που σχετίζονται µε τη συντήρηση του ιστοχώρου αναγνωρίζονται ως έξοδο την 
περίοδο που δαπανήθηκαν. 

 
(γ) Αρνητική υπεραξία 
 

Η αρνητική υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση της δίκαιης αξίας του µεριδίου του 
Συγκροτήµατος στα καθαρά αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που 
αποκτήθηκε σε σχέση µε το κόστος εξαγοράς κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η 
αρνητική υπεραξία αναγνωρίζεται αµέσως στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή, όπως για παράδειγµα υπεραξία, δεν 
αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία 
που αποσβένονται ελέγχονται για αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις 
δείχνουν πως η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται 
για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το 
ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου µείον έξοδα 
πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα 
περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, 
αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών). Μη χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία εκτός της υπεραξίας τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση ελέγχονται για 
πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 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 εξαρτάται από το 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  Η ∆ιεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 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. 
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 

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

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

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

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

 
(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 
∆ιεύθυνση 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.  Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος 
συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται 
όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 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 
παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία της κατηγορίας 
“χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία” που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο 
κατά την οποία προκύπτουν.  Μερίσµατα που εισπράττονται από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος των άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το 
δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει. 
 
Όταν τίτλοι που ταξινοµούνται ως διαθέσιµοι προς πώληση πωληθούν ή υποστούν αποµείωση 
στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία που αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια, περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως κέρδη και ζηµιές 
από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διάθεσιµα προς πώληση. 
 
Ο τόκος στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος των άλλων εσόδων.  Τα µερίσµατα από µετοχικούς 
τίτλους διαθέσιµους προς πώληση αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
ως µέρος των άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει. 
 
Οι δίκαιες αξίες των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζοται στη 
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, το Συγκρότηµα προσδιορίζει τη δίκαιη 
αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση 
πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους 
και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς 
και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων του Συγκροτήµατος. 
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην περίπτωση µετοχικών τίτλων 
που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στη 
δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής 
αποµείωσης στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, η συσσωρευµένη ζηµιά, η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά 
µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιών αποµείωσης του 
περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, µεταφέρεται από 
τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι ζηµιές 
αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς 
τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στον 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 προς ανάπτυξη, επαύλεις για πώληση, τρόφιµα και 
αναλώσιµα είδη των ξενοδοχειακών µονάδων 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 έξοδα διάθεσης. 
 
Εµπορικά εισπρακτέα 
 
Τα εµπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσµένο κόστος, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον πρόνοιας για 
αποµείωση της αξίας. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη 
πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύµφωνα µε τους 
αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα 
ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονοµική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή 
παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά µε πληρωµές θεωρούνται ενδείξεις ότι το 
εµπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί αποµείωση. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του εισπρακτέου, η οποία είναι η παρούσα αξία των 
υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Η 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται µε τη χρήση ενός λογαριασµού πρόβλεψης, 
και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Όταν ένα 
εµπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασµού πρόβλεψης για 
εµπορικά εισπρακτέα.  Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουµένως διαγραφές 
πιστώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Αναβαλλόµενα 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 αναβαλλόµενα έξοδα 
και περιλαµβάνονται στα “εµπορικά και άλλα εισπρακτέα”.  Αυτά τα αναβαλλόµενα έξοδα 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που σχετίζονται. 
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Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές και οι µετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές, ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια.  
Κατά τη διάρκεια του έτους, οι µετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές µετατράπηκαν σε συνήθεις 
µετοχές. 
 
Τα επιπλέον κόστα που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζονται στα ίδια 
κεφάλαια ως αφαίρεση από τις εισπράξεις. 
 
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 κεφάλαια που 
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. 
 
∆ανεισµός 
 
Ο δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής.  Ο 
δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα σε αποσβεσµένο κόστος. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των 
εισπράξεων (µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης 
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του δανείου, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
 
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση, εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει το 
δικαίωµα άνευ ορών να αναβάλλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
µήνες µετά την ηµεροµηνία του 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 κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο 
στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
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Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή  
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα, που έχουν προηγηθεί είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 
µπορεί να  υπολογιστεί αξιόπιστα.  ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιές από 
δραστηριότητες. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναµένεται να απαιτηθούν για 
την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιµοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη φορολογία, το οποίο 
αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήµατος διαχρονικά και τους κινδύνους 
που σχετίζονται µε την υποχρέωση.  Η αύξηση στην πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου 
αναγνωρίζονται ως χρεωστικοί τόκοι. 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην 
τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό τα τραπεζικά παρατραβήγµατα 
περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα για πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 
 
Περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως διακρατούµενα 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 ∆ΠΧΠ 5 εφαρµόζονται µε 
αναφορά σε όλες της σχετικές πληροφορίες που χρησιµοποιούνται στην ετοιµασία των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Libra Holidays Group Plc εκτός την ξεχωριστή 
παρουσίαση των ταµειακών ροών από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δρασητριότητες. 
 
Μια διακοπείσα δραστηριότητα είναι ένα στοιχείο µιας οντότητας το οποίο είτε έχει πωληθεί ή έχει 
ταξινοµηθεί ως κατεχοµένο για πώληση και (α) αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό σηµαντικό 
επιχειρηµατικό κλάδο ή γεωγραφικό τοµέα δραστηριότητας (β) είναι µέρος ενός συντονισµένου 
σχεδίου πώλησης ενός ξεχωριστού σηµαντικού επιχειρηµατικού κλάδου ή γεωγραφικού τοµέα 
δραστηριότητας ή (γ) είναι µια εξαρτηµένη που αποκτήθηκε αποκλειστικά και µόνο µε σκοπό την 
επαναπώληση. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  
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(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκτεθούν σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτουν  
από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρµόζει το Συγκρότηµα 
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 από 
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 µη βραχυπρόθεσµο 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 ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις 
διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
 (γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των 
µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Το Συγκρότηµα 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 20, κατά την διάρκεια του 2007 η ∆ιεύθυνση του 

Συγκροτήµατος προέβει σε προβλέψεις αποµείωσης επισφαλών εισπρακτέων και 
αποµείωσης επισφαλών εισπρακτέων για συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες συνολικού ύψους £947 χιλιάδων (2006: £4.945 χιλιάδες).  Η 
πρόβλεψη απόµειωσης και η αποµείωση για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 
2006 αφορούσε κυρίως εισπρακτέα της εξαρτηµένης  Ajet Aviation Limited, η οποία 
παρουσίαζε προβλήµατα στην είσπραξη εµπορικών εισπρακτέων 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. 
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(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
 (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 ∆ιεύθυνση έχει υιοθετήσει σειρά διορθωτικών 
µέτρων όπως αναφέρονται στη Σηµείωση 35.  Αναµένεται ότι η ρευστότητα του 
Συγκροτήµατος θα βελτιωθεί σηµαντικά µε την έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης 
όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Σηµείωση 35.  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 ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών.  
Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
  Το Συγκρότηµα έχει ένα αριθµό επενδύσεων σε ξένες εξαρτηµένες εταιρείες, των 

οποίων τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών 
διαφορών.  Μετά την µείωση του ποσοστού συµµετοχής στη Libra Holidays Limited 
από 100% σε 45% στις 31 Οκτωβρίου 2007, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος που 
εκτίθεται το Συγκρότηµα µειώθηκε σηµαντικά. 

 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που χρεώθηκαν στην ενοποιηµένη κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων για συνεχιζόµενες δραστηριότητες είναι ζηµιά ύψους 
£351 χιλιάδων (2006: κέρδος ύψους £298 χιλιάδων) και αφορούν χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(ii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 

 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήριο, βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα είναι η τιµή 
προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
είναι η τρέχουσα τιµή ζήτησης. 
 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζονται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών όπως 
µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών και κάνει παραδοχές µε βάση τις συνθήκες 
της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του 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 εκτιµήσεις 
 
Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε 
µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
 

Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως 
αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα.  
Οι υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις 
αναπροσαρµογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το 
επόµενο οικονοµικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω. 
 
(i) Υπολογιζόµενη αποµείωση υπεραξίας 
  
 Κάθε χρόνο το Συγκρότηµα εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί αποµείωση 

σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σηµείωση 2.  Το ανακτήσιµο 
ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει προσδιοριστεί στη βάση 
υπολογισµών της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν την χρήση 
εκτιµήσεων όπως παρουσιάζονται στη Σηµείωση 14.  Στο τέλος του οικονοµικού 
έτους 2006 οι Σύµβουλοι προχώρησαν στη διαγραφή ολόκληρου του ποσού της 
υπεραξίας από τον ισολογισµό του Συγκροτήµατος. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια) 
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια) 

 
(i) Υπολογιζόµενη αποµείωση υπεραξίας (συνέχεια) 

 
 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 ∆ιεύθυνσης, 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. 

 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 υπήρχαν συγκεκριµένα φορολογικά ζητήµατα που 
εκκρεµούσαν σε σχέση µε εταιρείες του Συγκροτήµατος. Αν το τελικό αποτέλεσµα σε 
σχέση µε τα συγκεκριµένα αβέβαια φορολογικά ζητήµατα είχε 10% διαφορά από 
τους υπολογισµούς της ∆ιεύθυνσης, το Συγκρότηµα θα έπρεπε να: 

 
- αυξήσει τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά £418 χιλιάδες και να 

µειώσει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µε το ίδιο ποσό, αν το 
τελικό αποτέλεσµα δεν ήταν ευνοϊκό,  

- αν το τελικό αποτέλεσµα ήταν ευνοϊκό δεν θα υπήρχε αλλαγή στις τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 
 Επίσης, ο προσδιορισµός Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) όσον αφορά 

συναλλαγές µε συγγενικά µέρη είναι αβέβαιος.   
 
 Το τελικό αποτέλεσµα σε σχέση µε αυτά τα ζητήµατα και το ενδεχόµενο να 

προκύψει επιπρόσθετη φορολογία 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 εκτιµήσεις (συνέχεια) 
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια) 
 

(iii) Χρηµατοοικονοµικοί προϋπολογισµοί  
 

 Η ∆ιεύθυνση κατά την ετήσια εκτίµηση της αν το Συγκρότηµα θα συνεχίσει να 
λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα, 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 ∆ιεύθυνσης και µπορεί να επηρεάσουν σηµαντικά τα 
µελλοντικά σχέδια, προβλέψεις και χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του 
Συγκροτήµατος. 

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

 
• Την επιτυχή και µέσα στα αναγκαία χρονικά πλαίσια εφαρµογή των 

διορθωτικών µέτρων που αναφέρονται στη Σηµείωση 35 των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

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

• Την επιπρόσθετη διάθεση κάποιων ξενοδοχειακών µονάδων που δεν 
εµπίπτουν στο στρατηγικό πρόγραµµα ανάπτυξης του Συγκροτήµατος 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. 

• Την εξασφάλιση ικανοποιητικών ποσών σε διαθέσιµες πιστωτικές 
διευκολύνσεις. 

 
 (iv) ∆ίκαιη αξία επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες 
 

Η Εταιρεία έχει υπολογίσει την δίκαιη αξία των µακροπρόθεσµων και εκχωρηµένων 
δανείων προς την συγγενική εταιρεία Libra Holidays Limited (UK) βάση της µεθόδου 
των προεξοφλητικών ταµειακών ροών. 

  
  Έχουν γίνει οι πιο κάτω εκτιµήσεις: 
  

(i) Έναρξη αποπληρωµής δανείου – 2012 
(ii) Προεξοφλητικό επιτόκιο – 10% 
(iii) Επιτόκιο δανείου από το τρέχον έτος – 2,5% ετησίως 

 
Από τις πιο πάνω εκτιµήσεις προέκυψε µείωση λόγω προεξοφλητικών ροών ύψους 
£2.128 χιλιάδες (Σηµ. 32).  Το υπόλοιπο του δανείου ύψους £2.681 χιλιάδες έχει 
διαγραφεί ως αποµείωση στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω του ότι στις 31 
Οκτωβρίου 2007 αναλογούσαν στην Εταιρεία καθαρές υποχρεώσεις της 
συνδεδεµένης εταιρείας ύψους £2.686 χιλιάδες (Σηµ. 32). 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια) 
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια) 
 
 (iv) ∆ίκαιη αξία επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια) 

 
Εάν οι πιο πάνω εκτιµήσεις διαφοροποιούνταν η αξία της επένδυσης στην 
συνδεδεµένη Εταιρεία θα διαφοροποιόταν ως ακολούθως: 
 
∆ιαφοροποίηση:    Αξία επένδυσης στις 31/10/2007: 
 
(i) Έναρξη αποπληρωµής 2011  £405 χιλιάδες 
(ii) Έναρξη αποπληρωµής 2013  £0 µε καθαρές υποχρεώσεις που δεν  

αναγνωρίστηκαν £108 χιλιάδες 
 
(β) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών του 
Συγκροτήµατος. 

 
5 Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Τοµείς δραστηριότητας 
 
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα δραστηριότητας για το έτος 2007 παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 
 ∆ιακοπείσες  

∆ραστηριότητες (Σηµ. 34) 
 Συνεχιζόµενες 

∆ραστηριότητες 
 ∆ιοργάνωση 

ταξιδιών 
£000 

 
Αεροπλοΐα

£000 

 
Σύνολο 

£000 

Ξενοδοχεία 
και διαµονή 

£000 

Άλλες 
λειτουργίες 

£000 

 
Σύνολο 

£000 
       
Έτος που έληξε στις  
31 Οκτωβρίου 2007 

      

Συνολικές πωλήσεις  126.730 187 126.917 14.269 416 14.685 
Πωλήσεις εντός του Συγκροτήµατος (55.865) - (55.865) (4.111) - (4.111)
 _______ _______ _______ _______ _______ _______
Πωλήσεις σε τρίτους 70.865 187 71.052 10.158 416 10.574 
 ======= ======= ======= ======= ======= =======
       
(Ζηµιά)/κέρδος εργασιών κατά τοµέα (5.842) 805 (5.037) (443) (4.862) (5.305)
Κέρδος από µείωση ποσοστού και 
πωλήσεις εξαρτηµένων εταιρειών 
(Σηµ. 32) 

 
 

6.203 

 
- 

 
 

6.203 

 
- 

 
- 

 
- 

Χρηµατοδοτικά έσοδα/(έξοδα )   65   (4.871)
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών   -   144 
  _______  _______
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία  1.231   (10.032)
Φορολογία   (4)   (193)
   _______   _______
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος  1.227   (10.225)
  =======  =======
 
Άλλα στοιχεία κατά τοµέα που περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα 
ακόλουθα: 
 
Αποσβέσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  

 
143 

 
11 

 
154 

 
1.434 

 
66 

 
1.500 

Αποµείωση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

 
- 

 
88 

 
88 

 
- 

 
- 

 
- 

Αποµείωση και προβλέψεις 
αποµείωσης εισπρακτέων 

 
667 

 
(20)

 
647 

 
280 

 
- 

 
280 

Αµοιβή ελεγκτών 66 16 82 69 86 155 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τοµέα έχουν ως ακολούθως: 
 
 ∆ιακοπείσες  

δραστηριότητες (Σηµ. 34) 
 Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 
 ∆ιοργάνωση 

ταξιδιών 
£000 

 
Αεροπλοΐα

£000 

 
Σύνολο 

£000 

Ξενοδοχεία 
και διαµονή 

£000 

Άλλες 
λειτουργίες 

£000 

 
Σύνολο 

£000 
       
Περιουσιακά στοιχεία  135 486 621 88.073 1.555 89.628 
Κοινοπραξίες - - - 203 - 203 
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά 
στοιχεία 

 
- 

 
- 

 
59 

 
- 

 
- 

 
950 

Περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα για πώληση 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.858 

 
- 

 
5.858 

   _______   _______
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   680   96.639 
   =======   =======
       
Υποχρεώσεις 8.520 6.924 15.444 60.675 23.180 83.855 
Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις   34   9.007 
   _______   _______
Σύνολο υποχρεώσεων   15.478   92.862 
   =======   =======
       
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 38 - 38 1.053 4 1.057 
 
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα δραστηριότητας για το έτος 2006 παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 
Έτος που έληξε στις  
31 Οκτωβρίου 2006 

     

Συνολικές πωλήσεις  148.678 21.535 170.213 15.178 2.406 17.584 
Πωλήσεις εντός του Συγκροτήµατος (64.668) (7.532) (72.200) (2.598) (31) (2.629)
 _______ _______ _______ _______ _______ _______
Πωλήσεις σε τρίτους 84.010 14.003 98.013 12.580 2.375 14.955 
 ======= ======= ======= ======= ======= =======
       
Ζηµιά εργασιών κατά τοµέα  (12.950) (10.067) (23.017) (965) (8.327) (9.292)
       
Χρηµατοδοτικά έξοδα    (1.610)   (4.291)
Μερίδιο αποτελεσµάτων 
κοινοπραξιών  

   
- 

   
159 

  _______   _______
Ζηµιά πριν τη φορολογία   (24.627)   (13.424)
Φορολογία   (4.359)   (648)
   _______   _______
Καθαρή ζηµιά για το έτος   (28.986)   (14.072)
  =======   =======
 
Άλλα στοιχεία κατά τοµέα που περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα 
ακόλουθα: 
 
Αποσβέσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  

 
176 

 
104 

 
280 

 
1.732 

 
95 

 
1.827 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 

 
364 

 
- 

 
364 

 
- 

 
- 

 
- 

Αποµείωση άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 

 
11.984 

 
57 

 
12.041 

 
- 

 
353 

 
353 

Αποµείωση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

 
- 

 
181 

 
181 

 
327 

 
- 

 
327 

Άµεσα έξοδα αεροπορικού 
δυστυχήµατος 

 
- 

 
265 

 
265 

 
- 

 
- 

 
- 

Αποµείωση και προβλέψεις 
αποµείωσης εισπρακτέων 

 
- 

 
2.747 

 
2.747 

 
268 

 
1.930 

 
2.198 

Αµοιβή ελεγκτών 70 17 87 71 108 179 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τοµέα έχουν ως ακολούθως: 
 
 ∆ιοργάνωση 

ταξιδιών 
£000 

 
Αεροπλοΐα

£000 

Ξενοδοχεία 
και διαµονή 

£000 

Άλλες 
λειτουργίες 

£000 

 
Σύνολο 

£000 
      
      
Περιουσιακά στοιχεία  17.693 2.471 99.457 964 120.585 
Συνδεδεµένες εταιρείες - - - 69 69 
Κοινοπραξίες - - 249 - 249 
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά 
στοιχεία 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.357 

    _______ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     122.260 
    ======= 
      
Υποχρεώσεις  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 
 
Το Συγκρότηµα είναι οργανωµένο σε τρεις βασικούς τοµείς δραστηριοτήτων: 
 
• ∆ιοργάνωση ταξιδιών – Πωλήσεις οργανωµένων ταξιδιών και λιανικών διακοπών και 

πτήσεων. 
• Αεροπλοΐα – Λειτουργία αεροπορικής εταιρείας και πώληση αεροπορικών θέσεων. 
• Ξενοδοχεία και διαµονή – ∆ιαχείριση και εκµετάλλευση ξενοδοχείων στην Κύπρο και στην 

Ελλάδα. 
 
Οι άλλες λειτουργίες περιλαµβάνουν κυρίως επενδυτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες 
πληροφορικής και γενικής διαχείρισης. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα αποτελούνται κυρίως από ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό, άϋλα περιουσιακά στοιχεία, αποθέµατα, εµπορικά και άλλα εισπρακτέα και ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα και δεν περιλαµβάνουν επενδύσεις σε ακίνητα, αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι υποχρεώσεις ανά τοµέα αποτελούνται κυρίως από δανεισµό, εµπορικούς και άλλους πιστωτές 
και αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και δεν περιλαµβάνουν τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις και αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαµβάνουν προσθήκες στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό 
(Σηµ. 12), συµπεριλαµβανοµένων προσθηκών που προκύπτουν από εξαγορές.  
 
∆ευτερεύοντες τύποι παρουσίασης γεωγραφικών τοµέων 
 
Το Συγκρότηµα πωλεί πακέτα διακοπών και διαµονής από την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου 
κυρίως προς στην Ελλάδα και Κύπρο.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τις δύο χώρες ως ένα 
γεωγραφικό χώρο, και πιστεύει ότι οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν είναι παρόµοιοι, γι’ αυτό δεν 
θεωρεί αναγκαία τη γνωστοποίηση οικονοµικών πληροφοριών για ξεχωριστούς γεωγραφικούς 
τοµείς στη µορφή της δευτερεύουσας παρουσίασης. 
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6 Άλλα κέρδη – καθαρά  
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

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

   

  Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 21)  20 52 
  Κέρδος από πώληση (Σηµ. 21)  1 2.064 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση  

   

  Ζηµιά από πώληση   (179) - 
Κέρδη δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα (Σηµ. 13)  47 - 
Πιστωτικοί τόκοι  39 65 
Εισόδηµα από µερίσµατα  2 87 
Χρεώλυση κρατικών επιχορηγήσεων (Σηµ. 26)  28 28 
Κέρδος από πώληση δικαιώµατος αγοράς ξενοδοχείου  221 - 
Άλλα  484 69 
  ________ ________ 
  663 2.365 
  ======== ======== 
 
7 Κόστος προσωπικού 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Μισθοί  4.789 4.699 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες εισφορές  396 460 
Εισφορές σε ταµεία προνοίας, υγείας και ταµεία 
συνταξιοδότησης 

  
342 

 
400 

  _______ _______ 
  5.527 5.559 
  ======= ======= 
 
Το Συγκρότηµα έχει αριθµό σχεδίων καθορισµένων συνεισφορών.  Επίσης οι υπάλληλοι του 
Συγκροτήµατος στο ξενοδοχειακό τοµέα συµµετέχουν σε ταµεία προνοίας ξενοδοχοϋπαλλήλων και 
σε ταµεία συντεχνιακής ιατρικής περίθαλψης στα οποία το Συγκρότηµα συνεισφέρει.  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 Χρηµατοδοτικά έξοδα 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Χρεωστικοί τόκοι:    
  Τραπεζικά και άλλα δάνεια  4.441 4.441 
  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  13 68 
  Καθυστερηµένη φορολογία  66 80 
  _______ _______ 
  4.520 4.589 
Καθαρές συναλλαγµατικές ζηµιές/(κέρδη)  351 (298) 
  _______ _______ 
  4.871 4.291 
  ======= ======= 
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9 Φορολογία 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Τρέχουσα φορολογία:    
Εταιρικός φόρος  34 47 
Αµυντική εισφορά   42 40 

Αναβαλλόµενη φορολογία που αφορά συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (Σηµ. 18) 

  
(37) 

 
373 

Φορολογία προηγούµενων ετών  56 188 
Κεφαλαιουχικός φόρος  98 - 
  _______ _______ 
  193 648 
  ======= ======= 
 
Ο φόρος επί των αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως 
εξής: 
 2007 

£000 
2006 
£000 

   
Ζηµιά πριν τη φορολογία (9.739) (13.424) 
 ======= ======= 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής 
φορολογίας ύψους 10% 

 
(9743) 

 
(1.342) 

Επίδραση διαφορετικών φορολογικών συντελεστών σε άλλες χώρες (243) 620 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 

 
556 

 
179 

Φορολογική επίδραση εσόδων και εκπτώσεων που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία 

 
(64) 

 
(374) 

Χρησιµοποίηση φορολογικών ζηµιών προηγούµενων ετών 116 614 
Φορολογία προηγούµενων ετών 56 188 
10% επιπρόσθετος φόρος  5 4 
Αµυντική εισφορά 42 40 
Κεφαλαιουχικός φόρος 98 - 
Αναβαλλόµενη φορολογία (37) 373 
Επίδραση φορολογικών ζηµιών που δεν αναγνωρίστηκαν 638 346 
 _______ _______ 
Χρέωση φορολογίας  193 648 
 ======= ======= 
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για τις Κυπριακές εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι 10%.  
 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 το Συγκρότηµα είχε συσσωρευµένες φορολογητέες ζηµιές προς µεταφορά 
ύψους £66.733 χιλιάδων (2006: £54.517 χιλιάδες).  Φορολογητέες ζηµιές προηγούµενων ετών 
µπορούν να µεταφερθούν και να συµψηφιστούν έναντι των φορολογητέων κερδών της ίδιας 
εταιρείας.  Φορολογητέες ζηµιές του τρέχοντος έτους των εταιρειών του Συγκροτήµατος που είναι 
εγγεγραµµένες στην Κύπρο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία του 
Συγκροτήµατος κατά το ίδιο έτος δεδοµένου ότι η ιδιοκτησία ανέρχεται τουλάχιστο στο 75%. 
 
∆εν έγινε πρόβλεψη αναβαλλόµενης φορολογίας στις πιο πάνω φορολογικές ζηµιές καθότι είναι 
αβέβαιο αν θα προκύψουν και το ύψος των µελλοντικών φορολογητέων κερδών για συµψηφισµό.   
  
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι που προέκυψαν στην Κύπρο µπορεί να υπόκεινται σε 
αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται 
από εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από 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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10 (Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή 
 
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη 
 
Η βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή υπολογίζεται µε τη διαίρεση της 
(ζηµιάς)/κέρδους που 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. 23). 
 
 2007 2006 
   
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες:   
Ζηµιά από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογεί στους 
µετόχους της Εταιρείας (1) (£000) 

 
(8.662) 

 
(12.116) 

 ========== ========== 
Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών (000) 66.434 57.101 
 __________ __________ 
Βασική ζηµιά ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες – σεντ (13,04) (21,22) 
 __________ __________ 
 
 2007 2006 
   
∆ιακοπείσες δραστηριότητες:   
Κέρδος/(ζηµιά) από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογεί στους 
µετόχους της Εταιρείας (£000) 

 
1.227 

 
(28.986) 

 ========== ========== 
Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών (000) 66.434 57.101 
 __________ __________ 
Βασικό κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή από διακοπείσες εργασίες – σεντ 1,85 (50,76) 
 __________ __________ 
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή από διακοπείσες εργασίες 1,85 ∆/Ε 
 __________ __________ 
 
(1) Το συµφέρον µειοψηφίας αφορά αποκλειστικά εταιρείες που εµπίπτουν στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες του 

Συγκροτήµατος. 
 
Οι πλήρως κατανεµηµένες ζηµιές ανά µετοχή δεν αναφέρονται γιατί µειώνουν τις βασικές ζηµιές 
ανά µετοχή και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 33 θεωρούνται αντικατανεµητέες (antidilutive). 
 
11 Μερίσµατα ανά µετοχή 
 
Προνοµιούχες µετοχές 
 
Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών που είχε στις 31 Μαρτίου 2006 και στις 16 Απριλίου 2007 και 
µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, η Εταιρεία δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει το µέρισµα των 
προνοµιούχων µετοχών για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
της ∆ηµόσιας Πρότασης για εξαγορά της Drake Investments Limited.  Η Εταιρεία προέβει σε 
ανακοίνωση στις 5 Απριλίου 2007 µε την οποία ενηµερώθηκαν οι κάτοχοι των προνοµιούχων 
µετοχών της Εταιρείας, ότι οι µετοχές τους θα µετατρέπονταν σε συνήθεις µετοχές, όπως 
προνοούν οι όροι της σχετικής ∆ηµόσιας Πρότασης.  Οι µετοχές αυτές µετατράπηκαν σε συνήθεις 
µετοχές στις 30 Απριλίου 2007.  Οι πιο πάνω µετοχές τέθηκαν προς διαπραγµάτευση στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 15 Ιουνίου 2007. 
 
Συνήθεις µετοχές 
 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία έχει συσσωρευµένες ζηµιές στις 31 Οκτωβρίου 2007 και 
έτσι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την διανοµή µερίσµατος στους µετόχους.  
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12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
 

Ιδιόκτητη 
γη και 
κτίρια 
£000 

 
 
 

Οχήµατα 
£000 

 
Έπιπλα, 

 σκεύη και 
µηχανήµατα 

£000 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 
και λογισµικά 
προγράµµατα 

£000 

 
 
 

Σύνολο 
£000 

 

Την 1 Νοεµβρίου 2005      
Κόστος ή εκτίµηση 83.399 772 16.609 950 101.730 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις 

 
(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. 24) 110 - - - 110 
Χρέωση απόσβεσης (635) (76) (1.298) (98) (2.107) 
Αποµείωση (327) - (181) - (508) 
Συναλλαγµατικές διαφορές (475) - 11 1 (463) 
Πωλήσεις εξαρτηµένων εταιρειών (Σηµ. 32) (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 και 
αποµείωσεις 

 
(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 στοιχεία διακρατούµενα για πώληση (Σηµ. 34)   337 
    _________ 
    88.935 
    ========= 
Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007      
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 82.158 219 6.318 240 88.935 
Προσθήκες 656 - 417 22 1.095 
Πωλήσεις (2.787) (15) (622) (2) (3.426) 
Αποµείωση - - (88) - (88) 
Αντιλογισµός επανεκτίµησης (Σηµ. 24) (935) - - - (935) 
Χρέωση απόσβεσης (349) (70) (1.143) (92) (1.654) 
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα προς πώληση (Σηµ. 34) 

 
(5.744) 

 
- 

 
(114) 

 
- 

 
(5.858) 

Πώληση εξαρτηµένης εταιρείας (Σηµ. 32) (117) - (141) (5) (263) 
Συναλλαγµατικά κέρδη 232 - 25 - 257 
 ________ ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 73.114 134 4.652 163 78.063 
 ________ ________ ________ ________ _________ 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007      
Κόστος ή εκτίµηση 74.449 591 14.505 1.023 90.568 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµείωσεις 

 
(1.335) 

 
(457) 

 
(9.853) 

 
(860) 

 
(12.505) 

 ________ ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία  73.114 134 4.652 163 78.063 
 ======== ======== ======== ======== ========= 
      
Αναλογεί σε:      
  Συνεχιζόµενες δραστηριότητες     77.827 
  Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα για πώληση (Σηµ. 34)   236 
   _________ 
     78.063 
     ========= 
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12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Στην ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών οι πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού δεν περιλαµβάνουν προσθήκες που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 
 
(1) Κατά το έτος 2007 η εξαρτηµένη εταιρεία του Συγκροτήµατος, D.H. Cyprotels Plc 

προχώρησε στην πώληση του ιδιόκτητου ξενοδοχείου Plaka, στο Λατσί, στην Πάφο, προς 
£3εκ. καθαρά.  Η ζηµιά από την πωλήση ανέρχεται σε £370 χιλιάδες.  Το υπόλοιπο από 
την πώληση του ξενοδοχείου κατά την 31 Οκτωβρίου 2007, ύψους £2,25εκ., 
αποπληρώθηκε το Νοέµβριο του 2007. 

 
(2) Κατά το έτος 2007 η εξαρτηµένη εταιρεία του Συγκροτήµατος, D.H. Cyprotels Plc βρισκόταν 

σε διαπραγµατεύσεις και προχώρησε τον Ιανουαρίου 2008 σε συµφωνία πώλησης του 
ιδιόκτητου ξενοδοχείου Droushia Heights, στη ∆ρούσια, Πάφο, προς £1,61εκ. καθαρά.  Η 
εξαρτηµένη προχώρησε σε αντιλογισµό, έναντι του ήδη αναγνωρισµένου αποθεµατικού 
επανεκτίµησης, τη ζηµιά από την πώληση ύψους £935 χιλιάδων, αποτιµώντας το ακίνητο 
στις 31 Οκτωβρίου 2007 στην πραγµατική του αξία (Σηµ. 24).  Ο Σύµβουλος  της 
εξαρτηµένης εταιρείας κ. Αντώνης Πισσαρίδης συµµετέχει στην εταιρεία που αγόρασε το 
ξενοδοχείο (Σηµ. 30). 

 
Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 Οκτωβρίου 
2005, και µικρό µέρος τους στις 31 Οκτωβρίου 2006, 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. 24). 
 
Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακίνητων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού περιλαµβάνουν: 
 
  2007 2006 
  £000 £000 
    
Καθαρή λογιστική αξία  3.426 64 
Ζηµιά από πώληση ακίνητων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (391) (64) 

 _______ _______ 
Εισπράξεις από πώληση ακίνητων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 3.035 - 

 ======= ======= 
Τίµηµα πώλησης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού:   
  Εισπράξεις από πώληση 785 - 
  Χρεώστης πληρωτέος το 2008 2.250 - 
   _______ _______ 
   3.035 - 
   ======= ======= 
 
Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά, θα ήταν ως εξής: 
 
  2007 2006 
  £000 £000 
    
Κόστος  38.755 66.926 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (6.831) (6.311) 
  _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία  31.924 60.615 
  ======= ======= 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα πάνω σε γη και κτίρια του 
Συγκροτήµατος αξίας £68.287 χιλιάδων (2006: £66.190 χιλιάδες ) (Σηµ. 25). 
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12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Περιουσιακά στοιχεία µε χρηµατοδοτική µίσθωση, όπου το Συγκρότηµα είναι µισθωτής, 
περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις και εξοπλισµό: 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Κόστος – χρηµατοδοτική µίσθωση  980 980 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (490) (392) 
  ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  490 588 
  ======== ======== 
 
13 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Στην αρχή του έτους  315 315 
Κέρδη δίκαιης αξίας  47 - 
  ________ ________ 
Στο τέλος του έτους  362 315 
  ======== ======== 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιµούνται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στη δίκαιη αξία τους, η οποία είναι η αξία τους στην ελεύθερη αγορά. Οι επενδύσεις σε 
ακίνητα εκτιµήθηκαν και από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές κατά το τρέχον έτος.  Κατά τη 
γνώµη των Συµβούλων δεν υπήρχε σηµαντική αλλαγή στη δίκαιη αξία των επενδύσεων στα 
ακίνητα του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2006. 
 
Ο τραπεζικός δανεισµός του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένος στις πιο πάνω επενδύσεις σε 
ακίνητα για ποσό ύψους £300 χιλιάδων (2006: £300 χιλιάδες) (Σηµ. 25). 
 
14 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
  

Υπεραξία 
Αρνητική 
υπεραξία 

 
Άλλα 

 
Σύνολο 

 £000 £000 £000 £000 
Την 1 Νοεµβρίου 2005     
Κόστος 33.544 (845) 2.807 35.506 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση (20.306) 845 (1.711) (21.172) 
 _______ _______ _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία 13.238 - 1.096 14.334 
 ======= ======= ======= ======= 
Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 13.238 - 1.096 14.334 
Προσθήκες 12 - 62 74 
Πώληση εξαρτηµένης εταιρείας (Σηµ. 32) (1.650) - - (1.650) 
Χρέωση απόσβεσης - - (364) (364) 
Χρέωση αποµείωσης (11.600) - (794) (12.394) 
 _______ _______ _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία  - - - - 
 ======= ======= ======= ======= 
Στις 31 Οκτωβρίου 2006     
Κόστος 31.906 (845) 2.869 33.930 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση (31.906) 845 (2.869) (33.930) 
 _______ _______ _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία  - - - - 
 ======= ======= ======= ======= 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007     
Κόστος 15.197 (845) 76 14.428 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση (1) (15.197) 845 76 (14.428) 
 _______ _______ _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία - - - - 
 ======= ======= ======= ======= 
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14 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
  
(1) Κατά την διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα µείωσε το ποσοστό στη Libra Holidays Limited 

από 100% σε 45%.  Η επένδυση στη Libra Holidays Limited περιλάµβανε πλήρως 
αποσβεσµένη υπεραξία και άλλα άϋλα περιουσιακά στοιχεία ύψους £16.709 χιλιάδες και 
£2.793 χιλιάδες αντίστοιχα (Σηµ. 32). 

 
Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας 
 
Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤP) του Συγκροτήµατος 
που αναγνωρίζονται στη βάση των τοµέων δραστηριότητας του Συγκροτήµατος και 
αντιπροσωπεύει κυρίως την υπεραξία που πληρώθηκε για την απόκτηση των εξαρτηµένων 
εταιρειών του.  Η χρέωση αποµείωσης για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006 ύψους 
£12.394 χιλιάδων προήλθε µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 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 εξαρτηµένης εταιρείας το οποίο εκτιµήθηκε από 
ανεξάρτητους εκτιµητές.  Η εξαρτηµένη αυτή, η Capital Accommodations (Cyprus) Limited, 
πωλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2006 (Σηµ. 32). 
 
Με βάση τον έλεγχο αποµείωσης που έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συγκροτήµατος προχώρησε σε αποµείωση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων του 
Συγκροτήµατος συνολικού ύψους £12.394 χιλιάδων ως εξής: 
 
   £000 
    
∆ιοργάνωση ταξιδιών    12.337 
Αεροπλοΐα   57 
   _______ 
   12.394 
   ======= 
 
Το ανακτήσιµο ποσό της Μ∆ΤΡ του τοµέα διοργάνωσης ταξιδιών για το 2006 καθορίστηκε βάση 
του υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσης.  Για τους υπολογισµούς αυτούς χρησιµοποιούνται 
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 παραδοχές που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης είχαν ως εξής: 
 

(α) Πωλήσεις 300 000 πακέτων τον πρώτο χρόνο 
(β) 90% πωλήσεων µέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων και το υπόλοιπο µε άµεσες 

πωλήσεις  
(γ) Προεξοφλητικό επιτόκιο 8%. 
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15 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
 
 2007 

£000 
2006 
£000 

   
Στην αρχή του έτους 69 121 
∆ίκαιη αξία µακροπρόθεσµων µη εγγυηµένων χρεωστικών 
υπολοίπων µε συνδεδεµένες εταιρείες (1) (Σηµ. 32) 

 
2.681 

 
- 

Μεταφορά σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση (3) (Σηµ. 17) 

 
(50) 

 
- 

Εξαγορές  - 20 
Πώληση συνδεδεµένης εταιρείας (2) (19) (72) 
Μερίδιο στις  καθαρές υποχρεώσεις συνδεδεµένης εταιρείας  
(Σηµ. 32) (4) 

 
(2.681) 

 
- 

 _________ _________ 
Στο τέλος του έτους - 69 
 ========= ========= 
 
(1) Στις 31 Οκτωβρίου 2007 µειώθηκε το ποσοστό κατοχής στην Libra Holidays Limited από 

100% σε 45% και από εξαρτηµένη έγινε συνδεδεµένη.  Επίσης κατά την ίδια ηµεροµηνία οι 
µετοχές που κατείχε το Συγκρότηµα στις Travelseekers Worldwide Limited και Enable 
Holidays Limited µεταφέρθηκαν στην Libra Holidays Limited χωρίς οποιονδήποτε αντίτιµο.  
Πληροφορίες για την µείωση του ποσοστού συµµετοχής, την απώλεια του ελέγχου και του 
κέρδους που προέκυψε παρουσιάζονται στη Σηµείωση 32.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
∆ΠΧΠ 28 “Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες” χρεωστικό υπόλοιπο µεταξύ του Συγκροτήµατος 
και της συνδεδεµένης εταιρείας Libra Holidays Limited ύψους £4.809 χιλιάδων έχει 
ταξινοµηθεί ως επένδυση στην συνδεδεµένη.  Οι όροι αποπληρωµής του πιο πάνω 
υπολοίπου είναι : 

  
 (i) Εκχώρηση του δανείου (subordination) προς όφελος του Τµήµατος Πολιτικής 

Αεροπορίας του Ηνωµένου Βασιλείου (CAA) το οποίο έχει την δικαιοδοσία να 
εγκρίνει την έναρξη αποπληρωµής του δανείου αφού η συνδεδεµένη εταιρεία 
παρουσιάσει οικονοµική κατάσταση που να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις του CAA. 

 
 (ii) Αφού το CAA εγκρίνει την έναρξη της αποπληρωµής τότε το δάνειο είναι 

αποπληρωτέο σε περίοδο πέντε ετών. 
 
 (iii) Επιτόκιο ύψους 2,5%. 
 
 (iv) Καµιά εξασφάλιση. 
 

Βάση των πιο πάνω ορών το Συγκρότηµα έχει υπολογίσει την δίκαιη αξία του χρεωστικού 
υπολοίπου σε £2.681. Οι σχετικές εκτιµήσεις που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρουσιάζονται στην σηµείωση 4 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
(2) Στις 8 ∆εκεµβρίου 2006 πωλήθηκε το 20% του µετοχικού κεφαλαίου της Trustwise Holidays 

Resorts Limited σε τιµή κόστους προς την συγγενική εταιρεία (CADS Holdings Limited) 
(Σηµ. 30).   

 
(3) Η µεταφορά στις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αφορά ποσοστό συµµετοχής 12% 

στην Mantovani Plotin Travel Limited λόγω µη άσκησης σηµαντικής επιρροής από το 
Συγκρότηµα. 

 
(4) Η πίστωση στις συνδεδεµένες εταιρείες προέκυψε από τις καθαρές υποχρεώσεις της 

συνδεδεµένης εταιρείας που αντιστοιχούσαν στο Συγκρότηµα στις 31 Οκτωβρίου 2007 
(Σηµ. 32). 
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15 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
 
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στα αποτελέσµατα των συνδεδεµένων εταιρειών, οι οποίες δεν είναι 
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, και το µερίδιο στα περιουσιακά στοιχεία (περιλαµβανοµένης της 
υπεραξίας), και στις υποχρεώσεις είναι ως εξής: 
 
 
 
Όνοµα 

 
Χώρα 

σύστασης 

Περιουσιακά
στοιχεία 

£000 

 
Υποχρεώσεις 

£000 

 
Εισοδήµατα 

£000 

 
Κέρδος 

£000 

 
% κατοχής 
µετοχών 

       
2007       
Libra Holidays 
Limited 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

 
1.818 

 
2.109 

 
- 

 
- 

 
45 

  __________ __________ __________ __________  
  1.818 2.109 - -  
  ========== ========== ========== ==========  
2006       
Mantovani Plotin 
Travel Limited 

Κύπρος  
188 

 
164 

 
164 

 
3 

 
12 

Trustwise Holidays 
Resorts Limited 

Κύπρος  
20 

 
20 

 
- 

 
- 

 
20 

  __________ __________ __________ __________  
  208 184 164 3  
  ========== ========== ========== ==========  
 
16 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Στην αρχή του έτους   249 249 
Μερίδιο κέρδους µετά τη φορολογία  144 159 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  (190) (155) 
Πώληση κοινοπραξίας   - (4) 
  ________ ________ 
Στο τέλος του έτους   203 249 
  ======== ======== 
 
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στα αποτελέσµατα των σηµαντικών κοινοπραξιών, οι οποίες δεν 
είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, και το µερίδιο στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις 
είναι ως εξής: 
 
 
 
Όνοµα 

 
Χώρα 

σύστασης 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

£000 

 
Υποχρεώσεις 

£000 

 
Εισοδήµατα 

£000 

Κέρδος/ 
(ζηµιά) 

£000 

 
% 

Κατοχής 
       
2007       
M.H. Cyprotels 
Management Limited 

 
Κύπρος 

 
357 

 
87 

 
297 

 
180 

 
50 

Chapo-Chrysland & Co Κύπρος 3.294 3.258 - (36) 50 
  ________ __________ ________ ________  
  3.651 3.345 297 144  
  ======== ========== ======== ========  
2006       
M.H. Cyprotels  
Management Limited 

 
Κύπρος 

 
438 

 
157 

 
385 

 
195 

 
50 

Chapo-Chrysland & Co Κύπρος 2.132 2.096 - (36) 50 
  ________ __________ ________ ________  
  2.570 2.253 385 159  
  ======== ========== ======== ========  

 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αφορούν το Συγκρότηµα για τις κοινοπραξίες αναφέρονται στη 
Σηµείωση 28 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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17 Xρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Στην αρχή του έτους  61 594 
Μεταφορά από επενδύσεις σε συνδεδεµένη εταιρεία (Σηµ. 15)  50 - 
Πώληση εξαρτηµένων εταιρειών (Σηµ. 32)  (9) (547) 
Πωλήσεις  (52) - 
Πλεόνασµα επανεκτίµησης που µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια (Σηµ. 24) - 14 
  ________ ________ 
Στο τέλος του έτους  50 61 
  ======== ======== 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Εισηγµένες µετοχές:    
  Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  - 53 
Μη εισηγµένες µετοχές  50 8 
  ________ ________ 
  50 61 
  ======== ======== 
 
18 Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 
ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων µε τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ίδια φορολογική 
αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι ως εξής: 
 

∆ιαφορά µεταξύ 
αποσβέσεων 

και εκπτώσεων  
φθοράς 

 
Επανεκτίµηση 

γης και 
κτιρίων 

Κέρδη 
δίκαιης αξίας 
επενδυτικών 

ακινήτων 

 
 
 

Σύνολο 
 £000 £000 £000 £000 
     
Την 1 Νοεµβρίου 2005 747 6.097 199 7.043 
Χρέωση/(πίστωση):     
  Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων (Σηµ. 9) 

 
11 

 
- 

 
(6) 

 
5 

Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (Σηµ. 24)  - 16 - 16 
 _______ _______ _______ _______ 

Στις 31 Οκτωβρίου 2006/1 Νοεµβρίου 2006 758 6.113 193 7.064 
Χρέωση/(πίστωση):     
  Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων (Σηµ. 9) 

 
(181)

 
- 

 
(164) 

 
(345) 

Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (Σηµ. 24)  - 183 - 183 
Συναλλαγµατική διαφορά 11 17 - 28 

 _______ _______ _______ _______ 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 588 6.313 29 6.930 
 ======= ======= ======= ======= 
Αναλογεί σε:     
   Συνεχιζόµενες δραστηριότητες    6.920 
   ∆ιακοπείσες δραστηριότητες    10 
    _______ 
    6.930 
   ======= 
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18 Αναβαλλόµενη φορολογία (συνέχεια) 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

Φορολογικές 
ζηµιές 

 
Άλλα 

 
Σύνολο 

 £000 £000 £000 
    
Την 1 Νοεµβρίου 2005 (5.218) (320) (5.538) 
Χρέωση/(πίστωση):    
  Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 9) 4.382 327 4.709 
Συναλλαγµατική διαφορά (61) (7) (68) 
Πώληση εξαρτηµένης εταιρείας (Σηµ. 32) 55 - 55 
 _________ ________ ________ 
Στις 31 Οκτωβρίου 2006/1 Νοεµβρίου 2006 (842) - (842) 
Χρέωση/(πίστωση):    
  Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 9) 308 - 308 
Συναλλαγµατική διαφορά (1) - (1) 
 _________ ________ ________ 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 (535) - (535) 
 ========= ======== ======== 
Αναλογεί σε:    
   Συνεχιζόµενες δραστηριότητες   (476) 
   ∆ιακοπείσες δραστηριότητες   (59) 
   ________ 
   (535) 
   ======== 
 
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό περιλαµβάνουν τα ακολούθα: 
 2007 

£000 
2006 
£000 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες:   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν µετά  
  από δώδεκα µήνες 

 
(476) 

 
(842) 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν  
  µετά από δώδεκα µήνες 

 
6.920 

 
7.064 

 ________ ________ 
 6.444 6.222 
 ======== ======== 

 
19 Αποθέµατα 
 2007 

£000 
2006 
£000 

   
Γη για ανάπτυξη (1) 1.205 1.222 
Επαύλεις προς πώληση (2), (3) - 392 
Ανταλλακτικά αεροσκαφών (2) - 380 
Άλλα αποθέµατα (2) 120 130 
 _______ _______ 
 1.325 2.124 
 ======= ======= 
 
(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 πώληση στο χωριό ∆ρούσια, 
στη Πάφο.  Παρουσιάζεται στην εκτιµηµένη αξία της, την ηµεροµηνία µεταφοράς της από τις 
επενδύσεις σε ακίνητα στα αποθέµατα, πλέον µετέπειτα προσθήκες. 

 
(2) Οι επαύλεις προς πώληση, τα ανταλλακτικά αεροσκαφών και τα άλλα αποθέµατα 

παρουσιάζονται σε τιµή κόστους.   
 
(3) Το Συγκρότηµα κατά το τρέχον έτος ολοκλήρωσε την πώληση των έτοιµων επαύλεων που 

είχε στο χωριό ∆ρούσια, στη Πάφο, ιδιοκτησίας της εξαρτηµένης εταιρείας Cyplast 
Manufacturing Limited.  Το εισόδηµα που προέκυψε από τις πωλήσεις ακινήτων ύψους 
£1.041 χιλιάδες δεν παρουσιάζεται ξεχωριστά αλλά περιλαµβάνεται στο εισόδηµα του 
τοµέα ξενοδοχείων και διαµονής (Σηµ. 5). 
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20 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  
 
 2007 

£000 
2006 
£000 

   
Εµπορικά εισπρακτέα (τουριστικοί πράκτορες και λιανικοί  
  πελάτες) 

 
3.414 

 
7.715 

Άλλα εισπρακτέα (1) 5.333 5.181 
Μείον: πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα  (427) (3.519) 
 _______ _______ 
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά 8.320 9.377 
Εισπρακτέα από προπωλήσεις (Σηµ. 27) - 105 
Αναβαλλόµενα έξοδα και προπληρωµές 9 333 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 193 581 
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 30) 1.044 723 
Εισπρακτέα από Συµβούλους (Σηµ. 30) - 4 
 _______ _______ 
 9.566 11.123 
 ======= ======= 
 
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
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 ∆ιεύθυνση 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 £947 χιλιάδες (2006: £4.945 χιλιάδες) που 
περιλαµβάνει κίνηση της πρόβλεψης για αποµείωση επισφαλών εισπρακτέων και διαγραφές 
επισφαλών χρεώσεων από διακοπείσες και συνεχιζόµενες δραστηριότητες για το έτος που έληξε 
στις 31 Οκτωβρίου 2007.  Η ζηµιά περιλαµβάνεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
(1) Στα άλλα εισπρακτέα περιλαµβάνονται £2,3 εκατοµµύρια (2006: £2,3 εκατοµµύρια) από 

πώληση µετοχών κατά τη διάρκεια προηγουµένης οικονοµικής χρήσης, που κατείχε η 
εξαρτηµένη εταιρεία D.H. Cyprotels Plc στην Astarti Development Plc (“Astarti”) και 
αντιπροσωπεύουν 9,8% του µετοχικού κεφαλαίου της Astarti.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει προσθετός πιστωτικός κίνδυνος για την είσπραξη του πιο 
πάνω ποσού µια και είναι επαρκώς εξασφαλισµένο µε τις πιο πάνω µετοχές.   

 
21 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων 
 
 2007 

£000 
2006 
£000 

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 139 2.863 
Πωλήσεις  (97) (2.780) 
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 6) 20 52 
Κέρδη δίκαιης αξίας από διακοπείσες δραστηριότητες - 4 
 _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 62 139 
 ======= ======= 
 
 2007 

£000 
2006 
£000 

Εισηγµένοι  τίτλοι:   
  Mετοχικοί τίτλοι – Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 62 139 
 ======== ======== 
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21 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια) 

 
H λογιστική αξία των πιο πάνω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατηγοροποιείται ως 
εξής: 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Προς εµπορία  62 139 
  ======= ======= 
 
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: 
 
 2007 

£000 
2006 
£000 

   
Καθαρή λογιστική αξία 97 2.780 
Κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
(Σηµ. 6) 

 
1 

 
2.064 

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

 
98 

 
4.844 

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

 
22 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  910 2.278 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  - 676 
  ________ ________ 
  910 2.954 
  ======== ======== 

 
Το πραγµατικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις κατά την διάρκεια του έτους 
2006 ήταν 4% και αυτές οι καταθέσεις είχαν µέσο όρο λήξης 7 µέρες. 
 
Για σκοπούς της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνουν: 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  910 2.954 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 25)  (11.925) (9.763) 
  ________ ________ 
  (11.015) (6.809) 
  ======== ======== 
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23 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικό υπέρ το άρτιο, ίδιες µετοχές 
 
 Συνήθεις µετοχές  Προνοµιούχες µετοχές    
  

Αριθµός 
συνήθων 
µετοχών 

(χιλ.) 

Συνήθεις
µετοχές

£000

Αριθµός
προνοµιού-

χων
µετοχών

(χιλ.)

 
Προνοµιού-

χες 
µετοχές 

£000 

Ολικό 
εκδοµένο 
µετοχικό 
κεφάλαιο 

£000 

 
Αποθεµατικό 

υπέρ το 
άρτιο 
£000 

 
Ίδιες 

µετοχές 
(1) 

£000 
Σύνολο

£000
      
Την 1 Νοεµβρίου 
2005/1 Νοεµβρίου 
2006 

 
 

57.717 5.772 28.000

 
 

28.000 

 
 

33.772 

 
 

27.772 

 
 

(2.905) 58.639
Μετατροπή 
προνοµιούχων 
µετοχών σε συνήθεις 
µετοχές 

 
 
 

18.667 28.000 (28.000)

 
 
 

(28.000) 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- -
Αποθεµατικό υπέρ το 
άρτιο από την 
µετατροπή 
προνοµιούχων 
µετοχών σε συνήθεις 

 
 
 
 

- (26.133) -

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

(26.133) 

 
 
 
 

26.133 

 
 
 
 

- -
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Στις 31 Οκτωβρίου 
2007 

 
76.384 7.639 -

 
- 

 
7.639 

 
53.905 

 
(2.905) 58.639

 ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
 
Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 600.000.000 µετοχές  
(2006: 300.000.000 µετοχές) µε ονοµαστική αξία £0,10 ανά µετοχή.  Όλες οι εκδοµένες µετοχές 
έχουν πληρωθεί εξολοκλήρου. 
 
(1) Στις 31 Οκτωβρίου 2007 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης η Εταιρεία είχε στην 

κατοχή της 141.927 ίδιες συνήθεις µετοχές.  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. 

 
Προνοµιούχο κεφάλαιο που εκδόθηκε 
 
Με βάση τη ∆ηµόσια Πρόταση ηµεροµηνίας 23 Μαρτίου 2001 για την εξαγορά της Drake 
Investments Limited, ο συνολικός αριθµός των προνοµιούχων µετοχών που εκδόθηκε ήταν 28 
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 ∆ηµόσια 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 µετατράπηκαν σε συνήθεις µετοχές στις 30 Απριλίου 
2007 µε τις ίδιες προϋποθέσεις όπως προνοούν οι όροι της ∆ηµόσιας Πρότασης. 
 
Στις 11 Ιουνίου 2007 το Συµβούλιο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αποδοχή των 18 
666 733 συνήθων µετοχών της Εταιρείας για εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο, οι οποίες προέκυψαν 
από τη µετατροπή 28 εκατοµµύρια ρονοµιούχων µετοχών. 
 
Η διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου άρχισε στις 15 Ιουνίου 
2007. 
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23 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικό υπέρ το άρτιο, ίδιες µετοχές (συνέχεια) 
 
Συνήθεις µετοχές 
 
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 £0,10 στους 
υφιστάµενους µετόχους µε σκοπό την αντιµετώπιση των άµεσων χρηµατοδοτικών αναγκών της.  Ο 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Ανδρέας ∆ράκου είχε δεσµευτεί έναντι του ∆ιοικητικού 
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. 
 
24 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεµατικά 
 
 
 

 
 

Γη και 
κτίρια 

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά  

στοιχεία διαθέσιµα  
προς πώληση 

Συναλλαγµατικές
διαφορές

 
 
 

Σύνολο 
 £000 £000 £000 £000 
     
Την 1 Νοεµβρίου 2005 7.003 (203) (407) 6.393 
Συναλλαγµατικές διαφορές - - 61 61 
Επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
(Σηµ. 12) 

 
110 

 
- 

 
- 

 
110 

Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 18) (16) - - (16) 
Μερίδιο µειοψηφίας στην αναβαλλόµενη φορολογία 46 - - 46 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση – κέρδος που µεταφέρεται λόγω πώλησης 

 
- 

 
4 

 
- 

 
4 

Μεταφορά αποσβέσεων (1) (530) - - (530) 
Κέρδη δίκαιης αξίας περιουσιακών στοιχειών διαθέσιµων 
προς πώληση (Σηµ. 17) 

 
- 

 
14 

 
- 

 
14 

 _______ ______ _______ _______ 
Στις 31 Οκτωβρίου 2006/1 Νοεµβρίου 2006 6.613 (185) (346) 6.082 
Συναλλαγµατικές διαφορές - - 532 532 
Μείωση ποσοστού συµµετοχής σε εξαρτηµένη (Σηµ. 32) - - 144 144 
Αντιλογισµός επανεκτίµησης (Σηµ. 12)  (935) - - (935) 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (Σηµ. 18) (183) - - (183) 
Μερίδιο µειοψηφίας στην αναβαλλόµενη φορολογία  46 - - 46 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση – ζηµιά που µεταφέρεται λόγω πώλησης 

 
- 

 
196 

 
- 

 
196 

Μεταφορά αποσβέσεων (1) (530) - - (530) 
 _______ ______ _______ _______ 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 5.011 11 330 5.352 
 ======= ====== ======= ======= 
 
(1)  Η µεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής απόσβεσης 

των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και της αντίστοιχης απόσβεσης 
υπολογιζόµενη µε βάση το ιστορικό κόστος µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας 
αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 



Libra Holidays Group Plc 
 

 (60) 

25 ∆ανεισµός 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

Μη βραχυπρόθεσµος     
Τραπεζικά δάνεια  35.343 40.318 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  76 192 
  _______ _______ 
  35.419 40.510 
  _______ _______ 
Βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 22)  11.925 9.763 
Τραπεζικά δάνεια  10.240 5.326 
Χρεόγραφα (1)  4.170 4.521 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  162 286 
Προεξοφληµένοι χρεώστες   736 810 
∆άνεια από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 30)  3.257 30 
∆άνεια από µετόχους (Σηµ. 30)  2.940 - 
∆άνεια από Συµβούλους (Σηµ. 30)  50 18 
∆άνεια από υπαλλήλους (Σηµ. 30)  - 11 
∆άνεια από κοινοπραξίες (Σηµ. 30)  - 864 
  _______ _______ 
  33.480 21.629 
  _______ _______ 
Σύνολο δανεισµού  68.899 62.139 
  ======= ======= 
 
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού (εκτός από υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων): 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Από 1 µέχρι 2 έτη  1.839 4.132 
Από 2 µέχρι 5 έτη  7.040 7.672 
Μετά από 5 έτη  26.464 28.514 
  _______ _______ 
  35.343 40.318 
  ======= ======= 
 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων – ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων: 
 
Μέχρι 1 έτος  176 392 
Από 1 µέχρι 5 έτη  82 127 
  _______ _______ 
  258 519 
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  (20) (41) 
  _______ _______ 
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων  238 478 
  ======= ======= 
 
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι: 
 
Μέχρι 1 έτος  162 286 
Από 1 µέχρι 5 έτη  76 192 
  _______ _______ 
  238 478 
  ======= ======= 
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες δόσεις µέχρι το 2010. 
 
Οι υποχρεώσεις µισθώσεων είναι ουσιαστικά εξασφαλισµένες επειδή τα δικαιώµατα των 
µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων επανέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας 
πληρωµής. 
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25 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
  
(1) Σαν αποτέλεσµα της αναδιοργάνωσης του Συγκροτήµατος το 2002 εκδόθηκαν £8,5 

εκατοµµύρια χρεόγραφα για την εξαγορά της Libra Aviation Limited (“LAL”).  Κατά την 31 
Οκτωβρίου 2007, 271 726 (2006: 271 726) µετοχές της LAL ήταν ενεχυριασµένες  ως 
εξασφάλιση των µετοχών που εκδόθηκαν. 

 
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 
(i)      Με προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων ύψους £16.089 χιλιάδες (2006: £16.057 χιλιάδες) (Σηµ. 30) 
 
(ii)     Με κυµαινόµενη επιβάρυνση στα περιουσιακά στοιχεία ύψους £3.600 χιλιάδες (2006: £2.814 χιλιάδες) 
 
(iii)    Με υποθήκη πάνω στην ιδιόκτητη και εκµισθωµένη γη και κτίρια αξίας £68.287 χιλιάδες (2006:  
         £66.190 χιλιάδες) (Σηµ. 12) 
 
(iv)    Με υποθήκη πάνω σε επενδύσεις σε ακίνητα ύψους £300 χιλιάδες (2006: £300 χιλιάδες) (Σηµ. 13) 

 
 

 
(v)     Με ενεχυρίαση µετοχών εταιρειών του Συγκροτήµατος που κατέχει η Εταιρεία ή οι Σύµβουλοι της Εταιρείας 
         ή εταιρείες του Συγκροτήµατος (Σηµ. 30) 
 
(vi)    Εκχώρηση ασφαλιστικών συµβολαίων στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος 
 
(vii)   Εκχώρηση των ενοικιαστήριων συµβολαίων επαύλεων του Συγκροτήµατος 
 
(viii)  Εκχώρηση µελλοντικών συµβολαίων πώλησης επαύλεων υπό κατασκευή 
 
(ix)    Με προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων για ποσό ύψους £16 εκατοµµυρίων (Σηµ. 30) 
 
(x)     Απεριόριστες εταιρικές εγγυήσεις από το Συγκρότηµα και εταιρικές εγγυήσεις επί εγγυητηρίων εγγράφων  
         για ποσό ύψους £7.800 χιλιάδες και για απεριόριστό ποσό. 
 
(xi)    Εντολή συµψηφισµού της Εταιρείας και εταιρειών του Συγκροτήµατος. 
 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν ως εξής: 
 
  2007 2006 
  % % 
    
Τραπεζικά δάνεια  7,5 13 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  8,5 6,4 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  4,5 4,5 
Χρεόγραφα  6 6 
∆άνεια από κοινοπραξίες  5,5 5,5 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι διευθετηµένα σε 
κυµαινόµενα επιτόκια.  Για δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται µηνιαίως 
εκθέτοντας το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. 
 
Η λογιστική αξία των τραπεζικών παρατραβηγµάτων και τραπεζικών δανείων είναι περίπου η ίδια 
µε τη δίκαιη αξία τους. 
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25 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
H λογιστική αξία του δανεισµού του Συγκροτήµατος αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής:  
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Κυπριακή Λίρα – νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 38.228 34.561 
Ευρώ  28.906 26.298 
Στερλίνα   682 52 
Ελβετικά Φράγκα  867 947 
∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών  - 281 
  _________ _________ 
  68.683 62.139 
  ========= ========= 

 
26 Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις 
 
  2006 

£000 
   
Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2006   
Προσθήκες  294 
Πίστωση στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (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 
  ======== 
Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους   267 
Πίστωση την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 6)   (28) 
Συναλλαγµατική ζηµιά   2 
   _______ 
   241 
   ======= 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007    
Κόστος   297 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   (56) 
   _______ 
Καθαρή λογιστική αξία   241 
   ======= 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις πιστώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο 
διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων που 
επιχορηγούνται. 
 
Οι αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις αντιπροσωπεύουν την κρατική επιχορήγηση που 
δόθηκε κατά το έτος 2006 από την Ελληνική ∆ηµοκρατία για την ανακαίνιση και επέκταση του 
ξενοδοχείου Φαλιράκι στη Ρόδο που ανήκει στην εξαρτηµένη εταιρεία του Συγκροτήµατος D.H. 
Cyprotels Public Limited. 
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27 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Εµπορικοί πιστωτές  4.833 22.014 
Εισπράξεις και πιστωτές από προπωλήσεις (Σηµ. 20)  - 105 
Οφειλόµενα έξοδα και αναβαλλόµενα έσοδα  6.034 10.126 
Άλλοι πιστωτές  3.370 3.167 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 30)  35 31 
Πληρωτέα σε συνδεδεµένη εταιρεία (Σηµ. 30)  659 - 
  _______ _______ 
  14.931 35.443 
  ======= ======= 
 
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου 
η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
28 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Τραπεζικές εγγυήσεις 
 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007, το Συγκρότηµα είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τραπεζικές εγγυήσεις 
προς όφελος της κοινοπραξίας του Συγκροτήµατος Chapo - Chrysland & Co ύψους £1,2 
εκατοµµυρίων η οποία προέκυψε κατά τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του 
Συγκροτήµατος (2006: £1,2εκ). 
 
∆ικαστικές αγωγές 
 
Συντριβή αεροπλάνου της Ajet Aviation Limited 
 
∆ικαστικές διαδικασίες 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.  Επίσης σε σχέση µε την 
συντριβή του αεροπλάνου η Εταιρεία A Jet Aviation Limited προχώρησε σε κατάθεση αγωγής στην 
Ελλάδα εναντίον της Boeing.  Οι νοµικοί σύµβουλοι του Συγκροτήµατος είναι της γνώµης ότι οι 
ασφάλειες του Συγκροτήµατος είναι αρκετές για να καλύψουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις 
προκύψουν από αυτές τις δικαστικές αγωγές. 
 
Άλλες αγωγές 
 
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2007 είχαν κινηθεί δικαστικές αγωγές κατά εταιρειών του Συγκροτήµατος 
ύψους £11 εκατοµµυρίων από τρίτους στην Κύπρο για οικονοµικές διαφορές που προέκυψαν κατά 
τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.  Στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αναγνωριστήκαν αντίστοιχες υποχρεώσεις για ποσά ύψους £11 εκατοµµυρίων που 
σχετίζονται µε τις πιο πάνω απαιτήσεις.  Υπάρχουν επίσης ανταπαιτήσεις από εταιρείες του 
Συγκροτήµατος που ανέρχονται σε £4,1 εκατοµµύρια.  Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής 
αγωγές εναντίον του Συγκροτήµατος ύψους £2,7 εκατοµµύρια έχουν αποσυρθεί. 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, µε βάση νοµική συµβουλή που έχουν πάρει, δεν αναµένουν να προκύψει 
οποιαδήποτε επιπρόσθετη σηµαντική ζηµιά για το Συγκρότηµα από τις προαναφερθείσες 
υποθέσεις. 
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29 ∆εσµεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού αλλά δεν αναγνωρίστηκαν στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι ως εξής: 
 
  2007 

£000 
2006 
£000 

    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  1.000 - 
  ======= ======= 
 
Για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του έτους 2007, δεν έχουν υπογραφεί συµβόλαια αλλά το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει υιοθετήσει απόφαση προς υλοποίηση τους. 
 
∆εσµεύσεις 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. 
 
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες 
λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής: 
 
  

Γη και 
κτίρια 

2007 
£000 

Μισθώσεις 
αεροσκαφών 

και άλλα 
2007 
£000 

 
Γη και 
κτίρια 
2006 
£000 

Μισθώσεις 
αεροσκαφών 

και άλλα 
2006 
£000 

     
Μέχρι 1 έτος 826 - 879 19 
Από 1 µέχρι 5 έτη  1.314 - 1.699 - 
Μετά από 5 έτη 5.983 - 6.516 145 
 ________ _________ ______ ______ 
 8.123 - 9.094 164 
 ======== ========= ====== ====== 
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30 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 
 
(α) Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών/επενδύσεων, δανειοδότηση/τόκοι 
 

 2007 2006 
 £000 £000 
Κοινοπραξίες   
Αγορές διοικητικών υπηρεσιών 463 739 
 ======== ======== 
Τόκοι πληρωτέοι 37 31 
 ======== ======== 
Μέτοχοι   
∆ανεισµός 2.940 - 
 ======== ======== 
Εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας (1)   
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων - 62 
 ======== ======== 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων - 48 
 ======== ======== 
Ενοίκια - 170 
 ======== ======== 
Κέρδος από πώληση δικαιώµατος αγοράς ξενοδοχείου  
 (Σηµ. 30 (ε)) 

 
221 

 
- 

 ======== ======== 
Άλλα εισοδήµατα (Σηµ. 30 (ε)) 213 - 
 ======== ======== 
∆ανεισµός 3.227 - 
 ======== ======== 
Βασικά ∆ιοικητικά στελέχη   
  Κέρδος από πώληση εξαρτηµένης (Σηµ. 30 (ε)) 208 - 
 ======== ======== 

 
 (1) Οι εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας είναι εταιρείες στις οποίες ο Εκτελεστικός 

Ανιπρόεδρος της Εταιρείας ή και άλλοι Σύµβουλοι έχουν σηµαντική συµµετοχή. 
 
(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις, αγορές και 

δανειοδοτήσεις 
 

 2007 2006 
 £000 £000 
   
Εισπρακτέα από κοινοπραξίες (Σηµ. 20) 331 570 
 ======== ======== 
Εισπρακτέα από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας (Σηµ. 20) 1.044 723 
 ======== ======== 
Εισπρακτέα από Συµβούλους (Σηµ. 20) - 4 
 ======== ======== 
∆άνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας (Σηµ. 25) (3.257) (30) 
 ======== ======== 
∆άνεια από Μέτοχους (Σηµ. 25) (2.940) - 
 ======== ======== 
∆άνεια από Συµβούλους (Σηµ. 25) (50) (18) 
 ======== ======== 
∆άνεια από υπαλλήλους (Σηµ. 25) - (11) 
 ======== ======== 
∆άνεια από κοινοπραξίες (Σηµ. 25) (659) (864) 
 ======== ======== 
Πληρωτέα σε εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας (Σηµ. 27) (35) (31) 
 ======== ======== 
Πληρωτέο σε συνδεδεµένη εταιρεία (Σηµ. 27) (659) - 
 ======== ======== 
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30 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις, αγορές και 

δανειοδοτήσεις (συνέχεια) 
 
 Τα δάνεια από Συµβούλους, εταιρείες κοινής ιδιοκτήσιας και υπαλλήλους παραχωρήθηκαν 

χωρίς τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 
 
 Τα δάνεια από τις κοινοπραξίες φέρουν ετήσιο τόκο προς 5,5%. 
 
 ∆άνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας ύψους £861 χιλιάδων στις 31 Οκτωβρίου 2007 

φέρουν τόκο προς 2,75%. 
 
 Τα υπόλοιπα µε τις εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας, Συµβούλους και µε την συνδεδεµένη 

εταιρεία δε φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 
 
(γ) Προσωπικές εγγυήσεις Συµβούλων 
 
 Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένα µε 

προσωπικές εγγυήσεις των Συµβούλων για ποσό ύψους £16 εκατοµµυρίων (2006: £16 
εκατοµµυρίων). 

 
(δ) Αµοιβή Συµβούλων και Βασικών ∆ιοικητικών στελεχών 

 
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων και των Βασικών ∆ιοικητικών στελεχών του 
Συγκροτήµατος ήταν ως εξής: 
 
 2007 2006 
 £000 £000 
   
Σύµβουλοι:   
Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 548 530 
∆ικαιώµατα 9 14 
Πληρωµές σε σχέδια αφυπηρέτησης και ασφάλειες ζωής 69 59 
Αποζηµιώσεις λόγω τερµατισµού εργασιών 272 - 
 ______ ______ 
Σύνολο  898 760 
 ====== ====== 
Βασικά ∆ιοικητικά στελέχη:   
  Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 162 157 
 ====== ====== 

 
(ε) Άλλες συναλλαγές µε Συµβούλους 
 

• Στις 26 Ιανουαρίου 2007 το Συγκρότηµα προχώρησε στην πώληση του δικαιώµατος 
αγοράς (option to buy) του εκµισθωµένου ξενοδοχείου Marathon για £221 χιλιάδες . 
Αγοραστής ήταν εταιρεία στην οποία συµµετέχει ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της 
Εταιρείας κ. Ανδρέας ∆ράκου. 

• Ως µέρος της συµφωνίας πώλησης τουριστικών πακέτων µε εταιρεία ιδιοκτησίας 
του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Ανδρέα ∆ράκου το Συγκρότηµα 
έλαβε άλλα εισοδήµατα ύψους £213 χιλιάδες. 

• Στις 30 Ιουλίου 2007 το Συγκρότηµα προχώρησε στην πώληση της 100% 
εξαρτηµένης τους Libra Europe Limited και της συνεξαρτηµένης της στην Ρωσία. Οι 
καθαρές υποχρεώσεις που πωλήθηκαν και συνεπώς το κέρδος από την πώληση 
αυτή σύµφωνα µε την τελική συµφωνία είναι £208 χιλιάδες. Η πώληση έγινε στην 
Morwood Holdings Limited η οποία ανήκει στην ∆ιοικητική οµάδα της εξαρτηµένης.    
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31 Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 
Οι λεπτοµέρειες των κύριων εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος είναι ως εξής: 
 
 
Όνοµα 

 
Κύρια δραστηριότητα 

Συµµετοχή στο µετοχικό 
κεφάλαιο 

Χώρα 
σύστασης 

  2007 2006  
  % %  
Εξαρτηµένες της Εταιρείας     
Libra Holidays Limited (Σηµ. 32) Πώληση πακέτων 

εκδροµών και άλλων 
λιανικών διακοπών 

µετατράπηκε σε 
συνδεδεµένη (Σηµ. 15) 

100 Ηνωµένο 
Βασίλειο 

D. H. Cyprotels Plc (1) Ιδιοκτησία και διαχείριση 
ξενοδοχείων στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα 

53,93 53,93 Κύπρος 

Ajet Aviation Limited (πρώην 
Helios Airways Limited) 

Αεροπλοΐα  100 100 Κύπρος 

     
Εξαρτηµένες της  
D. H. Cyprotels Plc 

    

Astarti Development Plc Ιδιοκτησία και 
εκµετάλλευση 
ξενοδοχείων στην Κύπρο 

41,2 41,2 Κύπρος 

 
(1) Η εξαρτηµένη εταιρεία του Συγκροτήµατος D.H. Cyprotels Plc και η συνεξαρτηµένη Astarti 

Development Plc είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και ετοιµάζουν 
ξεχωριστές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 
32 Πώληση εταιρειών του Συγκροτήµατος 
 
(α) Μείωση του ποσοστού συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Libra Holidays 

Limited 
 
Στις 31 Οκτωβρίου 2007, το Συγκρότηµα µείωσε κατά 55% τη συµµετοχή του στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Libra Holidays Limited (LHL) µέσω µη συµµετοχής του στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εξαρτηµένης το οποίο αναλήφθηκε από δύο νέους επενδυτές.  Το κέρδος που 
προέκυψε από τη µείωση του ποσοστού παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 
  £000 
   
Σύνολο υποχρεώσεων που αποξενώθηκαν   (6.141) 
Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων που παρέµειναν εισπρακτέα από την    
      συνδεδεµένη 

  
(4.807) 

Συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές (Σηµ. 24)  144 
Καθαρές υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στο Συγκρότηµα και 

αναγνωρίστηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2007 (Σηµ. 15) 
  

2.681 
 Αναπροσαρµογή δίκαιης αξίας σε µακροχρόνια χρεωστικά υπόλοιπα 

από την συνδεδεµένη 
  

2.128 
  _________ 
Κέρδος από την µείωση ποσοστού (Σηµ. 34)  (5.995) 
  ========= 
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32 Πώληση εταιρειών του Συγκροτήµατος (συνέχεια) 
 
(α) Μείωση του ποσοστού συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Libra Holidays 

Limited (συνέχεια) 
 
  £000 
   
Καθαρές υποχρεώσεις της συνδεδεµένης εταιρείας που αντιστοιχούν 
στο Συγκρότηµα στις 31 Οκτωβρίου 2007 (£5.969 @ 45%) 

  
2.686 

Καθαρές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν  (2681) 
  _________ 
Καθαρές υποχρεώσεις που θα αντισταθµιστούν έναντι µελλοντικού  
     µεριδίου στα κέρδη της συνδεδεµένης 

  
5 

  ========= 
 
Βάση της συµφωνίας µείωσης του ποσοστού συµµετοχής του Συγκροτήµατος στην Libra Holidays 
Limited οι νέοι επενδυτές εξάσκησαν τον Μάρτιο του 2008 το δικαίωµα τους για αγορά 
επιπρόσθετου ποσοστού 25% στο µετοχικό κεφάλαιο της συνδεδεµένης Εταιρείας αφού 
ικανοποιήθηκαν οι σχετικές προϋποθέσεις της συµφωνίας και το ποσοστό συµµετοχής του 
Συγκροτήµατος µειώθηκε στο 20% και η επένδυση ταξινοµήθηκε στην κατηγορία των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση.  Από την µείωση αυτή 
προέκυψε κέρδος στο Συγκρότηµα λόγω επιπρόσθετης αποξένωσης ζηµιών της συνδεδεµένης 
που αντιστοιχούσαν στο Συγκρότηµα. 
 
(β) Πωλήσεις εταιρειών του Συγκροτήµατος 
 
Στις 30 Ιουλίου 2007 το Συγκρότηµα πώλησε το 100% της συµµετοχής του στην εξαρτηµένη 
εταιρεία Libra Europe Limited και της συνεξαρτηµένης της στην Ρωσία. 
 
Το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις που πωλήθηκαν ήταν ως εξής: 
 

  £000 
   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (Σηµ. 12)   8 
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές   27 
Πληρωτέα  (243) 
  ________ 
Σύνολο ενεργητικού που πωλήθηκε  (208) 
  ======== 
Τίµηµα πώλησης  - 
Κέρδος στην πώληση  (208) 
  ======== 

 
Κατά την διάρκεια του έτους 2006 το Συγκρότηµα πώλησε τις πιο κάτω εταιρείες: 
 
(1) Την 1 Νοεµβρίου 2005, 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Crownvalley 

Properties Limited (“CVPL”). 
(2) Στις 19 ∆εκεµβρίου 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”). 
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32 Πώληση εταιρειών του Συγκροτήµατος (συνέχεια) 
 
(β) Πωλήσεις εταιρειών του Συγκροτήµατος (συνέχεια) 
 
Το ενεργητικό και υποχρεώσεις που πωλήθηκαν είχαν ως εξής: 
 
  

CVPL 
£000 

 
Planet 

£000 

Capital 
Accommodation 

£000 

 
Σύνολο 

£000 
     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
(Σηµ. 12) 

 
- 

 
- 

 
503 

 
503 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  
(Σηµ. 17) 

 
 

547 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

547 
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές 80 - 58 138 
Οφειλές προς το Συγκρότηµα - - (1.498) (1.498) 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 18) - - 55 55 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 58 - - 58 
Πληρωτέα (563) - - (563) 
Μερίδιο συνδεµένης εταιρείας (Σηµ. 15) - 72 - 72 
 __________ __________ __________ __________ 
∆ίκαιη αξία του καθαρού 
ενεργητικού/(παθητικού) 

 
122 

 
72 

 
(882) 

 
(688) 

Υπεραξία (Σηµ. 14) - - 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 
    
Μετρητά από την πώληση   263 
Προµήθεια που πληρώθηκε   (100) 
   __________ 
Εισροή µετρητών από την πώληση   163 
   ========== 
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33 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
(α)  Στις 4 ∆εκεµβρίου 2007 το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε 
την έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (∆Π) και ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ).  Κατά την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 18 Ιανουαρίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ενέκρινε την κεφαλαιουχική διάρθρωση της Εταιρείας.  Λεπτοµέρειες αναφέρονται στη 
Σηµείωση 35 (δ) των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  

 
(β) Στις 7 ∆εκεµβρίου 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. 

 
(γ) Η εξαρτηµένη εταιρεία D.H. Cyprotels Plc κατά το έτος 2007 βρισκόταν σε 

διαπραγµατεύσεις και προχώρησε στις 24 ∆εκεµβρίου 2007 στην πώληση του 100% του 
µετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην εξαρτηµένη Piccadilly Tourism and Trading SA., 
ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Piccadilly, στην Αίγινα, στην Ελλάδα.  Η τιµή 
πώλησης ήταν £585 χιλιάδες (€1 εκατοµµύριο) και η ζηµιά από την πώληση ήταν £63 
χιλιάδες για την οποία είχε γίνει ήδη πρόβλεψη εντός του έτους 2007. 

 
(δ) Μετά την εισαγωγή του ευρώ ως επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από 

την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόµισµα λειτουργίας του Συγκροτήµατος έχει αλλάξει από 
Κυπριακές λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσµα, η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος 
την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει µετατραπεί σε ευρώ µε βάση το οριστικό κλείδωµα της ισοτιµίας 
ευρώ 1 = £0,585274.  Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µειωθεί από 
€13.051 χιλιάδες (£7.638) σε €12.985 χιλιάδες λόγω της στρογγυλοποίησης.  Η διαφορά 
των €66 χιλιάδων έχει καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 
(ε) Η εξαρτηµένη εταιρεία D.H. Cyprotels Plc κατά το έτος 2007 βρισκόταν σε 

διαπραγµατεύσεις και προχώρησε τον Ιανουαρίου 2008 σε συµφωνία πώλησης του 
ιδιόκτητου ξενοδοχείου Droushia Heights, στη ∆ρούσια, στη Πάφο, προς £1,61 εκατοµύρια 
καθαρά.  Κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης η πώληση είχε ολοκληρωθεί.  Το 
Συγκρότηµα προχώρησε σε αντιλογισµό, έναντι του ήδη αναγνωρισµένου αποθεµατικού 
επανεκτίµησης, τη ζηµιά από την πώληση ύψους £935 χιλιάδων, αποτιµώντας το ακίνητο 
στις 31 Οκτωβρίου 2007 στην πραγµατική του αξία (Σηµ. 24).  Ο Σύµβουλος της 
εξαρτηµένης εταιρείας κ. Αντώνης Πισσαρίδης συµµετέχει στην εταιρεία που αγόρασε το 
ξενοδοχείο. 

 
(στ) Τον Μάρτιο του 2008 το ποσοστό στη συνδεδεµένη εταιρεία Libra Holidays Limited (UK) 

µειώθηκε από 45% σε 20% και η επένδυση ταξινοµήθηκε στην κατηγορία των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση.  Από την µείωση 
του ποσοστού αναµένεται να προκύψει κέρδος λόγω αποξένωσης µέρους των ζηµιών που 
αντιστοιχούν στο Συγκρότηµα όπως παρουσιάζονται στη σηµείωση 32. 

 
(ζ) Στις 7 Απριλίου 2008, η εξαρτηµένη εταιρεία D.H. Cyprotels Plc προχώρησε στην πώληση 

του ξενοδοχείου Aquamarina για ποσό ύψους £2.940 χιλιάδες σε µετρητά.  Το καθαρό 
κέρδος που προέκυψε σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της διεύθυνσης είναι ύψους £848 
χιλιάδων. 
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33 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού (συνέχεια) 
 
(η) Στις 23 Ιουνίου 2008 κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ψήφισµα για 

εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να προβεί σε έκδοση και 
παραχώρηση µέχρι 10% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 7 638 
χιλιάδες µετοχές µε ονοµαστική αξία €0,17.  Η παραχώρηση αυτή είναι µέρος της 
συµφωνίας που έχει κάνει η Εταιρεία µε τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων για πληρωµή µέρους 
των οφειλών της σε αυτούς µε την έκδοση και παραχώρηση µετοχών της Εταιρείας χωρίς 
να προηγηθεί προσφορά των µετοχών αυτών στους υφιστάµενους µετόχους της.  Τα µέλη 
των Εταιρειών παραιτήθηκαν από όλα τα δικαιώµατα προαγοράς (pre-emption rights), που 
έχουν ή που µπορεί να έχουν σε σχέση µε την έκδοση και παραλαβή των µετοχών της 
Εταιρείας. 

 
34 Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα για πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες 
 
Στις 31 Οκτωβρίου 2006 και 2007 το Συγκρότηµα κατείχε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
που ικανοποιούν τα κριτήρια του ∆ΠΧΠ 5 για ταξινόµηση ως διακρατούµενα για πώληση και 
κατηγοροποιούνται ως διακοπείσες δραστηριότητες στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον τοµέα της αεροπλοΐας µέσω της εξαρτηµένης εταιρείας Ajet Aviation 
Limited της οποίας οι δραστηριότητες τερµατίστηκαν τον Νοέµβριο του 2006. Οι διακοπείσες 
δραστηριότητες αφορούν επίσης τον τοµέα της διοργάνωσης ταξιδιών κατόπιν της αποξένωσης 
στις 31 Οκτωβρίου 2007 (dilution of shareholding) του 55% συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της 
προηγουµένως 100% εξαρτηµένης Libra Holidays Limited (LHL) και των εξαρτηµένων της 
Priceright Aviation Limited (PAL), Travelseekers Worldwide Limited (TWL) και Sky Holidays 
Limited (SL) 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 στη Σηµείωση 35 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Αυτή η πώληση 
είναι σύµφωνη µε τη στρατηγική του Συγκροτήµατος να εστιάσει τις δραστηριότητες του στον 
ξενοδοχειακό τοµέα. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των ξενοδοχείων Chrysland Cove, στον Πρωταρά, και 
Aquamarina, στη Λεµεσό, της εξαρτηµένης του Συγκροτήµατος D.H. Cyprotels Plc κατατάχθηκαν 
ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως διακρατούµενα για πώληση µετά την 
υπογραφή συµφωνιών πώλησης τους από την εξαρτηµένη κατά το έτος 2007.  Το τίµηµα 
πώλησης είναι για το Chrysland Cove £4,1 εκατοµµύρια καθαρά και για το Aquamarina £2,94 
εκατοµµύρια καθαρά.  Το κέρδος από τις πωλήσεις θα είναι £320 χιλιάδες και £862 χιλιάδες 
αντίστοιχα.  Οι πωλήσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008. 
 
(α) Ολικά µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα για πώληση: 
 
 2007 

£000 
2006 
£000 

   
∆ιοργάνωση ταξιδιών και αερόπλοΐα (Σηµ. 5):   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (Σηµ. 12) 237 337 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 197 15.050 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 187 231 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (Σηµ. 18) 59 - 
Ξενοδοχεία και διαµονή:   
Μεταφορά από ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 5.858 - 
 ________ ________ 
 6.538 15.618 
 ======== ======== 
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34 Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα για πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες (συνέχεια) 

 
(β) Ολικές υποχρεώσεις διακρατούµενες για πώληση: 
 
 2007 

£000 
2006 
£000 

   
∆ιοργάνωση ταξιδιών:   
    Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 6.939 15.827 
    ∆ανεισµός 274 1.629 
    Τραπεζικά παρατραβήγµατα 1.300 - 
    Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 29 - 
Αεροπλοϊα:   
    Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 6.924 - 
    Τραπεζικά παρατραβήγµατα 2 - 
    Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (Σηµ. 18) 10 - 
 ________ ________ 
 15.478 17.456 
 ======== ======== 

 
(γ) Ανάλυση του αποτελέσµατος των διακοπείσων δραστηριοτήτων, και του αποτελέσµατος 
που αναγνωρίστηκε στην επανατίµηση των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν, είναι ως 
εξής: 
 
 2007 

£000 
2006 
£000 

   
Πωλήσεις 71.052 98.013 
Έξοδα (75.936) (122.640) 
 ________ ________ 
Ζηµιά πριν την φορολογία από διακοπείσες δραστηριότητες (4.884) (24.627) 
Φορολογία (4) (4.359) 
 ________ ________ 
Ζηµιά µετά την φορολογία από διακοπείσες δραστηριότητες (4.888) (28.986) 
 ________ ________ 
Κέρδος από µείωση ποσοστού σε εξαρτηµένη εταιρεία (Σηµ. 32) 5.995 - 
Κέρδος από πώληση εξαρτηµένης εταιρείας (Σηµ. 32) 208  
 ________ ________ 
 6.203  
 ________ ________ 
Ζηµιά πριν τη φορολογία που αναγνωρίστηκε από την 
επανατίµηση των περιουσιακών στοιχείων διακοπείσων 
δραστηριοτήτων 

 
 

(88) 

 
 

- 
Φορολογία - - 
 ________ ________ 
Ζηµιά που αναγνωρίστηκε από την επανατίµηση των 
περιουσιακών στοιχείων διακοπείσων δραστηριοτήτων µετά 
την φορολογία 

 
 

(88) 

 
 

- 
 ________ ________ 
Κέρδος/(ζηµιά) για το έτος από τις διακοπείσες δραστηριότητες 1.227 (28.986) 
 ======== ======== 
 
Τα ποσά που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό σε σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα για πώληση και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις παρουσιάζονται κατά τοµέα 
διακοπείσων δραστηριοτήτων στην σηµείωση 5. 
 
Το Συγκρότηµα δεν παρουσίασε τις ταµειακές ροές που αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες 
όπως απαιτείται από το ∆ΠΧΠ 5. 
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35 ∆ρώσα 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 εξαρτηµένη εταιρεία Ajet Aviation Limited, ιδιαίτερα 
µετά το δυστύχηµα στις 14 Αυγούστου 2005. 
 
Σαν αποτέλεσµα των πιο πάνω δυσκολιών το Συγκρότηµα παρουσιάζει στο τέλος του οικονοµικού 
έτους που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007: 
 
(α) Ζηµιές της τάξης των £8.705 χιλιάδων (2006: £43,058 χιλιάδες). 
 
(β) Καθαρές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της τάξης των £38,635 χιλιάδων (2006: £42,868 

χιλιάδες). 
 
(γ) Αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων πριν από το συµφέρον µειοψηφίας της τάξης των 

£30,546 χιλιάδων (2006: £22,901 χιλιάδες αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων). 
 
(δ) Καθαρές εκροές µετρητών που χρειάστηκαν για τις εργασίες του Συγκροτήµατος της τάξης 

των £10.905 χιλιάδων (2006: £5,817 χιλιάδες καθαρά µετρητά αντλήθηκαν από εργασίες). 
 
(ε) Αρνητική θέση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους της τάξης των 

£11.015 χιλιάδων (2006: £6,809 χιλιάδες αρνητική θέση).  
 
Τα πιο πάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν σηµαντική αµφιβολία ως προς την ικανότητα 
του Συγκροτήµατος να συνεχίσει τις εργασίες του ως δρώσα οικονοµική µονάδα.  Η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος έχει υιοθετήσει σειρά διορθωτικών µέτρων και έχει δεσµευτεί να υιοθετήσει και 
πρόσθετα διορθωτικά µέτρα όπως αναφέρεται πιο κάτω µε σκοπό την συνέχιση των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος:   
 
(α) Τοµέας διοργάνωσης ταξιδιών  
 

(1) Στις 30 Ιουνίου 2007 πραγµατοποιήθηκε η πώληση της 100% εξαρτηµένης εταιρείας  
Libra Europe Limited και της 100% εξαρτηµένης της Libra Russia Limited µε κέρδος 
£208 χιλιάδες.  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 η Εταιρεία συµφώνησε µε συγκεκριµένους επενδυτές οι 

οποίοι συµµετέχουν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της 
διεύθυνσης σε όλα τα επίπεδα και των δραστηριοτήτων της Libra Holidays Limited 
(LHL) την µείωση του ποσοστού κατοχής της Εταιρείας στην LHL (Σηµ. 32).  Βάση 
της συµφωνίας αυτής δύο νέοι επενδυτές επένδυσαν ποσό συνολικού ύψους 
Στερλίνων £5,9 εκατοµµύρια κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης. 

 
To πρώτο µέρος της συµφωνίας έχει υλοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2007: ποσό 
Στερλινών £3,4 εκ έχει ήδη επενδυθεί και από την ηµεροµηνία αυτή το 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.  Κατά την ηµεροµηνία της 
έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων αυτής της έκθεσης το πιο πάνω 
ποσοστό είχε µειωθεί περαιτέρω στο 20%. 
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(β) Τοµέας αεροπλοΐας 
 

Το Συγκρότηµα προχώρησε στην διακοπή του πτητικού έργου της εξαρτηµένης 
αεροπορικής εταιρείας Ajet Aviation Limited (“Ajet”).  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 τοµέα µε 
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.  Μέρος των εσόδων έχουν χρησιµοποιηθεί για αποπληρωµή µέρους των 
δανείων του Συγκροτήµατος.  Σαν αποτέλεσµα θα µειωθούν τα χρηµατοδοτικά έξοδα 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 
 

Η Εταιρεία έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της στις 18 Ιανουαρίου 
2008 για την έγκριση µεταξύ άλλων των ακολούθων ψηφισµάτων: 

 
• έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (∆Π) σε αναλογία, ένα ∆Π για κάθε µία υφιστάµενη 

µετοχή. Κάθε ένα ∆Π που θα εξασκείται στην τιµή των €0,51 θα µετατρέπεται σε 3 
µετοχές της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας €0,17, 

• έκδοση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (∆ΑΜ) σε αναλογία 1 ∆ΑΜ για κάθε 5 
υφιστάµενες µετοχές µε τιµή άσκησης €0,25, και 

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

 
Τα πιο πάνω, πλην του Σχεδίου ∆ικαιωµάτων Προαιρέσεις Αγοράς Μετοχών του οποίου η 
έγκριση έχει µετατεθεί, έχουν εγκριθεί από τους µετόχους κατά την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων.  Η Εταιρεία θα προχωρήσει στην ετοιµασία και κατάθεση 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου στις αρµόδιες Χρηµατιστηριακές Αρχές για έγκριση.  
 
Με την επιτυχή έκδοση των 229 εκ ∆Π που ισοδυναµούν µε £23 εκ αναµένεται ότι θα 
υπάρξει σηµαντική βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος που είναι 
ζωτικής σηµασίας για τη συνέχιση του Συγκροτήµατος ως δρώσας οικονοµικής µονάδας.  
Αναµένεται από τη διεύθυνση του Συγκροτήµατος ότι τουλάχιστο το 50% των ∆Π θα 
διατεθούν και η εισροή χρηµάτων θα χρησιµοποιηθεί για το κεφάλαιο κίνησης του 
Συγκροτήµατος.  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας έχει εκφράσει την πρόθεση του να 
εξασκήσει, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις την πλειονότητα των οποιωνδήποτε µη 
εξασκηθέντων ∆Π.   
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Η διανοµή αυτών των ∆Π αναµένεται να γίνει ως ακολούθως: 

 
• 100-110 εκ ∆Π έχει εγγυηθεί ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και τα 

συγγενικά του µέρη,  
• 25-40 εκ ∆Π θα χρησιµοποιηθούν για εξόφληση των κατόχων χρεογράφων όπως 

αναφέρεται πιο κάτω.  
• Η πλειοψηφία από τα υπόλοιπα 84-99 εκ ∆Π 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 ξενοδοχειακό τοµέα. 

 
∆ανεισµός - χρεόγραφα 

 
Το Συγκρότηµα είναι σε διαπραγµατεύσεις για διακανονισµό των οφειλοµένων χρεογράφων 
στις 31 Οκτωβρίου 2007.  Ο τελικός διακανονισµός αναµένεται να είναι συνδυασµός: 
 
(α) Μετρητών, και/ή 
 
(β) Παραχώρηση ∆Π, για τα οποία ο κάτοχος θα έχει δικαίωµα πώλησης σε ορισµένη 

τιµή (put option) στα επόµενα τρία χρόνια και η Εταιρεία η/και ο Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας θα έχουν 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 Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. 
 

Αναδιάρθρωση δανείων 
 
Στις 7 ∆εκεµβρίου 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 
πληρωτέες και σύµφωνα µε τις σχετικές συµφωνίες. 

 
Η ∆ιεύθυνση 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 αναµένεται σηµαντική 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 11 µέχρι 13. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων  
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 
 
  Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες 
  2007 

€000 
2006 
€000 

    
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες    
Πωλήσεις  18.067 25.552 
Άµεσα έξοδα διαµονής  (6.465) (17.002) 
Ενοίκια µισθώσεων εκµετάλλευσης γης και κτιρίων  (1.652) (1.859) 
Κόστος προσωπικού  (9.443) (9.498) 
Επιδιορθώσεις και συντήρηση  (834) (1.013) 
Αποµείωση και προβλέψεις αποµείωσης εισπρακτέων  (478) (3.756) 
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (2.563) (3.122) 
Αποµείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων  - (603) 
Αποµείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  - (559) 
∆ιαφηµιστικά έξοδα  (314) (46) 
Άλλα έξοδα  (6.014) (7.672) 
Άλλα κέρδη   1.133 4.041 
Ζηµιά από πώληση εξαρτηµένων  - (340) 
  ________ ________ 
Ζηµιά εργασιών   (8.563) (15.877) 
Χρηµατοδοτικά έξοδα  (8.323) (7.332) 
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών  246 272 
  ________ ________ 
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (16.640) (22.937) 
Φορολογία  (330) (1.107) 
  ________ ________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (16.970) (24.044) 
∆ιακοπείσες δραστηριότητες:    
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος από διακοπείσες δραστηριότητες  2.096 (49.526) 
  ________ ________ 
Καθαρή ζηµιά για το έτος  (14.874) (73.570) 
  ======== ======== 
Αναλογεί σε:    
Mετόχους της Εταιρείας  (12.703) (70.227) 
Συµφέρον µειοψηφίας  (2.171) (3.343) 
  ________ ________ 
  (14.874) (73.570) 
  ======== ======== 
Ζηµιά ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας κατά τη 
διάρκεια του έτους (σεντς ανά µετοχή): 

   

   - Βασική  (22,28) (36,26) 
    
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες 
που αναλογεί στους µετόχους τις Εταιρείας κατά την 
διάρκεια του έτους (σεντς ανά µετοχή): 

   

   - Βασική  3,16 (86,73) 
   - Πλήρως κατανεµηµένη  3,16 ∆/Ε 
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Ενοποιηµένος ισολογισµός στις 31 Οκτωβρίου 2007 
 
  Συµπληρωµατικές 

πληροφορίες 
  2007 

€000 
2006 
€000 

    
Περιουσιακά στοιχεία    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  132.975 151.379 
Επενδύσεις σε ακίνητα  619 538 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες  - 118 
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  347 425 
Xρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  85 104 
Άλλα εισπρακτέα  - 287 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  813 1.439 
  _______ _______ 
  134.839 154.290 
  _______ _______ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα   2.264 3.629 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  16.344 19.004 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

  
106 

 
238 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.555 5.048 
  _______ _______ 
  20.269 27.919 
  _______ _______ 
Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα για πώληση  11.171 26.685 
  _______ _______ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  166.279 208.894 
  ======= ======= 
Ίδια κεφάλαια   
Κεφάλαιο και αποθεµατικά που αντιστοιχούν στους µετόχους της Εταιρείας   
Μετοχικό κεφάλαιο  13.052 57.703 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  92.101 47.451 
Ίδιες µετοχές  (4.963) (4.963) 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεµατικά  9.144 10.392 
Συσσωρευµένες ζηµιές  (161.525) (149.711) 
  _______ _______ 
  (52.191) (39.128) 
Συµφέρον µειοψηφίας  32.991 35.292 
  _______ _______ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (19.200) (3.836) 
  _______ _______ 
Υποχρεώσεις     

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός  60.516 69.216 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  11.824 12.070 
Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις  412 456 
  _______ _______ 
  72.752 81.742 
  _______ _______ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  25.511 60.558 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  3.566 3.650 
∆ανεισµός  57.204 36.955 
  _______ _______ 
  86.281 101.163 
  _______ _______ 
Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα για πώληση 

  
26.446 

 
29.825 

  _______ _______ 
Σύνολο υποχρεώσεων  185.479 212.730 
  _______ _______ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   166.279 208.894 
  ======= ======= 
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών ¹ 
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2007 
 
  2007 

€000 
2006 
€000 

Ροή µετρητών από εργασίες    
Ζηµιά πριν τη φορολογία  (14.544) (65.016) 
Αναπροσαρµογές για:    
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  2.826 3.600 
  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  - 622 
  Αποµείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  150 868 
  Αποµείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων  - 21.176 
  Ζηµιά από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  668 109 
  (Κέρδος)/ζηµιά δίκαιης αξίας επενδύσεις σε ακίνητα  (80) - 
  Αποµείωση αναβαλλόµενων κρατικών επιχορηγήσεων  (48) (48) 
  Αύξηση αγοραίας αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων  

  
 

(34) 

 
 

(96) 
  Κέρδος από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

  
 

(2) 

 
 

(3.526) 
  (Κέρδος)/ζηµιά από πώληση µεριδίου εξαρτηµένης εταιρείας  (10.598) 340 
  Μερίσµατα εισπρακτέα  (3) (149) 
  Χρεωστικούς τόκους  8.317 9.387 
  Πιστωτικούς τόκους  (114) (311) 
  Μερίδιο αποτελεσµάτων κοινοπραξιών  (246) (272) 
  Ζηµιά από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση  

  
(306) 

 
- 

  _______ _______ 
  (14.014) (33.316) 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Αποθέµατα  1.365 (109) 
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  5.652 16.264 
  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

  
167 

 
8.276 

  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  (11.360) (637) 
  _______ _______ 
Μετρητά για εργασίες  (18.190) (9.522) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (444) (419) 
  _______ _______ 
Καθαρά µετρητά για εργασίες  (18.634) (9.941) 
  _______ _______ 
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (1.871) (2.278) 
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων  - (126) 
Εξαγορά συνδεδεµένης εταιρείας  - (34) 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από κοινοπραξίες  325 265 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  1.341 - 
Εισπράξεις από πώληση εξαρτηµένης  1.025 179 
Εισπράξεις κρατικής επιχορήγησης  - 502 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  114 311 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  3 149 
Εισπράξεις από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων ταξινοµηµένα ως διακρατούµενα προς πώληση 

  
2.409 

 
- 

  _______ _______ 
Καθαρά µετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες  3.346 (1.032) 
  _______ _______ 
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από τραπεζικό δανεισµό - καθαρές  3.600 (1.223) 
Εισπράξεις από δανεισµό από συγγενικά µέρη  10.592 - 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (8.317) (9.387) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν στους µετόχους της εταιρείας  - (243) 
  _______ _______ 
Καθαρά µετρητά από/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  5.875 (10.853) 
  _______ _______ 
Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (9.413) (21.826) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  (11.636) 10.190 
Μετρητά που αντιστοιχούν σε διακοπείσες δραστηριότητες  2.225 - 
  _______ _______ 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 
συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων 

  
(18.824) 

 
(11.636) 

  ======= ======= 
 
(1) Οι ταµειακές ροές αφορούν τις συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. 


