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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνουγια τη 
σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεωντης 
Εταιρείας

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 εδάφια (3) (γ) και (7) τουπερί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμουτου 2007 (“Νόμος”) ,
εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οικονομικός διευθυντής της Εταιρείας,
υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Libra
Holdings Plc για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων 
γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσειςοι οποίες 
παρουσιάζονται στις σελίδες4 μέχρι121.

(i) καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο(4) του Νόμου, και 

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

(β) Η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης 
της επιχείρησης καθώς και της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος, μαζί με 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων καιαβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

Ανδρέας Δράκου, Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Λάμπρος Γεωργίου

Άκης Κυπριανού

Θέμης Δράκου

Θεόδωρος Αντωνίου

Βίκτωρ Μαντοβάνη

Σάββας Αδαμίδης
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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνουγια τη 
σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεωντης 
Εταιρείας (συνέχεια)

Υπεύθυνος σύνταξης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

Λάμπρος Γεωργίου

Λεμεσός 
28 Φεβρουαρίου 2011



Libra Holdings Plc

2010_COMBINED.doc (4)

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίουεπί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Libra Holdings Plc (“η Εταιρεία”) και των 
εξαρτημένων της (“Το Συγκρότημα”) για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010.

Αλλαγή ονόματος

Στις 23 Ιουλίου 2010 η Εταιρεία μετονομάστηκε από Libra Holidays Group Plc σεLibra
Holdings Plc.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναιη διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων και εκμισθωμένων 
ξενοδοχείων και τουριστικών μονάδων στην Κύπρο και στην Ελλάδα και η ανέγερση και 
πώληση επαύλεωνστην Κύπρο, περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων.  

Διαπραγμάτευση τωντίτλων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

3 Στις 25 Ιανουαρίου 2011, οι μετοχικοί τίτλοι της Εταιρείας έχουν μεταταχθεί από 
την Κύρια Αγορά στην Εναλλακτική Αγορά. Οι τίτλοι της Εταιρείας θα συνεχίσουννα 
διαπραγματεύονται στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας λόγω της ύπαρξης ουσιαστικής 
αβεβαιότητας που δυνατόν να δημιουργεί σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα 
του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομικήμονάδα.

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

4 Η ζημιά για το έτος ανήλθε σε €7,1 εκ. σε σχέση με ζημιά €13,1 εκ. το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως:

(α) Οι πωλήσειςείναι μειωμένες κατά €1,3 εκ. σε σχέση με τον προηγούμενο 
χρόνο και αυτό οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πληρότητες των 
ξενοδοχείων του Συγκροτήματος ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης και της επίδρασης της στον τουρισμό. Το συνολικό 
κόστος πωλήσεων ήταν επίσης μειωμένο κατά €1,2 εκ. με αποτέλεσμα το 
μεικτό κέρδος να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με τονπροηγούμενο χρόνο.

(β) Τα άλλα κέρδη – καθαρά περιλαμβάνουν ποσό ύψους €7.3 εκ. που αφορά 
λογιστικό κέρδος που προέκυψε ωςαποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου δύο 
εξαρτημένων αδρανών εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένες στο εξωτερικό
και διαγράφηκαν.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων(συνέχεια)

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες του 
Συγκροτήματος επικεντρώνονταιστην παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία άρχισε να 
διαφαίνεται από το 2007 και στη συνεχιζόμενη κρίση στον τουριστικό τομέα που περιορίζει 
σημαντικά τα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων και επηρεάζει αρνητικά τις τιμές 
δωματίων.  Aυτό έχει αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα και στη ροή μετρητών από 
εργασίες που δημιουργεί προβλήματα στην δυνατότητα επαρκούς κάλυψης όλων των 
λειτουργικών και χρηματοδοτικώνεξόδων.  

Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το 
Συγκρότημα παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 3, 4 και 35 των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι λόγω της κρίσης σε γειτονικές χώρες, η 
χρονιά θα είναι σημαντικά βελτιωμένη. Ήδη τρία από τα ξενοδοχεία, δύο στην Πάφο και 
ένα στη Λεμεσό, λειτουργούν κατά την χειμερινή περίοδο εκεί που αναμενότανε να είναι 
κλειστά.  Επίσης το Συγκρότημα θα επιδιώξει την περαιτέρω βελτίωση στην 
αποδοτικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων.

Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος στο 
προσεχές μέλλον.

Αποτελέσματα

7 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στιςσελίδες15
και 16.  Η καθαρή ζημιά για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Διαφοράμεταξύ ένδειξης αποτελεσμάτων και ελεγμένων αποτελεσμάτων για το 
έτος

8 Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ζημιά ύψους 
€7,1 εκ. αντί ζημιά ύψους €4,3 εκ. όπως ανακοινώθηκε στην ένδειξη αποτελέσματος. Η 
διαφοράοφείλεται κυρίως στηναναπροσαρμογή της φορολογίας.  
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

9 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.893.770 διαιρεμένο σε 
189 377 006 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία, πλήρως εξοφλημένες.

Υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτουςόπως 
αναφέρεται στη Σημείωση 26.

Δεν υφίστανταιοποιοιδήποτε περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων της Εταιρείας ή στη 
κατοχή οποιωνδήποτε τίτλων από οποιονδήποτε πλην  της υποχρέωσης που επιβάλλεται 
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να λαμβάνουν έγκριση από ειδική επιτροπή που έχει 
συσταθεί προτού προβούν σε οποιαδήποτε πώληση ή αγορά μετοχών της Εταιρείας.

Δεν υφίσταται οποιοδήποτε σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο της 
Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

10 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2010 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για ολόκληρητην περίοδο εκτός του κ. Χρίστου Μαυρέλλη που παραιτήθηκε 
στις 23 Ιουλίου 2010 και του κ. Γιάννου Πανταζή πουπαραιτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 
2010. Με την παραίτηση του κ. Χρίστου Μαυρέλλη, ο κ. Ανδρέας Δράκου έχει αναλάβει 
ως νέοςΕκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Ανδρέας Δράκου, Θέμης Δράκου και 
Λάμπρος Γεωργίου αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για 
επανεκλογή.

Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αμοιβή του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Κώδικας ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Μέρος Α

11 Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης «Κώδικας» επειδή 
οι τίτλοι της διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά και σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς τουΧρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις 
διατάξεις του Κώδικα.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Κώδικας ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης(συνέχεια)

Μέρος Β

12 Πέραν των πιο πάνω, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα  
λόγω του ότι η εφαρμογή του θα απαιτούσε μεγάλη αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας η πλειοψηφία των μελών του οποίου είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι αλλά και 
κάτοχοι σημαντικών πακέτων μετοχών. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι και συνάμα μέλη της 
μητρικής και της εξαρτημένης εταιρείας και αυτό δεν επιτρέπει την δημιουργία σωστής 
σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίουκαθώς επίσης και των Επιτροπών σύμφωνα με 
τους όρους του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Επιπρόσθετα και πέραν της οικονομικής ύφεσης που παρατηρείται, η μείωση στον 
τουριστικό τομέα και κατ’ επέκταση τα αρνητικά αποτελέσματα που παρατηρούνται 
καθιστούν αδύνατη την Εταιρεία στο να προσελκύσει στο Διοικητικό της Συμβούλιο 
Ανεξάρτητους Μη-Εκτελεστικούς Συμβούλους οι οποίοι θα πρέπει να είναι και γνώστες 
της τουριστικής & ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Η υιοθέτηση του Κώδικα απαιτεί αυξημένο κόστος καθώς επίσης και καλά καταρτισμένο 
άτομο ο οποίος θα είναι Λειτουργός Συμμόρφωσης του  Κώδικα. Στην παρούσα περίοδο η 
Εταιρεία κρίνει ότι αυτό το κόστος δεν θα είναι αποδοτικό. 

Η Εταιρεία αναμένει ότι με την καλυτέρευση των συνθηκών στο μέλλοννα είναι σε θέση 
να καταρτίσει μία σωστή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατ́ επέκταση των 
Επιτροπών. Σε μια τέτοια περίπτωση θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής του 
Κώδικα.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά μέσω επαρκών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής 
πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. Ο υπεύθυνος για την σύνταξη 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι ο οικονομικός διευθυντής.

Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 7 μέλη και συνέρχεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση 
του στρατηγικού πλάνου του Συγκροτήματος και την εποπτεία υλοποίησης του. Οι 
αρμοδιότητες για θέματα καθημερινής φύσεως έχουν ανατεθεί στους Εκτελεστικούς 
Διοικητικούς Συμβούλους.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίουεπί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων(συνέχεια)

Κώδικας ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης (συνέχεια)

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

13 Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 
5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Ποσοστό
μετοχών

%

Ανδρέας Δράκου 55,29
Ρόης Ησαΐας 7,93

Συμφέροντα Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

14 Από τη λήξη του οικονομικού έτους και5 μέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης 
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στο 
ποσοστό των μετοχών που κατείχε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου άμεσα και 
έμμεσα.

Τα ποσοστάστο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, των Συμβούλων, των συζύγων, 
τέκνων τους και εταιρειών στις οποίες οι Σύμβουλοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 
τουλάχιστον 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, στις 31 Οκτωβρίου 2010 και στις 
18 Φεβρουαρίου 2011 ήταν ως εξής: 

31 Οκτωβρίου 
2010

%

18 Φεβρουαρίου 
2011

%

Χρίστος Μαυρέλλης Δ/Ε Δ/Ε
Ανδρέας Δράκου 55,29 55,29
Άκης Κυπριανού 3,32 3,32
Θέμης Δράκου 1,29 1,29
Θεόδωρος Αντωνίου 0,08 0,08
Βίκτωρ Μαντοβάνης 0,77 0,77
Σάββας Αδαμίδης 0,70 0,70
Γιάννος Πανταζής - Δ/Ε
Λάμπρος Γεωργίου - -

Συμβάσεις με Σύμβουλους και συνδεόμενα πρόσωπατων Συμβούλων

15 Υπάρχουν συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ του 
Συγκροτήματος και των Συμβούλων όπως αναφέρεται στη Σημείωση 34 των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

16 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων που αναφέρονται στη Σημείωση 34
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική 
σύμβαση με το Συγκρότημα στις 31 Οκτωβρίου 2010, στην οποία οι Σύμβουλοι ή 
συνδεδεμένα πρόσωπα τους είχαν ουσιώδες συμφέρον.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίουεπί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Κώδικας ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης (συνέχεια)

Κανόνες διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

17 Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται ή 
επικυρώνεται από την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του καταστατικού της.  Το διοικητικό συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει οποτεδήποτε 
αποφασιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την 
επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.  Επίσης έχει εξουσία να αναπληρώνει θέσεις που 
έχουν κενωθεί με τον ίδιο τρόπο, μέχρι την επόμενη γενική ετήσια γενική συνέλευση.  

Τίτλοι με ειδικά δικαιώματα ελέγχου

18 Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε 
υπάρχουν οποιοδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων.

Νέες εκδόσεις μετοχών

19 Η έκδοση νέων μετοχών προς τους μετόχους επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ προς οποιουσδήποτε τρίτους απαιτείται 
απόφαση γενικής συνέλευσης.  Η οποιαδήποτε έκδοση μετοχών διενεργείται στα πλαίσια 
του καταστατικού της Εταιρείας και της σχετικής νομοθεσίας.

Ίδιες μετοχές

20 Στις 31 Οκτωβρίου 2010 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης το 
Συγκρότημα είχε στην κατοχή του785 160 ίδιες μετοχές(Σημ. 26) για μεγαλύτερο 
διάστημα από αυτό που προνοείτεαπό τον περί Εταιρειών Νόμο.

Δεν υπήρχαν συναλλαγές σε ίδιες μετοχές κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
Οκτωβρίου 2010.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 

21 Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν 
σχέση με την κατανόηση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πέραν της 
σύναψης συμφωνίας για αναδιοργάνωση των δανείων του Συγκροτήματος όπως 
αναφέρεται στην Σημείωση 28.

Υποκαταστήματα

22 Το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.
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Έκθεση ΑνεξάρτητουΕλεγκτή
Προς τα Mέλη της Libra Holdings Plc

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Libra Holdings
Plc (η “Εταιρεία”) και των εξαρτημένων της (το «Συγκρότημα»), οι οποίεςαποτελούνται 
από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Οκτωβρίου 2010, και τιςενοποιημένες 
καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεωςπου έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικώνκαι λοιπέςεπεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 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 εσωτερικών δικλίδων σχετικών με την 
κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή 
καταλλήλων λογιστικών πολιτικώνκαι υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεωνμε βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες δεοντολογίαςκαθώς και νασχεδιάζουμε και ναδιενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 
την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
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Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.  Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Βάση για Γνώμημε Επιφύλαξη

Όπωςαναφέρεται στη Σημείωση 26, το Συγκρότημααπέκτησε ίδιες μετοχές, με βάση το 
Άρθρο 57Ατου περί Εταιρειών Νόμουτης Κύπρου, Κεφ. 113, τις οποίες όμως διακράτησε 
πέραν της μέγιστης περιόδου των δύο ετών. Η διακράτηση πέραντων δυο ετών αντίκειται 
των προνοιών του Άρθρου 57Α(1)(α) του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η
Εταιρεία δεν έχει ακόμη προβεί σε ενέργειες για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του πιο 
πάνω άρθρου του Νόμου.

Γνώμημε Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της οικονομικής θέσηςτου Συγκροτήματοςστις 31 Οκτωβρίου 2010, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών τουγια τη χρήσηπου έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράςόπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕκαι εκτός από το θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, 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 εκφράζουμεπεραιτέρωεπιφύλαξη στη γνώμη μας, επισύρουμε την προσοχή 
στη Σημείωση 35 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι το 
Συγκρότημα υπέστη καθαρή ζημιά ύψους €7,1 εκ. κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 
στις 31 Οκτωβρίου 2010 και κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις 
υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά €56,7 εκ. και είχε αρνητικό 
σύνολο ίδιων κεφαλαίων ύψους €24,7 εκ.. Οι παράγοντες αυτοί μαζί με άλλα θέματα που 
εξηγούνται στην Σημείωση 35 υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας που δυνατόν να 
δημιουργείσημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει 
ως δρώσα οικονομική μονάδα.  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
ετοιμαστεί με βάση την αρχή της δρώσας οικονομικής μονάδας.  Ωστόσο, εάν τα μέτρα 
που λαμβάνει η Διεύθυνση όπως αναφέρονται στη Σημείωση 35 δεν έχουν θετική 
κατάληξη και αν οιπιστωτικές διευκολύνσεις από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που 
χρηματοδοτούν το Συγκρότημα δεν συνεχίσουν επαρκώς ή ανακληθούν, το Συγκρότημα 
μπορεί να μην είναι σε θέση να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση θα χρειαστούν αναπροσαρμογές 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 και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμουτης Κύπρου, 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 όσακαλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με 
τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμοτης Κύπρου, Κεφ. 113, 
πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες 
που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω 
Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.



F:\L\LI11871\ASSURANCE\FS\2010_COMBINED.doc (14)

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 Νόμουτης Κύπρου,
Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λεμεσός, 28 Φεβρουαρίου 2011
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010

Σημ.
2010

€
2009

€

Εισόδημα 5 21.385.968 22.729.156
Κόστος πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών (19.053.477) (20.223.716)

_________ __________
Μικτό κέρδος 2.332.491 2.505.440
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης (493.654) (815.146)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (6.726.037) (6.697.787)
Άλλα έσοδα 6 220.247 862.160
Άλλακέρδη – καθαρά 7 7.005.685 578.232

_________ _________
Κέρδος/(ζημιά) εργασιών 2.338.732 (3.567.101)
Χρηματοδοτικά έξοδα 10 (8.205.216) (8.823.602)
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών 19 209.308 726.358

__________ __________
Ζημιά πριν τη φορολογία (5.657.176) (11.664.345)
Χρέωση φορολογίας 11 (1.435.521) (1.484.778)

__________ __________
Ζημιά για το έτος (7.092.697) (13.149.123)

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

Αναλογεί σε:
Mετόχους της Εταιρείας 348.107 (8.129.676)
Συμφέρον μειοψηφίας (7.440.804) (5.019.447)

_________ ___________
(7.092.697) (13.149.123)
========= ==========

Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους της 
Εταιρείας(σεντςανά μετοχή) 12 0,18 (5,67)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.



Libra Holdings Plc

(16)

Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010

Σημ.
2010

€
2009

€

Ζημιά για το έτος (7.092.697) (13.149.123)
_________ __________

Άλλα συνολικά εισοδήματα:
Κέρδη από επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων 27 8.887.625 -
Αναβαλλόμενη φορολογία 27 - 1.814
Λογιζόμενη διανομή μερίσματος εξαρτημένης - (83.841)
Ζημιές δίκαιης αξίας από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 27 (750) -
Συναλλαγματικές διαφορές 27 (10.687) (2.436)

_________ __________
Άλλα συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) για το έτος, μετά τη 
φορολογία 8.876.188 (84.463)

_________ __________
Συνολικό εισόδημα/(ζημιά) για το έτος 1.783.491 (13.233.586)

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

Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση της 
φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων παρουσιάζεται στη Σημείωση 11.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστον μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Οκτωβρίου 2010

Σημ.
2010

€
2009

€
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 15 113.713.517 106.661.568
Επενδύσεις σε ακίνητα 16 665.000 618.514
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 18 490 490
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 19 347.348 938.063
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 20 733 1.483
Αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσεις 29 - 643.214
Προπληρωμές για μισθώσειςεκμετάλλευσης 21 20.482.818 19.541.961

_________ __________
135.209.906 128.405.293
_________ __________

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 22 1.436.226 1.464.094
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 23 8.591.434 10.838.420
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 24 39.919 40.788
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 25 1.716.775 1.096.362

_________ __________
11.784.354 13.439.664
_________ ___________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 146.994.260 141.844.957
========= ===========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά 
Μετοχικό κεφάλαιο 26 1.893.770 31.780.362
Διαφορά από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από £ σε € 65.720 65.720
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 26 - 68.720.619
Ίδιες μετοχές 26 (4.963.115) (4.963.115)
Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά 27 3.416.441 2.169.179
Συσσωρευμένες ζημιές (64.595.685) (163.964.732)

_________ __________
(64.182.869) (66.191.967)

Συμφέρον μειοψηφίας 39.473.676 39.285.554
_________ _________

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (24.709.193) (26.906.413)
_________ __________

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 28 89.337.049 85.272.144
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 29 11.542.937 11.380.202
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις 30 2.313.260 2.422.046

__________ __________
103.193.246 99.074.392
__________ __________

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 31 36.796.097 40.160.226
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.295.733 3.046.058
Δανεισμός 28 28.418.377 26.470.694

__________ __________
68.510.207 69.676.978

__________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων 171.703.453 168.751.370

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 146.994.260 141.844.957

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

Στις28 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο τηςLibra Holdings Plc ενέκρινε αυτές
τιςενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Ανδρέας Δράκου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Λάμπρος Γεωργίου, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στιςσελίδες22 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις31 Οκτωβρίου 2010

Συμφέρον μετόχων Εταιρείας

Σημ.
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
διαφοράς

από τη
μετατροπή

του μετοχικού
κεφαλαίου σε

Ευρώ (1)

Αποθεματικό
υπέρ το
άρτιο (1)

Ίδιες
μετοχές

Αποθεματικά
δίκαιης αξίας

και άλλα
αποθεματικά

(1), (2)

Συσσωρευ-
μένες 

ζημιές(3)
Συμφέρον

μειοψηφίας Σύνολο
€ € € € € € € €

Υπόλοιπο την 1 Νοεμβρίου 2008 14.283.809 65.720 68.720.619 (4.963.115) 2.389.252 (155.920.357) 44.254.692 (31.169.380)
_________ ________ _________ ________ ________ __________ __________ _________

Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για το έτος - - - - - (8.129.676) (5.019.447) (13.149.123)

_________ ________ _________ ________ ________ __________ __________ _________

Άλλες συνολικές ζημιές 
Λογιζόμενη διανομή μερίσματος σε εξαρτημένη - - - - - (83.841) - (83.841)
Μερίδιο μειοψηφίας στην λογιζόμενη διανομή 
εξαρτημένης - - - - - 50.077 (50.077) -

Συναλλαγματικές διαφορές 27 - - - - (2.436) - - (2.436)
Μερίδιο μειοψηφίας στις συναλλαγματικές διαφορές 27 - - - - 1.066 - (1.066) -
Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενηςφορολογίας 27 - - - - 1.814 - - 1.814
Μερίδιο μειοψηφίας στην αναβαλλόμενη φορολογία 27 - - - - (1.013) - 1.013 -
Μεταφορά στις συσσωρευμένες ζημιές λόγω 
πώλησης 27 - - - - (219.504) 119.065 100.439 -

_________ _________ _________ ________ ________ __________ __________ _________
Σύνολο άλλων συνολικών ζημιών - - - - (220.073) 85.301 50.309 (84.463)

_________ _________ _________ ________ ________ __________ __________ _________
Συνολική ζημιά για το 2009 - - - - (220.073) (8.044.375) (4.969.138) (13.233.586)

_________ _________ _________ ________ ________ __________ __________ _________
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες  
Έκδοση μετοχών 26 17.496.553 - - - - - - 17.496.553

_________ _________ _________ ________ ________ __________ __________ _________
Υπόλοιπο στις 31 Οκτωβρίου 2009 31.780.362 65.720 68.720.619 (4.963.115) 2.169.179 (163.964.732) 39.285.554 (26.906.413)

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



Libra Holdings Plc

(19)

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολώνιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010 (συνέχεια)

Συμφέρον μετόχων της Εταιρείας

Σημ.
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
διαφοράς από 
τη μετατροπή 
του μετοχικού 
κεφαλαίου σε 

Ευρώ(1)

Αποθεματικό
υπέρ το
άρτιο (1)

Ίδιες
μετοχές

Αποθεματικά
δίκαιης αξίας

και άλλα
αποθεματικά

(1), (2)

Συσσωρευ-
μένες 

ζημιές(3)
Συμφέρον

μειοψηφίας Σύνολο
€ € € € € € € €

Υπόλοιπο την 1 Νοεμβρίου 2009 31.780.362 65.720 68.720.619 (4.963.115) 2.169.179 (163.964.732) 39.285.554 (26.906.413)
_________ _________ __________ ________ _________ __________ __________ _________

Συνολικό εισόδημα 
Ζημιά για το έτος - - - - - 348.107 (7.440.804) (7.092.697)

_________ _________ __________ ________ _________ __________ __________ _________
Άλλα συνολικά εισοδήματα
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 27 - - - - 906.911 - 7.566.610 8.473.521
Αναβαλλόμενη φορολογία λόγω επανεκτίμησης 27 - - - - 351.788 - 62.316 414.104
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - (10.687) - - (10.687)
Ζημιές δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 27 - - - - (750) - - (750)

_________ _________ __________ ________ _________ __________ __________ _________
Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων - - - - 1.247.262 - 7.628.926 8.876.188

_________ _________ __________ ________ _________ __________ __________ _________
Συνολικό εισόδημα για το έτος 2010 - - - - 1.247.762 348.107 188.127 1.783.491

_________ _________ __________ ________ _________ __________ __________ _________

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 26 413.729 - - - - - - 413.729
Μείωση της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου 
από €0,17 σε€0,01 ανά μετοχή 26 (30.300.321) - - - - 30.300.321 - -

Μεταφορά 26 - - (68.720.619) - - 68.720.619 - -
_________ _________ __________ ________ _________ __________ __________ _________

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες (29.886.592) - (68.720.619) - - 99.020.940 - 413.729
_________ _________ __________ ________ _________ __________ __________ _________

Υπόλοιπο στις 31 Οκτωβρίου 2010 1.893.770 65.720 - (4.963.115) 3.416.441 (64.595.685) 39.473.676 (24.709.193)
========= ========= ========== ======== ========= ========== ========== ==========
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Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010 (συνέχεια)

(1) Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και τα αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά δενείναι 

διαθέσιμαπρος διανομή υπό τη μορφή μερίσματος.

(2) Η ανάλυση των αποθεματικών δίκαιης αξίας παρουσιάζεται στη Σημείωση 27.

(3) Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από 

τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών 

από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν 

διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα.  Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω 

σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και  εταιρείες) κατά το 

τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 

αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό 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.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 μέχρι 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010

Σημ.
2010

€
2009

€
Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιάπριν τη φορολογία (5.657.176) (11.664.345)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15 1.742.921 1.870.698
Κέρδοςαπό διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15 - (64.153)
Χρεόλυση προπληρωμών για λειτουργικές μισθώσεις 21 966.500 974.269
Απομείωση αξίας επένδυσης σε κοινοπραξία 7 559.107
Πίστωσηαναβαλλόμενων κρατικών επιχορηγήσεων 6 (108.787) (108.787)
Ζημιές/(κέρδη) χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 7 869 (8.324)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 7 - 84.430

Πιστωτικά μερίσματα 7 (963) (1.625)
Κέρδη δίκαιης αξίας σε επενδύσεις σε ακίνητα 7 (46.486) -
Κέρδος από διαγραφή εξαρτημένων εταιρειών 7 (7.323.853) -
Χρεωστικούς τόκους 10 7.935.193 8.788.719
Πιστωτικούς τόκους 6 (15.690) (21.744)
Μερίδιο αποτελεσμάτων κοινοπραξιών 19 (209.308) (726.358)

________ _________
(2.157.673) (877.220)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αποθέματα 27.868 1.100.017
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 2.246.986 (3.967.630)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (2.042.634) (1.190.359)

________ _________
Μετρητά για εργασίες (1.925.453) (4.935.192)
Φορολογία που πληρώθηκε (136.081) (250.036)

________ _________
Καθαρά μετρητά για εργασίες (2.061.534) (5.185.228)

________ _________
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15 (360.285) (311.377)
Εισπράξεις κρατικής επιχορήγησης 30 - 2.158.771
Τόκοι που εισπράχθηκαν 8.248 15.016
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από κοινοπραξίες 19 240.916 289.952
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15 - 782.529
Προσθήκες στις προπληρωμές για λειτουργικές μισθώσεις 21 (21.920) (11.476)

________ _________
Καθαρά μετρητά απόεπενδυτικές δραστηριότητες (133.041) 2.923.415

________ _________
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις απόδανεισμό 5.246.792 4.000.000
Πληρωμές δανεισμού (1.158.988) (659.153)
Τόκοι που πληρώθηκαν (1.779.077) (694.078)

________ _________
Καθαρά μετρητά απόχρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.308.727 2.646.769

________ _________
Καθαρή αύξηση σταταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και
τραπεζικά παρατραβήγματα 114.152 384.956
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά
παρατραβήγματαστην αρχή του έτους (3.325.054) (3.710.010)

________ _________
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά
παρατραβήγματα στο τέλος του έτους 25 (3.210.902) (3.325.054)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 μέχρι 72 αποτελούν μέρος αυτών τωνενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο στις 6 Νοεμβρίου 1996 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμουτης Κύπρου,
Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 23 Μαρτίου 1998.  Τον Ιούλιο του 1998, οι 
μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Το εγγεγραμμένο 
γραφείο της είναι στο Fortuna Court, στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’ 284, 3105 Λεμεσός, 
Κύπρος.

Στις 23 Ιουλίου 2010 η Εταιρεία μετονομάστηκε από Libra Holidays Group Plc σεLibra
Ηoldings Plc.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, είναιη διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων και εκμισθωμένων ξενοδοχείωνκαι 
τουριστικών μονάδων στην Κύπρο και στην Ελλάδα καιη ανέγερση και πώληση επαύλεων 
στην Κύπρο, περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικέςπου εφαρμόστηκαν στην κατάρτισηαυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι πολιτικέςέχουν 
εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις εκτός όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματοςέχουν ετοιμαστείσύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113 και 
τουςΠερί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς.

Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όλα τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Νοεμβρίου 2009
έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.

Επιπλέον, οι ακόλουθες ερμηνείες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ αλλά οιισχύουσες 
ημερομηνίεςεφαρμογής τους έχουνδιαφοροποιηθεί. Εντούτοις, μια οντότητα μπορεί να 
επιλέξει την πρόωρη υιοθέτηση αυτών των ερμηνειών:

(α) Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
ΕΔΔΠΧΑ 12 «Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών»,

(β) ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων», και

(γ) ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Kαθαρής θέσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό».
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας(συνέχεια)

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των 
επενδύσεων σε ακίνητα, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώλησηκαι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Η κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη 
χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 
διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικώντου Συγκροτήματος.  Οι τομείς 
που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές 
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντικήεπίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.

Υιοθέτηση καινούργιων καιαναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες τουκαι είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Νοεμβρίου 2009. Η υιοθέτηση αυτή 
δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικέςτου Συγκροτήματοςμε εξαίρεση 
των πιο κάτω:

(i) ΔΛΠ 1 (αναθεωρημένο) “Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων”, η υιοθέτηση του 
οποίου έχει σαν αποτέλεσμα, το Συγκρότημα να παρουσιάζει στην κατάσταση 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με 
τους μετόχους της, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από 
συναλλαγές με μη-μετόχους της Εταιρείας, παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών 
εισοδημάτων. Οι συγκριτικές πληροφορίες παρουσιάζονται ώστε να συνάδουν με το 
αναθεωρημένο πρότυπο. Η αλλαγή στην λογιστική πολιτική έχει επιπτώσεις μόνο στην 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

(ii) ΔΠΧΑ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις” (τροποποίηση), η υιοθέτηση της 
οποίας έχει σαν αποτέλεσμα, το Συγκρότημα να προβάλει επιπρόσθετες 
γνωστοποιήσεις σχετικά με την αποτίμηση σε δίκαιης αξία των χρηματοοικονομικών 
της μέσων, κατά επίπεδο ιεραρχίας αποτιμήσεων σε δίκαιη αξία.

(iii) ΔΠΧΑ 8, “Λειτουργικοί Τομείς”. Το ΔΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 “Πληροφόρηση κατά 
Τομέα” και την απαίτηση για προσδιορισμό κυρίων και δευτερευόντων τομέων. 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 8, η πληροφόρηση κατά τομέα του Συγκροτήματος 
προς τρίτα μέρη θα είναι βασισμένη στην εσωτερική πληροφόρηση προς το ανώτατο 
όργανο λήψης λειτουργικών αποφάσεων. Το Συγκρότημα έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 8 
όπως παρουσιάζεται στη Σημείωση5 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Υιοθέτηση καινούργιων καιαναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα πιο
κάτω λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα

 ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) “Γνωστοποιήσεις Συγγενικών Μερών” (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

Τροποποιήσεις

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση: 
Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010).

 Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ  2009 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009 μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 “Συναλλαγές Συγκροτήματος που αφορούν 
Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Διακανονιζόμενες με 
Μετρητά” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρμογή” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποίησηστο ΔΠΧΑ 1 “Περιορισμένες Εξαιρέσεις σε Πρώτη Εφαρμογή 
σχετικά με συγκριτικές γνωστοποιήσεις ΔΠΧΑ 7” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΕΔΔΠΧΑ 14 “Προκαταβολές μιας Ελάχιστης Απαίτησης 
Χρηματοδότησης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2011).

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).

Νέες Ερμηνείες

 ΕΔΔΠΧΑ 15 “Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009, ΕΕ: 31 Δεκεμβρίου 
2009).

 ΕΔΔΠΧΑ 19 “Εξάλειψη Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Μετοχικούς 
τίτλους” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 
2010).
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Υιοθέτηση καινούργιων καιαναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα

 ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

Τροποποιήσεις

 Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ  2010 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2011).

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 “Φόροι Εισοδήματος” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012).

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 “Πρώτη Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονιμικής Αναφοράς” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματοςμε εξαίρεση του πιο κάτω:

(i) ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα”. Αυτό το πρότυπο είναι η πρώτη φάση της 
διαδικασίας για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Αποτίμηση”. Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση 
και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων και είναι πιθανό να επηρεάσει τον 
λογιστικό χειρισμό των χρηματοοικονομικών μέσων του Συγκροτήματος. Το πρότυπο 
δεν είναι εφαρμόσιμο μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συγκρότημαδεν έχει αναλύσει την συνολική επίδραση που θα 
έχει το ΔΠΧΑ 9.

Βάση ενοποίησης

(i) Γενικά

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 
της Libra Holdings Plc (η “Εταιρεία”) και των εξαρτημένων εταιρειών της που μαζί 
αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”.

(ii) 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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(ii) 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 στην κατάσταση λογαριασμού 
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 πολιτικέςτων εξαρτημένων εταιρειών 
έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν με τις λογιστικές πολιτικέςπου εφαρμόζει το 
Συγκρότημα.  

(iii) Συναλλαγέςμε μετόχουςμειοψηφίας

Το Συγκρότημα εφαρμόζει την πολιτικήσύμφωνα με την οποίαοι 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. 

(iv) 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, μείον οποιονδήποτε 
συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης.
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(iv) Συνδεδεμένες εταιρείες(συνέχεια) 

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημιά των συνδεδεμένων εταιρειών 
μετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτωνκαιτο μερίδιο τουστα άλλα συνολικά εισοδήματα μετά την απόκτηση 
αναγνωρίζεται και στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικώνεισοδημάτων. 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 προέκυψανυποχρεώσεις ή έγινανπληρωμές 
εκ μέρους της συνδεδεμένης εταιρείας. 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σε συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των 
συνδεδεμένων της απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος του Συγκροτήματος 
στις συνδεδεμένες εταιρείες. Μη πραγματοποιθείσες ζημιέςεπίσης απαλείφονται, εκτός 
αν η συναλλαγή φανερώνει απομείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που 
μεταφέρθηκε. Όπου είναι απαραίτητο, οι λογιστικές πολιτικέςτων συνδεδεμένων 
εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν με τις λογιστικές πολιτικέςπου 
εφαρμόζει το Συγκρότημα.  Κέρδη και ζημιές κατανομής που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων.

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης 
των ζημιών των συνδεδεμένων εταιρειών, η λογιστική αξία της επένδυσης σε 
συνδεδεμένη εταιρεία που περιλαμβάνει την υπεραξία που προκύπτει από την αγορά, 
ελέγχεται για απομείωση, συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό με την λογιστική του αξία 
όποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης.

(v) Κοινοπραξίες

Οι κοινοπραξίες είναι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα ελέγχει από κοινού και 
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.  Η επένδυση του Συγκροτήματος σε κοινοπραξίες περιλαμβάνει 
υπεραξία που προέκυψε κατά την απόκτησημείον οποιωνδήποτε συσσωρευμένων 
ζημιών απομείωσης.

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημιά των κοινοπραξιών μετά την 
απόκτηση αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
και το μερίδιο του Συγκροτήματος στην κίνηση των αποθεματικών μετά την απόκτηση 
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά την απόκτηση 
αναπροσαρμόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης.  Όταν το μερίδιο του 
Συγκροτήματος στη ζημιά της κοινοπραξίαςισούται ή υπερβαίνει του συμφέροντος στη 
κοινοπραξία, συμπεριλαμβανομένων άλλων μη εξασφαλισμένων εισπρακτέων, το 
Συγκρότημα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν το Συγκρότημα έχει αναλάβει 
υποχρεώσεις ή  πληρωμές εκ μέρους της κοινοπραξίας.  
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(v) Κοινοπραξίες(συνέχεια)

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σε συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των 
κοινοπραξιών του, απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος του Συγκροτήματος 
στις κοινοπραξίες.  Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επίσης απαλείφονται, εκτός αν η 
συναλλαγήφανερώνει απομείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που 
μεταφέρθηκε. Όπου είναι απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων εταιρειών 
έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει το 
Συγκρότημα. Κέρδη και ζημιές κατανομής που προκύπτουν από επενδύσεις σε 
συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης 
των ζημιών των κοινοπραξιών, η λογιστική αξία της επένδυσης σε κοινοπραξίες που 
περιλαμβάνει την υπεραξία που προκύπτει από την αγορά, ελέγχεται για απομείωση, 
συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό με την λογιστική του αξία όποτε υπάρχει ένδειξη 
απομείωσης.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος προέρχεται κυρίως από ξενοδοχειακές 
δραστηριότητες. Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που 
εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέα για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών κατά τη συνήθη 
διεξαγωγή των εργασιών. Το εισόδημα παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίαςκαιεκπτώσεων.

Το Συγκρότημααναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την 
οντότητα και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών του 
Συγκροτήματοςόπως αναφέρεται πιο κάτω. Το Συγκρότημαβασίζει τις εκτιμήσεις τουσε
ιστορικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής 
και των χαρακτηριστικών κάθε διευθέτησης. Τα έσοδα του Συγκροτήματοςαναγνωρίζονται ως 
εξής:

(i) Πωλήσεις υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αφορούν διαμονή σε ξενοδοχεία και αναγνωρίζονται στη 
λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της 
συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 
ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.  Η συναλλαγή που 
αφορά διαμονή σε ξενοδοχεία θεωρείται ότι έχει συμπληρωθεί και πρέπει να 
αναγνωρισθεί με το τέλος κάθε μέρας. 
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Αναγνώριση εισοδημάτων(συνέχεια)

(ii) Πωλήσεις αγαθών

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.

(iii) Έργα ανάπτυξης

Το εισόδημα από πωλήσεις έργωνανάπτυξηςαναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη μεταφερθούν στον 
αγοραστή κατά την παράδοση του ακινήτου στον αγοραστή.

(iv) Πιστωτικοί τόκοι

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

(v) Πιστωτικά μερίσματα 

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

(vi) Εισόδημα από ενοίκια

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

Ανάλυση κατά τομέα

Οι λειτουργικοί τομείς παρουσιάζονται σύμφωνα με την εσωτερική πληροφόρηση που 
παρέχεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος (ανώτατο όργανο λήψης 
λειτουργικών αποφάσεων). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος είναι η ομάδα που 
είναι υπεύθυνη για τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 
λειτουργικών τομέων του Συγκροτήματος.

Ωφελήματα υπαλλήλων

Το Συγκρότημα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα οι υπάλληλοι του 
Συγκροτήματος συμμετέχουν σε ταμεία προνοίας ξενοδοχοϋπαλλήλων και συντεχνιών, ταμεία 
ιατρικής περίθαλψηςπου λειτουργούν ως σχέδια καθορισμένων συνεισφορών, ταπεριουσιακά 
στοιχεία των οποίων τηρούνται σε ξεχωριστά ταμεία υπό τη διαχείριση επιτροπών. Τα σχέδια 
χρηματοδοτούνται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και το Συγκρότημα.  Οι συνεισφορές 
του Συγκροτήματος αναγνωρίζονταιστην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο 
κόστος προσωπικού.  Το Συγκρότημα δεν έχει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες υποχρεώσεις 
αφού πληρωθούν οι συνεισφορές. Προπληρωμές συνεισφορές αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακό στοιχείο στην έκταση που είναι πιθανή η επιστροφή μετρητών ή μείωση στις 
μελλοντικές πληρωμές.
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Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κάθε 
εταιρείας του Συγκροτήματοςαποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία(“το νόμισμα 
λειτουργίας”).  Οιενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ(€),
το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος.

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές 
συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγήςή της επανεκτίμησης 
όταν τα στοιχεία επανεκτιμούνται. 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 χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που σχετίζονται με δανεισμό παρουσιάζονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εντός των “χρηματοδοτικών εξόδων”. Όλα τα 
άλλα συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων εντός των “άλλων κερδών/(ζημιών) – καθαρών”.

(iii) Εξαρτημένες εταιρείες 

Τα αποτελέσματα και η οικονομική κατάσταση όλων των εξαρτημένων εταιρειών (καμιά 
από τις οποίες δεν έχει νόμισμα σεοικονομίαμευπερπληθωρισμό) με νόμισμα 
λειτουργίαςδιαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίαςμεταφράζονται στο νόμισμα 
παρουσίασης ως ακολούθως:

(i) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε ισολογισμό που παρουσιάζεται 
μεταφράζονται με τη συναλλαγματική ισοτιμίαπου ισχύει στο τέλος της
ημερομηνίαςτου σχετικού ισολογισμού.

(ii) εισοδήματα και έξοδα για κάθε κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων που 
παρουσιάζεται μεταφράζονται με την μέση συναλλαγματική ισοτιμία(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 ισοτιμία κατά τιςημερομηνίεςτωνσυναλλαγών); 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 συναλλαγματική ισοτιμίαπου ισχύει στις 31 Οκτωβρίου.
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Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη 
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός 
στην έκταση όπου σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή 
απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα 
άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.

Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει 
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στη χώρα όπου το 
Συγκρότημα δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί 
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις 
όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα 
φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι κατάλληλο με 
βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.

Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης πάνω 
στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές 
καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από αρχική 
αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός από 
συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα 
λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται 
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν 
όταν το σχετικό αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο εκποιηθεί ή όταν η 
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.

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.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχοντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο εισοδήματος 
που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στο Συγκρότημα όπου υπάρχει πρόθεση για 
διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος στο έτος που τα μερίσματα 
εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα τα ενδιάμεσα μερίσματα 
αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείαςκαι στη περίπτωση τελικών μερισμάτων, αυτά αναγνωρίζονται στο έτος που 
εγκρίνονται από τους μετόχους.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Η γη και τα κτίρια, που αποτελούνται από ξενοδοχεία παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, με βάση 
περιοδικές εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους  εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες 
αποσβέσεις για κτίρια.  Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις την ημερομηνία της επανεκτίμησης 
διαγράφονται έναντι της μικτήςλογιστικής 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 
ταυπόλοιπαστοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό 
κόστος μείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα 
με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από την επανεκτίμηση της γης και κτιρίων 
αναγνωρίζονται στο άλλο συνολικό εισόδημα και παρουσιάζονται στα αποθεματικά δίκαιης 
αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου 
περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα έναντι αυτών των 
αποθεματικών στα ίδια κεφάλαια. Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

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 αξίαμείον η υπολειμματική τους αξία στο διάστημα της
εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους.

Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:

%

Ξενοδοχειακά κτίρια 1
Οχήματα 20
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20
Λογισμικά προγράμματα 33,33
Ρουχισμός, γυαλικά και σκεύη κουζίνας 10 – 20

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.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός(συνέχεια)

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτοςπου προκύπτουν. Το 
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη στο Συγκρότημα σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα.  

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με 
τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στις άλλες 
(ζημιές)/κέρδη – καθαρά” στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Στην 
περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που 
περιλαμβάνονται στα αποθεματικά δίκαιης αξίας μεταφέρονται στις συσσωρεμένες ζημιές.

Μισθώσεις

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

Προπληρωμές που αφορούν γη που βρίσκεται κάτω από μίσθωση εκμετάλλευσης 
κεφαλαιοποιούνται σαν μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο και σε μεταγενέστερες 
περιόδους διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη 
σταθερή μέθοδο στο διάστημα της περιόδου της μίσθωσης. Όταν ένα κτίριο, το κόστος 
κατασκευής του οποίου έχει αναληφθεί από το Συγκρότημα, βρίσκεται πάνω σε γη που 
κατέχεται κάτω από μίσθωση εκμετάλλευσης, το κτίριο λογίζεται σαν ξεχωριστό περιουσιακό 
στοιχείο στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μόνο αν η περίοδος μίσθωσης της γης είναι 
μεγαλύτερη της αναμενόμενης ωφέλιμης διάρκειας χρήσης του και δεν υπάρχουν πρόνοιες για 
επιστροφή της γηςμε το υπάρχον κτίριο. Σε αντίθετη περίπτωση το κτίριο λογίζεται ως
μίσθωση εκμετάλλευσηςκαι οι δαπάνες ανέγερσης παρουσιάζονται ως προπληρωμές για 
μισθώσεις εκμετάλλευσης. Το ποσό αυτό χρεολύεται κατά την διάρκεια της περιόδου 
μίσθωσης της γης.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αφορούν γη κατέχονται για μακροπρόθεσμες ανατιμήσεις 
κεφαλαίου και δε χρησιμοποιούνται από το Συγκρότημα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη 
ετησίωςαπό εξωτερικούς εκτιμητές. Αλλαγές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και περιλαμβάνονται στις“άλλες (ζημιές)/κέρδη –
καθαρά”. Μεταφορές από τις επενδύσεις σε ακίνητα, στα ακίνητα, εγκαταστάσειςκαι 
εξοπλισμό πραγματοποιούνται όταν τερματιστεί η εκμίσθωση του ακινήτουμε σκοπό την 
ιδιοκτησία.
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Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστηωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία τους.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως 
η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται 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

(i) Ταξινόμηση

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 και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη 
ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείωνκατά την αρχική αναγνώριση.

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσωτων 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.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(i) Ταξινόμηση (συνέχεια)

 Δάνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι εισηγμένα σε ενεργή αγορά και 
για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.  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. Τα δάνεια και εισπρακτέα του Συγκροτήματος 
αποτελούνται από'εμπορικά και άλλα εισπρακτέα' και 'ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα' στον ενοποιημένο ισολογισμό.

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη 
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία, εκτός εάν η Διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα 
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.

(ii) Αναγνώριση και αποτίμηση

Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση συμβόλαιο 
κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατάτην ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που 
είναιη ημερομηνία κατά την οποία τοΣυγκρότημα 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 που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και τα έξοδα συναλλαγών χρεώνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού 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 περιουσιακάστοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια καιεισπρακτέα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου.

Αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματικών τίτλων που παρουσιάζονται σε ένα ξένο νόμισμα και
ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση αναλύονται ανάμεσα σε συναλλαγματικές διαφορές
που προκύπτουν από αλλαγές στο αποσβεσμένο κόστος του τίτλου και άλλες αλλαγές στη
λογιστική αξία του τίτλου.  Οι συναλλαγματικές διαφορές σε χρηματικούς τίτλους 
αναγνωρίζονταιστην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ενώ συναλλαγματικές 
διαφορές σε μη χρηματικούςτίτλους αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα.  Αλλαγές 
στη δίκαιη αξία των χρηματικώνκαι μη χρηματικών τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι 
προς πώληση, αναγνωρίζονται σταάλλα συνολικά εισοδήματα.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(ii) Αναγνώριση και αποτίμηση (συνέχεια)

Κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία της κατηγορίας 
“χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαπου αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων” περιλαμβάνονται στηνενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων στις“άλλες (ζημιές)/κέρδη - καθαρά” στην περίοδο κατά την οποία
προκύπτουν. Μερίσματα που εισπράττονται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη 
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 άλλα συνολικά εισοδήματα, περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως κέρδη και ζημιές από χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.

Ο τόκος στους τίτλους που είναι διαθέσιμοι 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 χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείωνπου διαπραγματεύονται σε 
μια ενεργή αγορά βασίζονται 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 καιμεθόδους 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 υπάρχουν
αντικειμενικά στοιχείαότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Στην 
περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια σημαντική 
ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται 
υπόψη ως ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η 
οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης 
αξίας, μείον ζημιών απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως 
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Οι ζημιές απομείωσης που 
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν 
αντιστρέφονται μέσω της ενοποιημένης 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 που αποτελούνται από επαύλειςπρος πώληση και αγαθά που αφορούν 
ξενοδοχειακές δραστηριότητες όπως τρόφιμα και ποτά, εμφανίζονταιστην τιμή κόστους ή στην 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται
με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η τιμή κόστους των επαύλεων προς πώληση
περιλαμβάνει πρώτες ύλες, άμεσα εργατικά, άλλα άμεσα έξοδα και σχετιζόμενες με την 
παραγωγή δαπάνες (με βάση τη συνήθη παραγωγική δραστηριότητα).
Δεν περιλαμβάνει το κόστος δανεισμού. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η 
υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον έξοδα διάθεσης.

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

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 πρόβλεψηςείναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου, και της
παρούσαςαξίαςτων 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 ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτωνστα“έξοδα πωλήσεων και προώθησης”.  Όταν ένα εμπορικό 
εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά 
εισπρακτέα.  Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως διαγραφεί
πιστώνονται έναντι των εξόδων πωλήσεων και προώθησης στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχέςταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  

Επιπλέον κόσταπου αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζονται στα ίδια 
κεφάλαια ως αφαίρεση, μετά τη φορολογία, από τις εισπράξεις.

Όταν η Εταιρείααγοράσει μετοχές, το τίμημα που πληρώνεται, συμπεριλαμβανομένων και των 
άμεσα συνδεδεμένων επιπρόσθετων κόστων μετά τη φορολογία, αφαιρείται από τα ίδια 
κεφάλαια καιπαρουσιάζεται 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.

Προβλέψεις

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

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 αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.

Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αποτελούνται από κυρώσεις για διακοπή μισθώσεων και 
πληρωμές για τερματισμό υπηρεσιών υπαλλήλων και αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα
έχει νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση να πληρώσει. Δαπάνες σε σχέση με τις συνήθεις εργασίες 
του Συγκροτήματοςδεν αναγνωρίζονται προκαταβολικά. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 
μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.

Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής.  Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του 
δανείου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν είναι άμεσα 
αποδοτέα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού στοιχείου που πληρεί  τα 
κριτήρια στην οποία περίπτωση κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του περιουσιακού 
στοιχείου.
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Δανεισμός(συνέχεια)

Αμοιβές που πληρώνονται για τη δημιουργία διευκολύνσεων δανεισμού αναγνωρίζονται ως 
κόστα συναλλαγής του δανείου στην έκταση όπου είναι πιθανόν ότι μέρος ή ολόκληρη η 
διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθεί.  Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή αναβάλλεται μέχρι την 
ανάληψη του δανείου.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι πιθανό ένα μέρος 
ή ολόκληρη η διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθεί, η αμοιβή κεφαλαιοποιείται ως προπληρωμή και 
αποσβένεται κατά τη διάρκεια της περιόδου της διευκόλυνσης με την οποία σχετίζεται.

Τα κόστα δανεισμού αποτελούν τόκο και άλλα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται το Συγκρότημα
σε σχέση με το δανεισμό κεφαλαίων, περιλαμβανομένου τόκου δανεισμού, απόσβεση 
εκπτώσεων ή επιμίσθιου που σχετίζονται με δανεισμό, απόσβεση επιπλέον κόστους που 
σχετίζεται με τη διευθέτηση δανεισμού, χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και 
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δανεισμό σε ξένο νόμισμα σε περίπτωση 
που θεωρούνται ως μια προσαρμογή στους χρεωστικούς τόκους.

Τα κόστα δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 
περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τα κριτήρια, που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που 
υποχρεωτικά καταλαμβάνει σημαντικό χρονικό διάστημα για να ετοιμαστεί για την προτιθέμενη 
χρήση ή πώληση του, κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του συγκεκριμένου 
περιουσιακού στοιχείου, όταν είναι πιθανόν ότι θα επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο 
Συγκρότημακαι τα κόστα μπορούν να υπολογιστούν αξιόπιστα.

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.

Χρηματοοικονομικές εγγυητικές συμβάσεις

Οι χρηματοοικονομικές εγγυητικές συμβάσεις είναι συμβάσεις οι οποίες απαιτούν από τον 
εκδότη να κάνει συγκεκριμένες πληρωμές αποζημίωσης στον κάτοχο τους για ζημιά επειδή 
συγκεκριμένος χρεώστης αποτυγχάνει να κάνει πληρωμές όταν πρέπει, σύμφωνα με τους 
όρους του χρεωστικού εγγράφου.

Οι χρηματοοικονομικές εγγυητικές συμβάσεις αναγνωρίζονται αρχικά στις οικονομικές 
καταστάσεις στην δίκαιη αξία την ημερομηνία που δόθηκε η εγγύηση. Μετά από την αρχική 
αναγνώριση, οι υποχρεώσεις του Συγκροτήματος κάτω από αυτές τις εγγυήσεις υπολογίζονται 
για να αναγνωριστεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων το εισόδημα με βάση τη 
σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής της εγγύησης 
και την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της δαπάνης που απαιτείται για την εξόφληση της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που προκύπτει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στην εμπειρία από αντίστοιχες συναλλαγές και το ιστορικό 
προηγούμενων ζημιών, και ολοκληρώνονται από την κρίση της Διεύθυνσης. Οποιαδήποτε 
αύξηση στην υποχρέωση που σχετίζεται με εγγυήσεις μεταφέρεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων στα άλλα κέρδη/(ζημιές) – καθαρά.

Eμπορικοί πιστωτές

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

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. Στονενοποιημένο ισολογισμό τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Συγκριτικές πληροφορίες

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

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες του Συγκροτήματος τo εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου, κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και κινδύνου τιμής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο 
και κίνδυνο ρευστότητας.

To πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήματος επικεντρώνεται στη μη 
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος. Η διαχείριση 
κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα με αρχές που 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το λογιστήριο αναγνωρίζει, αξιολογεί και 
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις 
λειτουργικές μονάδες του Συγκροτήματος.  

 Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Το Συγκρότημαυπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από 
δανεισμό που κατέχει το ΣυγκρότημασεΕλβετικό Φράγκο. Ο συναλλαγματικός 
κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές αποπληρωμές του δανεισμού.
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(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

 Κίνδυνος αγοράς(συνέχεια)

Συναλλαγματικός κίνδυνος(συνέχεια)

Στις 31 Οκτωβρίου 2010 εάν το Ευρώ αποδυναμωνόταν/ενδυναμωνόταν σε 
σχέση με το Ελβετικό Φράγκοόπως περιγράφεται στονπιο κάτω πίνακα, με 
όλες τις άλλες παραμέτρους να παραμείνουν σταθερές, η επίδραση στηζημιά 
για το έτος μετά τη φορολογία θα επηρεαζόταν όπωςαναφέρεται στο πιο κάτω 
πίνακα:

Νόμισμα

Αποδυνάμωση/ενδυνάμωση 
Ευρώ σε σχέση με το ξένο 

νόμισμα
Ζημιά για το έτος –

ψηλότερη/χαμηλότερη
% €

2010
Ελβετικό Φράγκο 2 39.780

2009
Ελβετικό Φράγκο 2 35.019

Η επίδραση στη ζημιά για το έτοςμετά την φορολογία είναι ως αποτέλεσμα 
συναλλαγματικών κερδών/ζημιών στην μετατροπή δανεισμού αποτιμημένου σε
ξένο νόμισμα. 

Η Διεύθυνση δεν εφαρμόζει πολιτική αντιστάθμισης της έκθεσης σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από μελλοντικές αποπληρωμές
δανεισμού. Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Κίνδυνος τιμής αγοράς

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

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήματοςπροέρχεται από μακροπρόθεσμο 
δανεισμό. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το 
Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.
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(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές (συνέχεια)

Στις 31 Οκτωβρίου 2010, εάν τα επιτόκια του τραπεζικού δανεισμού είχαν 
διακύμανση όπως περιγράφεται πιο κάτω, με όλες τις άλλες παραμέτρους να 
παραμένουν σταθερές, η επίδραση στηζημιά για το έτος μετά την φορολογία, 
θα επηρεαζόταν όπως αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα:

Νόμισμα %  ψηλότερο/χαμηλότερο
Ζημιά για το έτος -

ψηλότερη/χαμηλότερη
% €

2010
Ευρώ 1,5 1.730.718
Ελβετικό Φράγκο 2,5 49.725

2009
Ευρώ 1,5 1.630.128
Ελβετικό Φράγκο 2,5 45.024

Η επίδραση στη ζημιά για το έτος μετά τη φορολογία είναι ως αποτέλεσμα των 
ψηλότερων/χαμηλότερων χρεωστικών τόκων σετραπεζικό δανεισμό σε 
κυμαινόμενα επιτόκια.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια 
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
έκθεση σε πιστώσεις προς τουριστικούς πράκτορες και άλλους πελάτες, 
περιλαμβανομένων εκκρεμώνεισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.

Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μόνο οργανισμοί που 
αξιολογούνται από ανεξάρτητα μέρη με βαθμό φερεγγυότητας τουλάχιστον 
Βαα3 γίνονται αποδεκτοί.  Εάν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που συνεργάζεται το 
Συγκρότημα είναι αξιολογημένοι από ανεξάρτητο μέρος, τότε το Συγκρότημα 
χρησιμοποιεί αυτές τις αξιολογήσεις.  Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη 
αξιολόγηση, η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες εμπειρίες 
και άλλους παράγοντες.  Ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι 
ορίζονται με βάση την πιστωτική ποιότητα του πελάτη σύμφωνα με όρια που 
καθορίζονται από τοΔιοικητικόΣυμβούλιο.  Η χρήση των πιστωτικών ορίων 
παρακολουθείται σε συνεχή βάση.  Οι πωλήσεις σε μεμονωμένους πελάτες 
διευθετούνται σε μετρητά ή χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες. Βλέπετε 
Σημείωση 14 για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο.
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(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

 Κίνδυνος ρευστότητας

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

Λιγότερο 
από

1 χρόνο
1 μέχρι

2 χρόνια
2 μέχρι

5 χρόνια
Πάνω από

5 χρόνια
€ € € €

Στις 31 Οκτωβρίου 2010
Δανεισμός 32.170.533 14.623.042 24.925.037 113.458.052
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 36.796.097 - - -

___________ __________ __________ ___________
68.966.630 14.623.042 24.925.037 113.458.052

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

Στις 31 Οκτωβρίου 2009
Δανεισμός 29.718.413 8.619.318 24.327.435 107.387.139
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 40.160.226 - - -

___________ __________ ___________ ___________
69.878.639 8.619.318 24.327.435 107.387.139

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

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Η σχέση δανεισμού προς το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων στις             
31 Οκτωβρίου2010 και2009 ήταν ως εξής:

2010 2009
€ €

Σύνολο δανεισμού (Σημ. 28) 117.755.426 111.742.838
Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ. 25) (1.716.775) (1.096.362)

___________ ___________
Καθαρός δανεισμός 116.038.651 110.646.476
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (24.709.193) (26.906.413)

___________ ___________
Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση 91.329.458 83.740.063

=========== ===========
Σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων
κεφαλαίων Δ/Ε Δ/Ε

Οι επιδιώξεις του Συγκροτήματος όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.
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(iii) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Με ισχύ από την 1 Νοεμβρίου 2009, το Συγκρότημα υιοθέτησε την τροποποίηση στο 
ΔΠΧΑ 7 για χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στον ισολογισμό σε δίκαιη 
αξία. Αυτό απαιτεί τη γνωστοποίηση των αποτιμήσεων σε δίκαιη αξία κατά επίπεδο της 
πιο κάτω ιεραρχίας αποτιμήσεων σε δίκαιη αξία:

 Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για 
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (επίπεδο 1).

 Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που 
περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή έμμεσα 
(δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (επίπεδο 2).

 Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν 
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα 
στοιχεία εισαγωγής) (επίπεδο 3).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος τα οποία 
είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Οκτωβρίου 2010.

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Συνολικό 

υπόλοιπο
€ € € €

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

- Εμπορικοί τίτλοι 23.315 - 12.815 39.186
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
- Εμπορικοίτίτλοι 733 - - 733

_________ _________ _________ _________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων υπολογισμένα 
σε δίκαιη αξία 24.048 733 12.815 39.919

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

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια αγορά 
θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες 
από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο, υπηρεσία εκτίμησης, 
ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές 
συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η χρηματιστηριακή τιμή που 
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το 
Συγκρότημα είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται στο 
επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 περιλαμβάνουν κυρίως 
επενδύσεις σε μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που ταξινομούνται ως 
διαθέσιμα προς πώληση.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά 
(για παράδειγμα, μετοχικοί τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο) 
καθορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης 
μεγιστοποιούν τη χρήση παρατηρήσιμων δεδομένων της αγοράς, που είναι διαθέσιμα, 
και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε εκτιμήσεις που σχετίζονται άμεσα με την 
οντότητα. Εάν όλα τα βασικά δεδομένα που χρειάζονται στον καθορισμό της δίκαιης 
αξίας ενός μέσου είναι παρατηρήσιμα, το μέσο αυτό περιλαμβάνεται στο επίπεδο 2.

Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα 
γεγονότα της αγοράς, το μέσο περιλαμβάνεται στο επίπεδο 3.
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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.

(i) 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.

 Φορολογία

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο, αναβαλλόμενη 
φορολογία, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), κεφαλαιουχικό φόρο και 
μεταβιβαστικά δικαιώματα κτηματολογίου, απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις.  Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, 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, αναβαλλόμενη φορολογία,
ΦΠΑ, κεφαλαιουχικό φόρο και μεταβιβαστικά δικαιώματα κτηματολογίου στην 
περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.

 Αστάθεια στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά

Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας που άρχισε στο μέσο του 2007 έχει 
οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης 
κεφαλαιαγορών, χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας σε όλο τον τραπεζικό τομέα, 
και ψηλότερα διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια. Οι αβεβαιότητες στην παγκόσμια 
χρηματοοικονομική αγορά έχουν οδηγήσει επίσης σε πτωχεύσεις τραπεζών και 
διασώσεις τραπεζών. Τέτοιες περιστάσεις θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη 
δυνατότητα του Συγκροτήματος να λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει τον 
υπάρχοντα δανεισμό του με όρους παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόστηκαν 
στις προηγούμενες συναλλαγές. Οι χρεώστες ή οι οφειλέτες του Συγκροτήματος 
μπορούν επίσης να επηρεαστούν από τη χαμηλότερη κατάσταση ρευστότητας που 
θα μπορούσε στη συνέχεια να επηρεάσει τη δυνατότητά τους να ξεπληρώσουν τις 
οφειλές τους. Οι επιδεινωμένες λειτουργικές συνθήκες για τους χρεώστες ή τους 
οφειλέτες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις προβλέψεις ταμειακών ροών και 
στις αξιολογήσεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Διεύθυνσης.  Στην έκταση που 
οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η Διεύθυνση έχει απεικονίσει τις αναθεωρημένες 
εκτιμήσεις των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών στις αξιολογήσεις 
απομείωσης. Η αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές, σε συνδυασμό που 
συνδυάζονται μεάλλους τοπικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια του 2010 έχει 
οδηγήσει στην πολύ υψηλή αστάθεια στα χρηματιστήρια και κατά περιόδους πολύ 
ψηλότερα από τα κανονικά διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια. Η Διεύθυνση δεν 
είναι σε θέση να υπολογίσει αξιόπιστα τις επιδράσεις πάνω στην οικονομική 
κατάσταση του Συγκροτήματος οποιασδήποτε περαιτέρω επιδείνωσης στη 
ρευστότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και την αυξανόμενη αστάθεια στις 
αγορές μετοχών και συναλλάγματος. Η Διεύθυνση θεωρεί ότι λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη της διατηρησιμότητας και αύξησης των εργασιών 
του Συγκροτήματος υπό τις τρέχουσες περιστάσεις.
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(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια)

 Χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί 

Η Διεύθυνση κατά την ετήσια εκτίμηση της αν το Συγκρότημα θα συνεχίσει 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. Παρόλοπου θα γίνει κάθε 
δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί ο κίνδυνος σημαντικών αναπροσαρμογών 
στους προϋπολογισμούς αυτούς, μελλοντικά γεγονότα δύναται νασυμβούν που να 
είναι πέραν του ελέγχου της Διεύθυνσης και μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα 
μελλοντικά σχέδια, προβλέψεις και χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του 
Συγκροτήματος.

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

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

 Την εξασφάλιση ικανοποιητικών ποσών σε διαθέσιμες πιστωτικές
διευκολύνσεις.

 Άλλα εισπρακτέα

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 23 στα άλλα εισπρακτέα περιλαμβάνεται ποσό 
ύψους €3,9 εκ. (2009: €3,9 εκ.) από πώληση μετοχών, κατά τη διάρκεια 
προηγουμένηςοικονομικής χρήσης, που κατείχε η εξαρτημένη D.H. Cyprotels Plc
στην εξαρτημένη της εταιρεία Astarti Development Plc.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος για την 
είσπραξη του πιο πάνω ποσού αφού, εκτός από το ποσό της πρόβλεψης ύψους 
€2,9 εκ. (2009: €1,6 εκ.) η οποία έχει ήδη γίνει, το υπόλοιπο ποσό είναι επαρκώς 
εξασφαλισμένο με τις πιο πάνω μετοχές.

(ii) Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικώντου Συγκροτήματος

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτεσημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών 
πολιτικών του Συγκροτήματος.

5 Ανάλυση κατά τομέα

Κατά το 2010, το Συγκρότημα ετοίμασε την ανάλυση κατά τομέα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 
“Λειτουργικοί Τομείς”. Οι πληροφορίες κατά τομέα το 2009 που παρουσιάζονται ως 
συγκριτικές πληροφορίες για το 2010 έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 8. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί εσωτερικές αναφορές για να αξιολογήσει την επίδοση 
του Συγκροτήματος και να διαθέσει του πόρους του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βασίζεται σε 
αυτές τις εσωτερικές αναφορές για να καθορίσει τους λειτουργικούς τομείς. Οι βασικοί τομείς 
δραστηριότηταςτου Συγκροτήματος για τους οποίους δίδεται ανάλυση κατά τομέα είναι οι 
εξής:
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 Ξενοδοχειακές δραστηριότητες - Κύπρος
 Ξενοδοχειακές δραστηριότητες - Ελλάδα
 Άλλοι λειτουργικοί τομείς

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογεί την απόδοση των λειτουργικών τομέωνβασισμένηστο 
κέρδος/(ζημιά) πριν τους τόκους, τοφόρο, τις αποσβέσεις, τις διαγραφέςκαι την απομείωση 
(EBITDA). Αυτή η βάση μέτρησης δεν συμπεριλαμβάνειτα αποτελέσματα των μη 
επαναλαμβανόμενων δαπανών από τους λειτουργικούς τομείς, όπως προβλέψεις 
αναδιοργάνωσης, νομικά έξοδα και απομειώσηυπεραξίας, όταν η απομείωση υπεραξίας είναι 
αποτέλεσμα ενός απομονωμένου, μη επαναλαμβανόμενου γεγονότος. Οι χρεωστικοί και 
πιστωτικοί τόκοι δεν συμπεριλαμβάνονται στααποτελέσματα τωνλειτουργικών τομέων. Οι 
άλλες πληροφορίες που παρέχονται, εκτός όπως σημειώνονται πιο κάτω, λογίζονται σύμφωνα 
με τις οικονομικές καταστάσεις.

Οι άλλοι λειτουργικοί τομείς αφορούν κυρίως τις εργασίες που σχετίζονται με τον τομέα 
ανάπτυξης γης.

Αποτελέσματα ανά τομέα

Ξενοδοχειακές 
δραστηριότητες-

Κύπρος

Ξενοδοχειακές
δραστηριότητες-

Ελλάδα

Άλλοι
λειτουργικοί

τομείς Σύνολο
€ € € €

Έτος που έληξε 31 Οκτωβρίου 2010
Εισόδημα 18.628.871 2.757.097 - 21.385.968

========== ============ ========== ===========
(Ζημιά)/κέρδος πριν τους τόκους, τη 
φορολογία, τις αποσβέσεις, την 
χρεόλυση, τις διαγραφές και την 
απομείωση   (708.666) 111.726 (247.903) (844.843)

=========== =========== =========== ===========
Αποσβέσεις (1.079.418) (681.348) (17.845) (1.742.921)

=========== =========== =========== ===========
Χρεόλυση προπληρωμών 
λειτουργικών μσθώσεων (966.500) - - (966.500)

=========== =========== =========== ===========
Χρέωση απομείωσης (1.430.857) - - (1.430.857)

=========== =========== =========== ===========
Κέρδος από την διαγραφή 
εξαρτημένων εταιρειών - - 7.323.853 7.323.853

=========== =========== =========== ===========
Έτος πουέληξε 31 Οκτωβρίου 2009
Εισόδημα 17.738.416 3.219.764 1.770.976 22.729.156

=========== =========== =========== ===========
(Ζημιά)/κέρδος πριν τους τόκους, τη 
φορολογία, τις αποσβέσεις, την 
χρεόλυση, τις διαγραφές και την 
απομείωση   2.576.025 403.403 6.546.529 (3.567.101)

=========== =========== =========== ===========
Αποσβέσεις (1.351.437) (495.711) (23.350) (1.870.698)

=========== =========== =========== ===========
Χρεόλυση προπληρωμών 
λειτουργικών μσθώσεων (974.269) - - (974.269)

=========== =========== =========== ===========
Χρέωση απομείωσης (1.425.761) - - (1.425.761)

=========== =========== =========== ===========
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Αποτελέσματα ανά τομέα(συνέχεια)

Η συμφιλίωση μεταξύ της (ζημιάς)/κέρδους πριν τη φορολογία, τους τόκους, τις αποσβέσεις,
την χρεόλυση και την απομείωσηκαι τηςσυνολικήςζημιάςπριν τη φορολογία ως εξής:  

2010
€

2009
€

(Ζημιά)/κέρδος πριν τους τόκους, τη φορολογία, τις αποσβέσεις, την 
χρεόλυση, τις διαγραφές και την απομείωση από λειτουργικούς τομείς 
αναφοράς (844.843) 703.627
Αποσβέσεις (1.742.921) (1.870.698)
Χρεόλυση προπληρωμών λειτουργικών μισθώσεων (966.500) (974.269)
Χρέωση απομείωσης (1.430.857) (1.425.761)
Κέρδος από την διαγραφή εξαρτημένων εταιρειών 7.323.853 -

__________ ___________
Κέρδος/(ζημιά) εργασιών 2.338.732 (3.567.101)
Χρηματοδοτικά έξοδα (8.205.216) (8.823.602)
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών 209.308 726.358

__________ ___________
Ζημιά πριν την φορολογία (5.657.176) (11.664.345)
Φορολογία (1.435.521) (1.484.778)

__________ ___________
Ζημιά μετά την φορολογία (7.092.697) (13.149.123)

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

Περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα 

Ξενοδοχειακές 
δραστηριότητες-

Κύπρος
€

Ξενοδοχειακές
δραστηριότητες-

Ελλάδα
€

Άλλοι
λειτουργικοί

τομείς
€

Σύνολο
€

31 Οκτωβρίου 2010 122.964.733 26.837.465 3.196.428 146.605.770
=========== ============ =========== ===========

31 Οκτωβρίου 2009 123.232.999 27.170.886 10.182.966 140.220.919
=========== ============ =========== ===========

Τα περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα διαφέρουν από τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία 
σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό ως εξής:

2010
€

2009
€

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων από λειτουργικούς τομείς αναφοράς 146.605.770 140.220.919
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 490 490
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 347.348 938.063
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 643.214
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 733 1.483
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσων των αποτελεσμάτων 39.919 40.788

___________ ___________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων όπως ο ενοποιημένος ισολογισμός 146.994.260 141.844.957

=========== ===========
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5 Ανάλυση κατά τομέα(συνέχεια)

Υποχρεώσεις ανά τομέα

Ξενοδοχειακές 
δραστηριότητες-

Κύπρος
€

Ξενοδοχειακές
δραστηριότητες-

Ελλάδα
€

Άλλοι
λειτουργικοί

τομείς
€

Σύνολο
€

31 Οκτωβρίου 2010 104.325.351 15.056.607 37.482.825 156.864.783
=========== ============ =========== ===========

31 Οκτωβρίου 2009 89.115.897 15.246.418 49.962.795 154.325.110
=========== ============ =========== ===========

Οι υποχρεώσεις ανά τομέα διαφέρουν από τις συνολικές υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τον ενοποιημένοισολογισμό ως εξής:

2010
€

2009
€

Σύνολο υποχρεώσεων από λειτουργικούς τομείς αναφοράς 156.864.783 154.325.110
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11.542.937 11.380.202
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.295.955 3.046.058

___________ ___________
Σύνολο υποχρεώσεων όπως ο ενοποιημένος ισολογισμός 171.703.675 168.751.370

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

6 Άλλαέσοδα

2010
€

2009
€

Πιστωτικοί τόκοιαπό τραπεζικά υπόλοιπα 15.690 21.744
Πιστωτικά μερίσματα 963 1.625
Χρεόλυση κρατικών επιχορηγήσεων (Σημ. 30) 108.787 108.787
Ενοίκια εισπρακτέα 28.997 29.364
Διαγραφέντα εμπορικά εισπρακτέα που ανακτήθηκαν - 25.120
Εισπρακτέες εκπτώσεις - 464.396
Άλλαέσοδα 65.810 211.124

________ ________
220.247 862.160

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

7 Άλλακέρδη – καθαρά

2010
€

2009
€

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων:
(Ζημιές)/κέρδηδίκαιης αξίας (Σημ. 24) (869) 8.324

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προςπώληση:
Χρέωση απομείωσης (Σημ. 20) - (84.430)
Επενδύσεις σε ακίνητα:
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σημ. 16) 46.486 -
Πιστωτές που διαγράφηκαν 195.322 654.338
Απομείωση αξίας επένδυσης σε κοινοπραξία (Σημ. 19) (559.107) -
Κέρδος από διαγραφή εξαρτημένων εταιρειών (Σημ. 17) 7.323.853 -

_________ _________
7.005.685 578.232
========= =========
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8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2010
€

2009
€

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.929.746 1.810.622
Κόστος προσωπικού (Σημ. 9) 7.855.115 7.529.525
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 15) 1.742.921 1.870.698
Χρεόλυση προπληρωμών για λειτουργικές μισθώσεις (Σημ. 21) 966.500 974.269
Επιδιορθώσεις και συντήρηση 639.797 654.002
Αμοιβή ελεγκτών 158.988 171.815
Αμοιβή ελεγκτών– διαφορά προηγούμενων ετών 6.262 (32.946)
Εμπορικά εισπρακτέα - χρέωση απομείωσης για επισφαλή χρέη 

(Σημ. 23) 135.996 425.761
Άλλα εισπρακτέα – χρέωση απομείωσης για επισφαλή χρέη 
(Σημ. 23) 1.294.861 1.000.000

Κόστος αποθεμάτων που αναγνωρίστηκεσαν έξοδο – ξενοδοχειακές 
δραστηριότητες 4.428.149 4.139.912

Κόστος πωληθέντων επαύλεων - 1.324.156
Yπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχείων (Σημ. 34 (α)) 415.185 766.808
Δικηγορικά έξοδα 65.994 85.950
Μεταφορικά έξοδα 115.838 189.701
Κέρδος από την πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού (Σημ. 15) - (64.153)
Ηλεκτρισμός, καύσιμα και νερό 1.785.770 1.555.517
Προμήθειες πληρωτέες 205.361 473.915
Ασφάλειες, τραπεζικά και επαγγελματικά δικαιώματα 616.336 690.009
Άλλα έξοδα 3.910.349 4.171.088

__________ __________
Συνολικό κόστος πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών και 

εξόδων πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας 26.273.168 27.736.649
========== ==========

9 Κόστος προσωπικού

2010
€

2009
€

Μισθοί 6.445.225 6.173.721
Κοινωνικές ασφαλίσειςκαι άλλες εισφορές 1.149.522 1.057.963
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας 260.368 297.841

__________ __________
7.855.115 7.529.525

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

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.  
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10 Χρηματοδοτικά έξοδα

2010
€

2009
€

Χρεωστικοί τόκοι:
Τραπεζικά δάνεια και χρεόγραφα 6.621.023 6.847.308
Τραπεζικά παρατραβήγματα 413.638 490.370
Υπόλοιπα με συγγενικά μέρη (Σημ. 34 (α)) 49.706 50.511
Άλλοι πιστωτές 409.846 727.532
Καθυστερημένη φορολογία 440.980 672.998

_________ _________
Σύνολο χρεωστικών τόκων 7.935.193 8.788.719
Καθαρές συναλλαγματικές ζημιέςαπό χρηματοδοτικές
δραστηριότητες 270.023 34.883

_________ _________
8.205.216 8.823.602
========= =========

11 Χρέωση φορολογίας

2010
€

2009
€

Τρέχουσα φορολογία:
Εταιρικός φόρος 21.639 -
Αμυντική εισφορά 9.000 1.649

Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 29) 1.220.053 569.100
Φορολογία προηγούμενων ετών 184.829 914.029

_________ _________
Χρέωση φορολογίας 1.435.521 1.484.778

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

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

2010
€000

2009
€000

Ζημιά πριν τη φορολογία (5.657.176) (11.664.345)
========= ==========

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής 
φορολογίας (648.249) (1.286.128)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς 663.414 1.695.681
Φορολογική επίδραση εσόδων και εκπτώσεων που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία (1.585.796) (200.272)
Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών προηγούμενων ετών - (3.637.998)
Φορολογία προηγούμενων ετών 184.829 914.029
Αμυντική εισφορά 9.000 1.649
Επίδραση φορολογικών ζημιώνπου δεν αναγνωρίστηκαν 2.812.323 3.997.817

_________ _________
Χρέωση φορολογίας 1.435.521 1.484.778

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

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία και τις εξαρτημένες της στην Κύπρο είναι 
10%. Οι εξαρτημένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Ελλάδα υπόκεινται σε εταιρικό 
φόρο με ποσοστό 24% (2009: 25%).

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται 
σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα 
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή 
περίπου 15%.

Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να εξαιρούνται 
από εταιρικό φόρο και να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.
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11 Χρέωση φορολογίας(συνέχεια)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική 
εισφορά με ποσοστό 15%.

Η (χρέωση)/πίστωση φορολογίας που σχετίζεται με στοιχεία άλλων συνολικών εισοδημάτων 
είναι ως εξής:

Φορολογικές επιδράσεις των στοιχείων των άλλων συνολικών εισοδημάτων

Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου

2010 2009

Πριν τη
φορολογία

(Χρέωση)/ 
πίστωση 

φορολογίας
Μετά τη 

φορολογία
Πριν τη 

φορολογία

(Χρέωση)/ 
πίστωση 

φορολογίας
Μετά τη 

φορολογία

€ € € € € €
Γη και κτίρια:
Επανεκτίμηση 8.473.521 414.104 8.887.625 - - -

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

12 Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή

Βασικόκαι πλήρως κατανεμημένο

Το βασικόκαι πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή υπολογίζεται με τη διαίρεση 
του κέρδους/(ζημιάς) που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας με το 
μεσοσταθμικό αριθμό εκδομένων μετοχών κατά τη διάρκεια του έτους μη περιλαμβανομένων 
των συνήθων μετοχώνπου αγοράζονται από την Εταιρεία καιπου κρατούνται ως ίδιες 
μετοχές (Σημ. 26).

2010 2009

Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας (€) 348.107 (8.129.676)
=========== ==========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια του έτους 188 365 144 143 442 925

=========== ==========
Βασικό κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντς ανά μετοχή) 0,18 (5,67)

=========== ==========
Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντς ανά μετοχή) 0,18 Δ/Ε

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

Οιπλήρως κατανεμημένες ζημιές ανά μετοχή δεναναφέρονται γιατί μειώνουν τιςβασικές
ζημιέςανά μετοχήκαι σύμφωνα με το ΔΛΠ 33 θεωρούνται αντικατανεμητέες (antidilutive).
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13 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια  και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά
στοιχεία που
αποτιμούνται

σε δίκαιη αξία
μέσω των

αποτελεσμάτων

Διαθέσιμα 
προς 

πώληση Σύνολο
€ € € €

31 Οκτωβρίου 2010
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση - - 733 733
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα(εκτός από 
προπληρωμές) 8.180.250 - - 8.180.250
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 39.919 - 39.919
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.716.775 - - 1.716.775

__________ __________ __________ __________
Σύνολο 9.897.025 39.919 733 9.937.677

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

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον 
υπολογισμό
Δανεισμός 117.755.426 117.755.426
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 36.796.097 36.796.097

___________ ___________
Σύνολο 154.551.523 154.551.523

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

Δάνεια  και 
εισπρακτέα

Περιουσιακά
στοιχεία που
αποτιμούνται

σε δίκαιη αξία
μέσω των

αποτελεσμάτων

Διαθέσιμα
προς 

πώληση Σύνολο
31 Οκτωβρίου 2009 € € € €
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται 
στον ισολογισμό
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση - - 1.483 1.483
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από 
προπληρωμές) 10.608.956 - - 10.608.956
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων - 40.788 - 40.788
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.096.362 - - 1.096.362

___________ _________ _________ __________
Σύνολο 11.705.318 40.788 1.483 11.747.589

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

Άλλες 
χρηματοοικονομικές  

υποχρεώσεις Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον 
υπολογισμό
Δανεισμός 111.742.838 111.742.838
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 40.160.226 40.160.226

___________ ___________
Σύνολο 151.903.064 151.903.064

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



Libra Holdings Plc

(54)

14 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι  
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές 
πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά 
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

2010
€

2009
€

Εμπορικά εισπρακτέα
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερικήπιστωτική αξιολόγηση
Ομάδα 1 5.254.126 5.914.470

========= ==========
Άλλα εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή 
απομειωμένα
Ομάδα 2 1.410.761 1.708.528
Ομάδα 3 1.514.863 2.985.958

_________ __________
2.925.624 4.694.486
========= ==========

Μετρητά στην τράπεζα (1)

Α1 8.479 38.511
Α2 28.217 15.920
Α3 9.688 71.496
Αα3 314.255 523.502
Βαα1 13.363 25.650
Βαα2 1.884 24.250
Βαα3 1.199.975 -
Χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση 79.548 283.461

_________ ________
1.655.409 982.790
========= ========

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού “ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα” είναι μετρητά στο ταμείο

Ομάδα 1 – υφιστάμενοιπελάτες (περισσότερο από έξι μήνες) χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο 
παρελθόν.
Ομάδα 2 – εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση, συνδεδεμένη εταιρεία και κοινοπραξίες.
Ομάδα 3 – υφιστάμεναεισπρακτέα (περισσότερο από έξι μήνες).
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15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Γηκαι
κτίρια

€
Οχήματα

€

Έπιπλα,
σκεύη και

μηχανήματα
€

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

καιλογισμικά
προγράμματα

€
Σύνολο

€

Την 1 Νοεμβρίου2008
Κόστος ή εκτίμηση 107.617.564 892.086 17.163.535 1.404.273 127.077.458
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις (3.443.295) (790.029) (12.594.364) (1.226.527) (18.056.215)

___________ ________ __________ _________ __________
Καθαρή λογιστική αξία 104.172.269 102.057 4.569.171 177.746 109.021.243

=========== ======== ========== ========= ==========
Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2009
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 104.172.269 102.057 4.569.171 177.746 109.021.243
Προσθήκες 168.412 - 123.558 19.407 311.377
Πωλήσεις (716.987) - (1.389) - (718.376)
Διαγραφές - - (81.978) - (81.978)
Χρέωση απόσβεσης(Σημ. 8) (822.937) (95.963) (893.558) (58.240) (1.870.698)

__________ ________ __________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 102.800.757 6.094 3.715.804 138.913 106.661.568

__________ ________ __________ _________ _________
Στις 31 Οκτωβρίου 2009
Κόστος ή εκτίμηση 107.068.989 892.086 17.203.726 1.423.680 126.588.481
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις (4.268.232) (885.992) (13.487.922) (1.284.767) (19.926.913)

__________ ________ __________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 102.800.757 6.094 3.715.804 138.913 106.661.568

========== ======== ========== ========= =========
Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 102.800.757 6.094 3.715.804 138.913 106.661.568
Προσθήκες 179.650 - 175.075 5.560 360.285
Διαγραφές - - (38.936) - (38.936)
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8) (831.589) (4.897) (872.156) (34.279) (1.742.921)
Πλεόνασμα επανεκτίμησης 8.473.521 - - - 8.473.521

__________ ________ __________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 110.622.339 1.197 2.979.787 110.194 113.713.517

__________ ________ __________ _________ _________
Στις 31 Οκτωβρίου 2010
Κόστος ή εκτίμηση 110.622.339 892.086 17.339.865 1.429.240 130.283.530
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
απομείωσεις - (890.889) (14.360.078) (1.319.046) (16.570.013)

__________ ________ __________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 110.622.339 1.197 2.797.787 110.194 113.713.517

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

Η χρέωση απόσβεσης ύψους €1.742.921 (2009: €1.870.698) χρεώθηκε στο κόστος 
πωληθέντων  αγαθών και υπηρεσιών (Σημ. 8).

Στην κατηγορία “Γη και Κτίρια” περιλαμβάνεται τοξενοδοχείο Florida, με καθαρή λογιστική αξία 
στο τέλος του έτους ύψους €12.070.759 (2009: €9.297.491) που έχει ανεγερθεί σε 
εκμισθωμένη γη και αποσβένεται στοδιάστημα της περιόδου μίσθωσης που είναι καθορισμένη 
στα 100 χρόνια (Σημ. 33).

Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήματος επανεκτιμήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2010 από 
ανεξάρτητους εκτιμητές με βάση την αγοραία αξία.  Το πλεόνασμα από την επανεκτίμηση μετά 
την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόμενης φορολογίας πιστώθηκε στοαποθεματικό
δίκαιηςαξίας στα ίδια κεφάλαια.
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15 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός(συνέχεια)

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

2010 2009
€ €

Καθαρή λογιστική αξία - 718.376
Κέρδος από πώληση ακίνητων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμό (Σημ. 8) - 64.153

_______ _______
Εισπράξεις από πώληση ακίνητων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 782.529

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

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

2010 2009
€ €

Κόστος 62.525.085 62.345.435
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (13.106.204) (12.538.278)

__________ __________
Καθαρή λογιστική αξία 49.418.881 49.807.157

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

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναιεξασφαλισμένα πάνω στη
γη και κτίρια του Συγκροτήματος για το ποσό των €98.535.992 (2009: €98.423.290) (Σημ. 28).

16 Επενδύσεις σε ακίνητα

2010
€

2009
€

Στην αρχήτου έτους 618.514 618.514
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σημ. 8) 46.486 -

________ ________
Στο τέλος του έτους 665.000 618.514

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

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν γη και επανεκτιμούνται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου σε
δίκαιη αξία, η οποία είναι η αξία στην ελεύθερη αγοράβασισμένη σε εκτιμήσεις από
ανεξάρτητο επαγγελματίαεγκεκριμένοεκτιμητή.

Ο δανεισμός του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένος στις επενδύσεις σε ακίνητα για το 
ποσό των €512.581 (2009: €512.581) (Σημ. 28).
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17 Εξαρτημένες εταιρείες

Οικύριες εξαρτημένες εταιρείες του Συγκροτήματος στις 31 Οκτωβρίου 2010 που 
περιλαμβάνονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες η Astarti 
Development Plc και η D.H. Cyprotels Plc είναι εισηγμένεςστο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, 
είναιοι ακόλουθες:

Όνομα % κατοχής 
μετοχών
(2010/2009)

Χώρα 
σύστασης 

Κύριες δραστηριότητες

Εξαρτημένες της Εταιρείας:
D.H.Cyprotels Plc (1) 53,93 Κύπρος Διαχείριση ξενοδοχείων 
Αjet Aviation Limited (πρώηνHelios

Airways Limited) 100,00 Κύπρος Αδρανής 

Εξαρτημένες της εξαρτημένης D.H.
Cyprotels Plc

Astarti Development Plc (1) (2) 41,2 Κύπρος Ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχείων 

(1) H εξαρτημένη εταιρεία του Συγκροτήματος D.H. Cyprotels Plc και η εξαρτημένη της 
Αstarti Development Plc είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και 
ετοιμάζουν ξεχωριστές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

(2) Η Astarti Developlment Plc θεωρείται εξαρτημένη λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία 
έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές της.  

(3) ΟιάμεσαεξαρτημένεςτηςΕταιρείας, Libra Holidays Accommodation (Malta) Limited
καιBeds4All.Com Limited πουήταν αδρανείς και ήταν εγγεγραμμένες στο εξωτερικό 
έχουν διαγραφεί από το μητρώο Εφόρου Εταιρειών. Ενόψει της διαγραφής και της 
απώλειας ελέγχου οι εταιρείες αυτές που είχαναρνητική καθαρή θέση δεν 
συμπεριλήφθηκαν στον ενοποιημένο ισολογισμό του Συγκροτήματος. Σαν αποτέλεσμα 
έχει προκύψει λογιστικό κέρδος €7.3 εκ. που αναγνωρίστηκε στον λογαριασμό 
αποτελεσμάτων(Σημ. 7).

18 Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία

2010
€

2009
€

Στην αρχή του έτους 490 -
Προσθήκες - 490

_________ _________
Στο τέλος του έτους 490 490

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

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στα αποτέλεσμα της συνδεδεμένης εταιρείας που δεν είναι 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, και το μερίδιο στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις 
είναι ως εξής:

Όνομα
Χώρα 
σύστασης

Περιουσιακά 
στοιχεία Υποχρεώσεις Εισοδήματα Κέρδος % κατοχής

€ € € € μετοχών
2009
Astarti Development

(Overseas) Limited Κύπρος 1.000 - - - 49
======= ======== ======= =======

2010
Astarti Development

(Overseas) Limited Κύπρος 1.000 - - - 49
======= ======== ======= =======
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19 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες

2010
€

2009
€

Στην αρχή του έτους 938.063 501.657
Μερίδιο κέρδους μετά τηφορολογία 209.308 726.358
Μερίσματα (240.916) (289.952)
Απομείωση αξίας επένδυσης σε κοινοπραξία (1) (Σημ. 7) (559.107) -

________ ________
Στο τέλος του έτους 347.348 938.063

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

(1) Η απομείωση αφορά τις κοινοπραξίες CHAPO – Cyprodevelopments Limited και CHAPO-Chrysland & Co
οι οποίες τερμάτισαν τις δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια του έτους και παρέμειναν αδρανής.

Οι κοινοπραξίες, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, είναιοι ακόλουθες:

Όνομα
Χώρα 
σύστασης Κύριες δραστηριότητες

% κατοχής 
μετόχων

2010 2009

M.H. Cyprotel Management Limited Κύπρος Διαχείριση ξενοδοχείων 50 50
CHAPO – Chrysland & Co Kύπρος Ανάπτυξη τουριστικών

συγκροτημάτων– αδρανής 50 50
CHAPO – Cyprodevelopments Limited Κύπρος Ανάπτυξη τουριστικών

συγκροτημάτων - αδρανής 50 50

Το μερίδιο του Συγκροτήματοςστις κοινοπραξίες είναι ως εξής:

Όνομα

Περιουσιακά
στοιχεία

€
Υποχρεώσεις

€
Εισοδήματα

€
Κέρδος

€

2009
M.H. Cyprotel Management Limited 514.679 117.213 371.389 240.869
CHAPO-Chrysland & Co 542.469 1.872 3.508.572 485.489

________ __________ ________ ________
1.057.148 119.085 3.879.961 726.358
======== ========== ======== ========

2010
M.H. Cyprotel Management Limited 456.718 109.370 320.747 209.308

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

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αφορούν το Συγκρότημα για τις κοινοπραξίες αναφέρονται 
στη Σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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20 Χρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαδιαθέσιμαπρος πώληση

2010
€

2009
€

Στην αρχή του έτους 1.483 85.913
Ζημιά απομείωσης (Σημ. 7) - (84.430)
Έλλειμμα επανεκτίμησης που μεταφέρεται στα άλλα συνολικά
Εισοδήματα(Σημ. 27) (750) -

_______ _______
Στο τέλος του έτους 733 1.483

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

Tα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αφορούν επενδύσεις σε 
τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο. Η απομείωση του προηγούμενου έτους 
ύψους €84.430 αφορά επένδυση σε τίτλους που δεν είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο.

Τα ακόλουθα περιλαμβάνονται στις κερδοζημιές σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμο προς πώληση.

2010
€

2009
€

Χρέωση για απομείωση στην αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - (84.430)

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

2010
€

2009
€

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:
Ευρώ 733 1.483

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

Στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση περιλαμβάνεται 
με μηδενική αξία λόγω πλήρους διαγραφής τα προηγούμενα έτη, επένδυση στην εταιρεία 
Allbury Travel Group Limited (προηγουμένως Libra Holidays Limited) εγγεγραμμένη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

21 Προπληρωμές για μισθώσεις εκμετάλλευσης

2010 2009
€ €

Καθαρή λογιστική αξία:
Tην1 Νοεμβρίου 19.541.961 20.504.754
Προσθήκες 1.907.357 11.476
Χρεόλυση (Σημ. 8) (966.500) (974.269)

__________ __________
Στις 31 Οκτωβρίου 20.482.818 19.541.961

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

Τα ποσά αυτά αφορούν τα έξοδα ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδας Cypria Bay πάνω σε 
γη που έχει εκμισθωθεί για περίοδο 50 χρόνων (Σημ. 33) και τα οποία λογίζονται ως 
μισθώματα εκμετάλλευσης και αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου μίσθωσης της γης. Στις προσθήκες του έτους περιλαμβάνεται πρόνοια 
για μεταβιβαστικά δικαιώματα κτηματολογίου. 
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22 Αποθέματα

2010
€

2009
€

Ακίνητα προς ανάπτυξη 1.265.432 1.264.132
Αποθέματα ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων 170.794 199.962

_________ _________
1.436.226 1.464.094
========= =========

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο και περιλαμβάνεται στο κόστος 
πωλήσεων ανήλθε σε €4.428.149 (2009: €5.464.068) (Σημ. 8).

Tα αποθέματα ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται σε τιμήκόστους. Στα ακίνητα 
προς ανάπτυξη περιλαμβάνεται γη που παρουσιάζεται στην δίκαιη αξία της κατά την 
ημερομηνία μεταφοράς της στη κατηγορία αυτή από τα επενδυτικά ακίνητα.

23 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 

2010
€

2009
€

Εμπορικά εισπρακτέα 6.225.792 6.750.140
Μείον: πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (971.666) (835.670)

_________ __________
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 5.254.126 5.914.470

_________ __________
Άλλα εισπρακτέα (1) 4.427.703 4.603.937
Μείον: πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή άλλα εισπρακτέα (2.912.840) (1.617.979)

_________ __________
Άλλα εισπρακτέα - καθαρά 1.514.863 2.985.958

_________ __________
Προπληρωμές 411.684 229.464
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 34 (β)) 1.410.761 1.708.528

_________ __________
8.591.434 10.838.420
========= ==========

(1) Στα άλλα εισπρακτέα περιλαμβάνεταιποσό ύψους€3,9 εκ. (2009: €3,9 εκ.) από 
πώληση μετοχών κατά τη διάρκεια προηγουμένης οικονομικής χρήσης, που κατείχε η 
εξαρτημένη εταιρεία D.H. Cyprotels Plc στην εξαρτημένη της Astarti Development Plc
(“Astarti”) και αντιπροσωπεύουν το 9,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Astarti.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι εκτός από το ποσό της πρόβλεψης για 
απομείωση ύψους €2.9 εκ. (2009: €1.6 εκ.) η οποία έχει γίνει δεν υπάρχειπρόσθετος 
πιστωτικός κίνδυνος για την είσπραξη του πιο πάνω ποσού μια και είναι επαρκώς 
εξασφαλισμένομε τις πιο πάνω μετοχές.

Ηδίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τηλογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Στις 31 Οκτωβρίου 2010, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €159.679 (2009: €174.957) δεν ήταν 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

Εμπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα εντός τεσσάρων μηνών δεν θεωρούνται να 
έχουν υποστεί απομείωση.  Στις 31 Οκτωβρίου 2010, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €5.094.447
(2009: €5.739.513) ήταν ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση.  Αυτά 
αποτελούνται από ένα αριθμό ανεξάρτητων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει πρόσφατο 
ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων.  
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23 Eμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εμπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής:

2010
€

2009
€

Μέχρι 4 μήνες 3.639.704 2.640.485
4 μέχρι 12 μήνες 1.454.743 3.099.028

__________ __________
5.094.447 5.739.513

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

Στις 31 Οκτωβρίου 2010, εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ύψους €3.884.506 (2009:
€2.453.649) είχαν υποστεί απομείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη.  Η χρονολογική 
ανάλυση αυτών των εισπρακτέων έχει ως εξής:

2010
€

2009
€

Πάνω από 12 μήνες 3.884.506 2.453.649
========== ==========

Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων του 
Συγκροτήματοςείναι ως ακολούθως:

2010
€

2009
€

Την 1 Νοεμβρίου 2.453.649 1.027.888
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων (Σημ. 8) 1.430.857 1.425.761

_________ _________
Στις 31 Οκτωβρίου 3.884.506 2.453.649

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

Η δημιουργία πρόνοιας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί απομείωση έχει 
συμπεριληφθεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων(Σημ. 8). Τα ποσά 
που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό πρόβλεψης για απομείωση γενικά διαγράφονται, όταν 
δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσδοκία ανάκτησης επιπρόσθετων μετρητών.

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική αξία 
κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω.  Εκτός από την περίπτωση (1) που 
αναφέρεται πιο πάνω, τα άλλα “εμπορικά και άλλα εισπρακτέα” ποσά δεν είναι 
εξασφαλισμένα.

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι σε Ευρώ.



Libra Holdings Plc

(62)

24 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη
αξίαμέσω των αποτελεσμάτων

2010
€

2009
€

Εισηγμένοι  τίτλοι– προς εμπορία:
Mετοχικοί τίτλοι – Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 39.919 40.788

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

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.

Αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καταχωρούνταιστα“άλλακέρδη–
καθαρά” (Σημ. 7) στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Κατά τη 
διάρκεια του έτους αναγνωρίστηκε ζημιάδίκαιης αξίας ύψους €869 (2009: κέρδοςύψους 
€8.324).

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 αυτών των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διευθυντικά στελέχη του 
Συγκροτήματος.  Η επενδυτική στρατηγική του Συγκροτήματοςείναι να επενδύει ρευστά 
διαθέσιμα σε μετοχικούς τίτλους ως μέρος της μακροχρόνιας στρατηγικής ανάπτυξης 
κεφαλαίων του Συγκροτήματος.

Η δίκαιη αξία όλων των μετοχικών τίτλων βασίζεται στις τρέχουσες τιμές προσφοράς τους σε 
ενεργείς αγορές.

25 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2010
€

2009
€

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.716.775 1.096.362
========= =========

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών ταταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

2010
€

2009
€

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.716.775 1.096.362
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 28) (4.927.677) (4.421.416)

_________ __________
(3.210.902) (3.325.054)
========= ==========

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι σε Ευρώ.

Μη ταμειακές συναλλαγές

Οι κύριες μη ταμειακές συναλλαγές κατά την διάρκεια του τρέχοντος και του προηγούμενου 
έτους ήταν η έκδοση μετοχών (Σημ. 26).
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26 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικόυπέρ το άρτιοκαιίδιες μετοχές

Αριθμός 
μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Ίδιες 
μετοχές (1)

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο Σύνολο

€000 €000 €000 €000

1 Νοεμβρίου 2008 84 022 408 14.283.809 (4.963.115) 68.720.619 78.041.313
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (2) 102 920 898 17.496.553 - - 17.496.553

__________ _________ ________ _________ __________
Στις 31 Οκτωβρίου 2009/1 Νοεμβρίου 2009 186 943 306 31.780.362 (4.963.115) 68.720.619 95.537.866
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (3) 2 433 699 413.729 - - 413.729
Μείωση της ονομαστικής αξίας του μετοχικού 
κεφαλαίου από €0,17 σε€0,01 ανά μετοχή(4) - (30.300.321) - - (30.300.321)

Μεταφορά (5) - - - (68.720.619) (68.720.619)
__________ ________ ________ _________ _________

Στις 31 Οκτωβρίου 2010 189 377 005 1.893.770 (4.963.115) - (3.069.345)
========== ======== ======== ========= =========

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 600 000 000 μετοχές
(2009: 600 000 000 μετοχές) με ονομαστική αξία  €0,01 ανά μετοχή(2009: €0,17 ανά μετοχή).
Όλες οι εκδομένες μετοχές έχουν πληρωθεί εξολοκλήρου.

(1) Στις 31 Οκτωβρίου 2010 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης το Συγκρότημα
είχε στην κατοχή του785 160 ίδιες συνήθεις μετοχές(141 927 κατέχονται από την 
Εταιρεία). Το Συγκρότημαέχει στην κατοχή του αυτές τιςμετοχές για μεγαλύτερο
διάστημα από αυτό που προνοείταιαπότοΆρθρο 57 του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Στις 10 Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε την έκδοση και 
εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) Δικαιωμάτων Προτίμησης(ΔΠ) και 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ). Συγκεκριμένα η Εταιρεία προχώρησε στην:

(i) Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ)

Έκδοση 84 022 408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) σε αναλογία ένα (1) ΔΠ για κάθε μία (1) 
Μετοχή. Τα ΔΠ προσφέρθηκαν δωρεάν στους Μετόχους που κατείχαν μετοχές τηςΕταιρείας 
στις 29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1) ΔΠ για κάθε μία (1) Μετοχή που κατείχαν.  Τα 
ΔΠ εισαχθήκαν στο ΧΑΚ στις 15 Ιανουαρίου 2009. 

Σύμφωνα με τους όρους το Ενημερωτικού Δελτίου κάθε ένα (1) ΔΠ που θα ασκείται με 
συνολική τιμή άσκησης €0,51 θα μετατρέπεται σε τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες 
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17.

Η περίοδος εξάσκησης των ΔΜ ήταν από τις 23 – 27 Φεβρουαρίου 2009.  Ο αριθμός των ΔΠ 
που εξασκήθηκαν ήταν 18 868 384. Τα 18 868 384 ΔΠ μετατράπηκαν σε 56 605 152 μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,17.

Από τα μη ασκηθέντα ΔΠ που προέκυψαν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη του 
κρίση και βάση των όρων έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 
2008 παραχώρησε, με τους ίδιους όρους στην εξάσκηση, 15 438 582 ΔΠ τα οποία 
μετατράπηκαν σε 46 315 746 μετοχές. 

Οι πιο πάνω 102 920 898 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 εισήχθηκαν στο ΧΑΚ στις 26 
Μαρτίου 2009.

Από τις 102 920 898 μετοχές που προέκυψαν από αυτή την έκδοση, 88 754 118 μετοχές 
έχουν αναληφθεί από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Ανδρέα Δράκου και 
συγγενικά του πρόσωπα, ενώ οι υπόλοιπες έχουν δοθεί προς εξόφληση πιστωτών του 
Συγκροτήματος.



Libra Holdings Plc

(64)

26 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικό υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές
(συνέχεια)

(ii) Έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ)

Έκδοση μέχρι 67 217 926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία παραχωρήθηκαν
δωρεάν, σε αναλογία ένα (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) μετοχές προς τους μετόχους οι οποίοι ήταν 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων μετά την εκπνοή της περιόδου άσκησης των ΔΠ. Τιμή 
Άσκησης των ΔΑΜ ήταν €0,25 για κάθε ΔΑΜ κατά την περίοδο άσκησης των ΔΑΜ η οποία ήταν 
οι τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του Οκτωβρίου του 2010. Κάθε ένα (1) ΔΑΜ με την άσκηση 
του θα απόδιδεστο δικαιούχο μία (1) συνήθη πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας 
ονομαστικής αξίας €0,17. Δεν έχει εξασκηθεί κανένα από τα ΔΑΜ.

(3) Στις 4 Δεκεμβρίου 2009, εισάχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 2 433 699 μετοχές με 
ονομαστική αξία €0,17 ανά μετοχή, οι οποίες προέκυψαν από την εξάσκηση 811 233
Δικαιωμάτων Προτίμησης. 

(4) Στις 23 Ιουλίου 2010, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μειωθεί από 
€102.000.000 διαιρεμένο σε 600 000 000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μία 
σε€6.000.000 διαιρεμένο σε 600 000 000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία. Επίσης 
το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μειωθεί από €32.194.091 (189 377 005
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 ανά μετοχή) σε €1.893.770 (189 377 005 μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,01 ανά μετοχή).

(5) Στις 23 Ιουλίου 2010, ποσό ύψους €68.721.000 που βρισκόταν πιστωμένο στο λογαριασμό 
Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο έχει συμψηφιστεί με τις συσσωρευμένες ζημιές. 

27 Αποθεματικά δίκαιης αξίας και άλλα αποθεματικά

Επανεκτίμηση
γης και
κτιρίων

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά 

στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση

Συναλλαγματικές
διαφορές Σύνολο

€ € € €

Την 1 Νοεμβρίου 2008 1.824.703 18.000 546.549 2.389.252
Συναλλαγματικές διαφορές - - (2.436) (2.436)
Μερίδιο μειοψηφίας στις συναλλαγματικές ζημιές - - 1.066 1.066
Μεταφορά στις συσσωρευμένες ζημιές λόγω πώλησης (219.504) - - (219.504)
Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενηςφορολογίας(Σημ. 29) 1.814 - - 1.814
Μερίδιο μειοψηφίας στην αναβαλλόμενη φορολογία (1.013) - - (1.013)

_________ _________ _________ _________
Στις 31 Οκτωβρίου 2009/1 Νοεμβρίου 2009 1.606.000 18.000 545.179 2.169.179

Συναλλαγματικές διαφορές - - (10.687) (10.687)
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων (Σημ. 15) 8.473.521 - - 8.473.521
Μερίδιο μειοψηφίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων (7.566.610) - - (7.566.610)
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση γης και 
κτιρίων(Σημ. 29) 414.104 - - 414.104

Μερίδιο μειοψηφίας στην αναβαλλόμενη φορολογία 
στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων (62.316) - - (62.316)
Ζημιές δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (Σημ. 20) - (750) - (750)

_________ ________ _________ _________
Στις 31 Οκτωβρίου 2010 2.864.699 17.250 534.492 3.416.441

========= ======== ========= =========
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28 Δανεισμός

2010
€

2009
€

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 25) 4.927.677 4.421.416
Τραπεζικός δανεισμός 13.281.931 11.892.053
Χρεόγραφα (Σημ. 35) 7.841.758 7.431.913
Προεξοφλημένα τιμολόγια (factored debts) 1.426.694 1.368.067
Δάνεια από συγγενικέςεταιρείες(Σημ. 34 (β)) 891.844 1.309.548
Δάνεια από Συμβούλους (Σημ. 34 (β)) 48.473 47.697

__________ ___________
28.418.377 26.470.694
__________ ___________

Μη βραχυπρόθεσμος 
Τραπεζικός δανεισμός 89.337.049 85.272.144

___________ ___________
Σύνολο δανεισμού 117.755.426 111.742.838

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

Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού:
Από 1 μέχρι 2 έτη 8.662.107 2.970.032
Από 2 μέχρι 5 έτη 8.570.293 8.593.483
Μετά από 5 έτη 72.104.649 73.708.629

__________ ___________
89.337.049 85.272.144
========== ===========

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα με εξαμηνιαίες δόσεις μέχρι τον Απρίλιο του 2023.

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως εξής:

(i) Με προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων για απεριόριστο ποσό (2009: απεριόριστο 
ποσό) (Σημ. 34 (γ)).

(ii) Με κυμαινόμενη επιβάρυνση στα περιουσιακά στοιχεία ύψους €37.396.881 (2009:
€22.396.881).

(iii) Με υποθήκη πάνω στην ιδιόκτητη και εκμισθωμένη γη και κτιρίων αξίας ύψους 
€98.535.992 (2009: €98.423.000) (Σημ. 15).

(iv) Με υποθήκη πάνω σε επενδύσεις σε ακίνητα αξίας ύψους €512.581 (2009: €512.581)
(Σημ. 16).

(v) Με ενεχυρίαση μετοχών εταιρειών του Συγκροτήματος που κατέχει η Εταιρεία ή οι 
Σύμβουλοι της Εταιρείας ή εταιρείες του Συγκροτήματος.

(vi) Εκχώρηση ασφαλιστικών συμβολαίων στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος.

(vii) Εντολή συμψηφισμού της Εταιρείας και εταιρειών του Συγκροτήματος.
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28 Δανεισμός (συνέχεια)

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

2010 2009
% %

Τραπεζικά δάνειασε:
- Ευρώ 7,29 7,37
- Ελβετικό Φράγκο 3,44 2,78
Τραπεζικά παρατραβήγματα 8,25 8,25
Χρεόγραφα 6 6
Δάνεια απόσυγγενικές εταιρείες 5,5 5,5
Δάνεια από Συμβούλους - -
Δάνεια από μετόχους - -

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.

Μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμούέχει επιτευχθεί συμφωνία με τον κύριο 
τραπεζικό οργανισμό που χρηματοδοτεί το Συγκρότημα για αναδιοργάνωση των δανείων του. 
Η συμφωνία αναδιοργάνωσης περιλαμβάνει πρόνοιες για διαφοροποίηση στην καταβολή 
δόσεων, περιλαμβανομένου και μερικής αναστολής για συγκεκριμένη περίοδο, πληρωμή 
κεφαλαίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και διαφοροποίησης τρόπου καταβολής τόκων. 
Επιπρόσθετα δίνονται νέες εξασφαλίσεις από το Συγκρότημα προς όφελος του τραπεζικού 
οργανισμού πέραν των υφιστάμενων. 

Η έκθεση του δανεισμού του Συγκροτήματος σε αλλαγέςστα επιτόκια και οι ημερομηνίες 
συμβατικής επανεκτίμησης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν ως εξής:

2010 2009
€ €

6 μήνες ή λιγότερο 117.755.426 111.742.838
=========== ============

Η λογιστική αξία του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι περίπου η ίδια 
με τη δίκαιη αξίατου.

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

2010
€

2009
€

Ευρώ– νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 115.766.444 109.941.881
ΕλβετικόΦράγκο 1.988.982 1.800.957

___________ ___________
117.755.426 111.742.838
=========== ===========
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29 Αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσεις και υποχρεώσεις

Η κίνηση στον λογαριασμό αναβαλλόμενης φορολογίας είναι ως εξής:

Διαφορά 
μεταξύ

αποσβέσεων
και 

εκπτώσεων
φθοράς

Επανεκτίμηση
γης και
κτιρίων

Κέρδη
δίκαιης αξίας

στις 
επενδύσεις 
στα ακίνητα

Φορολογικές 
ζημιές Σύνολο

€ € € € €

Την 1 Νοεμβρίου 2008 921.110 9.856.129 50.562 (658.099) 10.169.702
Χρέωση/(πίστωση):
Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων (Σημ. 11) 699.385 (145.170) - 14.885 569.100

Πίστωση στα αποθεματικά δίκαιης 
αξίας(Σημ. 27) - (1.814) - - (1.814)

_________ __________ _________ _________ __________
Στις 31 Οκτωβρίου 2009/1 Νοεμβρίου 

2009 1.620.495 9.709.145 50.562 (643.214) 10.736.988
Χρέωση/(πίστωση):
Eνοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων (Σημ. 11) 576.839 - - 643.214 1.220.053

Πίστωση στα αποθεματικά δίκαιης 
αξίας (Σημ. 27) - (414.104) - - (414.104)

_________ _________ _______ ________ __________
Στις 31 Οκτωβρίου 2010 2.197.334 9.295.041 50.562 - 11.542.937

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

30 Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις

€
Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2009
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 480.850
Προσθήκες 2.158.771
Χρεόλυση (Σημ. 6) (108.787)

___________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 2.530.834

===========
Στις 31 Οκτωβρίου 2009
Κόστος 2.639.621
Συσσωρευμένη χρεόλυση (108.787)

___________
Καθαρή λογιστική αξία 2.530.834

===========
Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 2.530.834
Χρεόλυση (Σημ. 6) (108.787)

___________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 2.422.047

___________
Στις 31 Οκτωβρίου 2010
Κόστος 2.639.621
Συσσωρευμένη χρεόλυση (217.574)

___________
Καθαρή λογιστική αξία 2.422.047

===========
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30 Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις(συνέχεια)

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό αναλύονται ως εξής: 

2010
€

2009
€

Bραχυπρόθεσμες αναβαλλόμενεςκρατικές επιχορηγήσεις 
(Σημ. 31) 108.787 108.787

Μη-βραχυπρόθεσμες αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις 2.313.260 2.422.046
__________ __________
2.422.047 2.530.833

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

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

Οι αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις αντιπροσωπεύουν κρατικέςεπιχορηγήσειςπου 
δόθηκανστην εξαρτημένη εταιρεία Σύπροτελς Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Α.Ε., 
εγγεγραμμένη στην Ελλάδα για την ανακαίνιση και επέκταση του ξενοδοχείου Φαλιράκι, στη 
Ρόδο.

31 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2010
€

2009
€

Εμπορικοί πιστωτές 15.602.119 21.860.415
Άλλοι πιστωτές 9.892.239 8.084.114
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 34 (β)) 2.055.421 1.792.446
Τρεχούμενοι λογαριασμοί Συμβούλων (Σημ. 34 (β)) 62.204 29.911
Προπληρωμές από πελάτες 2.325.000 1.500.000
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις (Σημ. 30) 108.787 108.787
Οφειλόμενα έξοδα 6.750.327 6.784.553

__________ __________
36.796.097 40.160.226
========== ==========

Η δίκαιηαξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδιαμε τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

32 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τραπεζικές εγγυήσεις

Στις 31 Οκτωβρίου 2010, το Συγκρότημα είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τραπεζικές 
εγγυήσεις προς όφελος της κοινοπραξίας του Συγκροτήματος CHAPO - Chrysland & Co
ύψους €2,1 εκατομμυρίωνηοποίαπροέκυψεκατά τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
του Συγκροτήματος(2009: €2,1εκ).

Συντριβή αεροπλάνου της εξαρτημένης Ajet Aviation Limited

Σε σχέση με την συντριβή του αεροπλάνου της εξαρτημένης εταιρείας Ajet Aviation Limited το 
2005, κινήθηκαν νομικές διαδικασίες από τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
εναντίον της εταιρείας αυτής και του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Ανδρέα Δράκου. Δεν μπορεί 
να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα ή τις επιδράσεις της υπόθεσης αυτής για 
την εταιρεία.  Σε σχέση με το αεροπορικό δυστύχημα έχουν επίσης κινηθεί νομικές διαδικασίες 
για απαίτηση αποζημιώσεων από την Ajet Aviation Limited εναντίον της κατασκευάστριας 
εταιρείας Boeing για ενδεχόμενη ευθύνη. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί.   
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32 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις(συνέχεια)

Άλλες δικαστικές αγωγές

Μέχρι τις31 Οκτωβρίου 2010 είχαν κινηθεί δικαστικές αγωγές κατά εταιρειώντου 
Συγκροτήματος ύψους €14 εκατομμυρίων από τρίτους για οικονομικές διαφορές που 
προέκυψαν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.  Στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι αναγνωρισμένες ήδηαντίστοιχες υποχρεώσεις για 
ποσά ύψους €14 εκατομμυρίων που σχετίζονται με τις πιο πάνω απαιτήσεις.  Υπάρχουν 
επίσης ανταπαιτήσεις από εταιρείες του Συγκροτήματος που ανέρχονται σε €2,7 εκατομμύρια.

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

Μεταφορά του ξενοδοχείου Cypria Bay μεταξύ των εξαρτημένων εταιρειών

Την 1η Φεβρουαρίου 2009, η εξαρτημένηεταιρεία D.H. Cyprotels Plc πώλησε στην 
εξαρτημένη της εταιρεία Αstarti Development Plc το ξενοδοχείο Cypria Bay που είναι κτισμένο 
σε εκμισθωμένη γη.  Η φορολογική εκκαθάριση αυτής της συναλλαγής εκκρεμεί όμως τo 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι δεν θα προκύψει οποιαδήποτε φορολογία.  

Το αρχικό συμβόλαιο μίσθωσης της γης που είναι κατατεθειμένο στο Κυπριακό Κτηματολόγιο 
δεν έχει ακόμα διαφοροποιηθεί για να παρουσιάζει ως νέο εκμισθωτή την Astarti Development 
Plc. Κατά την μεταφορά ενδέχεται να προκύψουν μεταβιβαστικά δικαιώματα Κτηματολογίου, 
το ύψος των οποίων μπορεί να είναι διαφορετικό από το ποσό για το οποίο έχει γίνει 
πρόβλεψη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

33 Δεσμεύσεις

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου το Συγκρότημα είναι ο μισθωτής

Το Συγκρότημα ενοικιάζει γη σύμφωνα με μη-ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις.  Οι 
μισθώσεις έχουν ποικίλους όρους, πρόνοιες αναπροσαρμογής τιμήματος και δικαιώματα
ανανέωσης. Στις μισθώσεις περιλαμβάνεται και  γη πάνω στην οποία έχουν ανεγερθεί τα 
ξενοδοχεία Cypria Bay και Florida. H διάρκεια της μίσθωσης για το Cypria Bay η οποία άρχισε 
το 2003 είναι για 25 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 25 χρόνια. H διάρκεια της 
μίσθωσηςτης γηςγια το Florida η οποία άρχισε το 1981 είναι για 100 χρόνια.

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

2010
€

2009
€

Μέχρι 1 έτος 1.740.162 1.850.850
Από 1 μέχρι 5 έτη 5.343.882 5.901.141
Μετά από 5 έτη 9.395.288 10.342.769

__________ __________
16.479.332 18.094.760
========== =========
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34 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών/επενδύσεων, δανειοδότηση/τόκοι

2010 2009
€ €

Κοινοπραξία
Αγορές υπηρεσιών:
Υπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχείων 415.185 766.808
Έξοδα προώθησης ξενοδοχείων 121.541 90.824

________ ________
536.726 857.632

======== ========
Τόκοι πληρωτέοι (Σημ. 10) 49.706 50.511

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

(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις, αγορέςκαι 
δανειοδοτήσεις

2010 2009
€ €

Εισπρακτέα απόεταιρείες κοινής ιδιοκτησίας(Σημ. 23) 1.247.048 1.600.762
========= =========

Εισπρακτέα από συνδεδεμένη εταιρεία (Σημ. 23) 157.958 102.011
========= =========

Εισπρακτέα από κοινοπραξία (Σημ. 23) 5.755 5.755
========= =========

Δάνεια από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας(Σημ. 28) (891.844) (1.309.548)
========= =========

Δάνεια από Συμβούλους (Σημ. 28) (48.473) (47.697)
========= =========

Πληρωτέα σε κοινοπραξίες (Σημ. 31) (2.055.421) (1.792.446)
========= =========

Πληρωτέα σε Συμβούλους(Σημ. 31) (62.204) (29.911)
========= =========

Τα πιστωτικά υπόλοιπα με τις κοινοπραξίεςφέρουνετήσιοτόκοπρος5,5% (2009:
5,5%) και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.

Τα άλλα υπόλοιπα με τις συγγενικές εταιρείες 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 Συμβούλωνόπως αναφέρεται στη Σημείωση 28.

(δ) Εγγυήσεις τραπεζικού δανεισμού με συγγενικές εταιρείες

Οι εγγυήσεις από το Συγκρότημα προς συγγενικά μέρη αναφέρονται στη  Σημείωση 32.



Libra Holdings Plc

(71)

34 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(ε) Αμοιβή Συμβούλωνκαι Βασικών Διοικητικών στελεχών

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων και των Βασικών Διοικητικών στελεχώντου 
Συγκροτήματος ήταν ως εξής:

2010 2009
€ €

Σύμβουλοι(που περιλαμβάνονται στην αμοιβή των 
βασικών Διοικητικών Στελεχών):
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 384.020 399.727
Δικαιώματα 16.915 16.917

________ ________
400.935 416.644

======== ========
Βασικά Διοικητικά στελέχη:
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 433.435 449.144

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

35 Δρώσα οικονομική μονάδα

Το Συγκρότημα αντιμετωπίζει τις δύσκολες συνθήκες της τουριστικής βιομηχανίας οι οποίες 
δυσχαιρένονται ακόμη περισσότερο σαν αποτέλεσμα της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης.  Βιώνει επίσης τις αρνητικές επιδράσεις πάνω στις δραστηριότητες του σαν 
αποτέλεσμα της πτώσης του αεροσκάφους της εξαρτημένης εταιρείας Ajet Aviation Limited το 
2005. Oι εμπορικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος που αφορούσαν την πώληση 
τουριστικών πακέτων έχουν διακοπεί από το 2007.  Ουσιαστικά η μόνη κύρια δραστηριότητα 
του Συγκροτήματος είναι η ιδιοκτησία και διαχείριση ιδιόκτητων και εκμισθωμένων 
ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο και στην Ελλάδα και η ανέγερση και πώληση επαύλεων 
στην Κύπρο.  

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω δυσκολιών το Συγκρότημα παρουσιάζει στο τέλος του 
οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010:

(α) Ζημιά ύψους €7.092 χιλιάδων (2009: €13.149 χιλιάδων).  

(β) Καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της τάξης των €56.726 χιλιάδων (2009:
€56.237 χιλιάδες).

(γ) Καθαρή εκροή μετρητών που χρειάστηκαν για εργασίες του Συγκροτήματος της τάξης 
των €2.062 χιλιάδων (2009: €5.185 χιλιάδες).

(δ) Αρνητική θέση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους ύψους 
€3.211 χιλιάδων (2009: €3.325 χιλιάδες). 

(ε) Αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων €24.709 χιλιάδων (2009: €26.906 χιλιάδες).
Σημειώνεται ότι το Άρθρο 169 (στ) του Περί Εταιρειών Νόμουτης Κύπρου, Κεφ. 113 
απαιτεί σε περίπτωση που δημόσια εταιρεία απωλέσει λόγω ζημιών το 50% του 
εκδοθέντος κεφαλαίου της, να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εξεταστεί 
το θέμα και ληφθούν μέτρα.  Η Εταιρεία, ενώ έχει απωλέσει πέραν του 50% του 
εκδοθέντοςκεφαλαίου της, σε αντίθεση με τον Νόμο, δεν έχει ακόμη συγκαλέσει 
Έκτακτη ΓενικήΣυνέλευση.    
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35 Δρώσα οικονομική μονάδα(συνέχεια)

Τα πιο πάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν σημαντική αμφιβολία ως προς την 
ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει τις εργασίες του ως δρώσα οικονομική μονάδακαι 
επομένως μπορεί να μην είναι σε θέση να συνεχίσει την πώληση των περιουσιακών του 
στοιχείων ή την πληρωμή των υποχρεώσεων του μέσα στα πλαίσια των συνήθων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του.  Η διεύθυνση του Συγκροτήματος λαμβάνει σειρά 
μέτρων με στόχο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος:

(ι) Ανάληψη διαπραγματεύσεων για διακανονισμό των οφειλώμενων χρεογράφων που 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό στις 31 Οκτωβρίου 2010 σε€7.842 χιλιάδες 
(2009: €7.432 χιλιάδες).  Οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται από τον 
προηγούμενο χρόνο στοχεύουν σε συμφωνία αναπροσαρμογής του οφειλόμενου 
ποσού και εξόφλησης του με αντιπαροχή περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε 
συγγενικά μέρη της Εταιρείας. 

(iι) Διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για αναδιάρθρωσητων οφειλομένων δανείων και 
διαφοροποίηση των όρων και περιόδου αποπληρωμής που θα περιλαμβάνει αναστολή 
καταβολής δόσεων για ορισμένη περίοδο.

(iii) Βελτίωση της αποδοτικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων σε συνδυασμόμε μείωση 
των λειτουργικών εξόδων με διακοπή της λειτουργίας των περισσότερων 
ξενοδοχειακών μονάδων κατά τη χειμερινή περίοδο που είναι και η πιο ζημιογόνα για 
τα ξενοδοχεία.  

Το Συγκρότημα επίσης στηρίζεται στη λήψη αποζημιώσεων από απαιτήσεις και νομικές 
αγωγές που κινήθηκαν από την εξαρτημένη της εταιρεία Ajet Aviation Limited, για 
αποπληρωμή μέρους των υποχρεώσεων της. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της δρώσας οικονομικής 
μονάδας η οποία στηρίζεται στην επιτυχή κατάληξη των προσπαθειών και μέτρων που 
λαμβάνει η διεύθυνση με στόχο την συνέχιση των δραστηριοτήτων.  Αν οι εκτιμήσεις της 
διεύθυνσης δεν επαληθευτούν και τα μέτρα αποτύχουνκαι αν οι πιστωτικές διευκολύνσεις 
από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούν το Συγκρότημα δεν συνεχίσουν 
ικανοποιητικά ή ανακληθούν, το Συγκρότημαμπορεί να μη είναι σε θέση να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  Σε τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν προσαρμογές οι οποίες θα 
μειώσουν την αξία περιουσιακών στοιχείων στο ανακτήσιμο τους ποσό, όπως επίσης και 
προβλέψεις για τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν.  

36 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την 
κατανόηση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεωνπέραν της σύναψης 
συμφωνίας για αναδιοργάνωση των δανείων του Συγκροτήματος όπως αναφέρεται στην 
Σημείωση 28.

ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτήεπί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στιςσελίδες
11 μέχρι 14.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010.

Αλλαγή ονόματος

2 Στις 23 Ιουλίου 2010, η Εταιρεία μετονομάστηκε από Libra Holidays Group Plc σε
Libra Holdings Plc.

Κύριες δραστηριότητες

3 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο είναι η κατοχή επενδύσεων, περιλαμβανομένων τοκοφόρων 
δραστηριοτήτων.

Διαπραγμάτευση τίτλων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρoυ

4 Στις 25 Ιανουαρίου 2011 οι μετοχικοί τίτλοι της Εταιρείας έχουν μεταταχθεί από την 
Κύρια Αγορά στην Εναλλακτική Αγορά. Οι τίτλοι της Εταιρείας θα συνεχίσουν να 
διαπραγματεύονται στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας  λόγω της ύπαρξης ουσιαστικής 
αβεβαιότητας που δυνατόν να δημιουργεί σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας

5 Η ζημιά τηςΕταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010 ήταν 
€2.082.364 (2009: ζημιά ύψους €64.582.599). Στις 31 Οκτωβρίου 2010 το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €3.915.612 (2009: €3.954.435) και το έλλειμμα 
στα ίδια κεφάλαια ήταν €32.008.557 (2009: έλλειμμα €30.339.172).

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

6 Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η 
Εταιρεία περιγράφονται στις Σημειώσεις 3 και 24 των οικονομικών καταστάσεων.
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Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

7 Η Εταιρεία μαζί με τις εξαρτημένες της συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις δύσκολες 
συνθήκες της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να γίνουν πιο 
έντονες στο προσεχές μέλλον λόγω της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Σαν 
αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών η Εταιρεία καταγράφει ζημιές και αντιμετωπίζει 
δυσκολίες στην ταμειακή ροή, στοιχεία που δημιουργούν σημαντικές ανησυχίες και 
αβεβαιότητα σε σχέση με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τις εργασίες της ως 
δρώσα οικονομική μονάδα.

8 Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο 
προσεχές μέλλον.

Αποτελέσματα

9 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 82 και 83.
Η ζημιά για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο

10 Στις 4 Δεκεμβρίου 2009, εισάχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 2 433 699 
μετοχές με ονομαστική αξία €0,17 ανά μετοχή οι οποίες προέκυψαν από την εξάσκηση 
811 233 Δικαιωμάτων Προτίμησης.

11 Στις 23 Ιουλίου 2010, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μειωθεί 
από €102.000.000 διαιρεμένο σε 600 000 000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17
η κάθε μία σε €6.000.000 διαιρεμένο σε 600 000 000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η 
κάθε μία. Επίσης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μειωθεί από 
€31.780.362 (189 377 005 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 ανά μετοχή) σε €1.893.770
(189 377 005 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 ανά μετοχή).

12 Δεν υπήρχαν άλλες αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο τηςΕταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

13 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2010 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για ολόκληρη την περίοδο, εκτός του κ. Χρίστου Μαυρέλλη που παραιτήθηκε 
στις 23 Ιουλίου 2010 και του κ. Γιάννου Πανταζή που παραιτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 
2010. Με την παραίτηση του κ. Χρίστου Μαυρέλλη, ο κ. Ανδρέας Δράκου είναι ο νέος 
Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

14 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Δράκου, Θέμης Δράκου 
και Λάμπρος Γεωργίου αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για 
επανεκλογή.

15 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Κώδικας ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Μέρος Α

16 Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης «Κώδικας» επειδή 
οι τίτλοι της διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά και σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς τουΧρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις 
διατάξεις του Κώδικα.

Μέρος Β

17 Πέραν των πιο πάνω, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα  
λόγω του ότι η εφαρμογή του θα απαιτούσε μεγάλη αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας η πλειοψηφία των μελών του οποίου είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι αλλά και 
κάτοχοι σημαντικών πακέτων μετοχών. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι και συνάμα μέλη της 
μητρικής και της εξαρτημένης εταιρείας και αυτό δεν επιτρέπει την δημιουργία σωστής 
σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και των Επιτροπών σύμφωνα με 
τους όρους του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Επιπρόσθετα και πέραν της οικονομικής ύφεσης που παρατηρείται, η μείωση στον 
τουριστικό τομέα και κατ’ επέκταση τα αρνητικά αποτελέσματα που παρατηρούνται 
καθιστούν αδύνατη την Εταιρεία στο ναπροσελκύσει στο Διοικητικό της Συμβούλιο 
Ανεξάρτητους Μη-Εκτελεστικούς Συμβούλους οι οποίοι θα πρέπει να είναι και γνώστες της 
τουριστικής & ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Η υιοθέτηση του Κώδικα απαιτεί αυξημένο κόστος καθώς επίσης και καλά καταρτισμένο 
άτομο ο οποίος θα είναι Λειτουργός Συμμόρφωσης του  Κώδικα. Στην παρούσα περίοδο η 
Εταιρεία κρίνει ότι αυτό το κόστος δεν θα είναι αποδοτικό. 

Η Εταιρεία αναμένει ότι με την καλυτέρευση των συνθηκών στο μέλλοννα είναι σε θέση να 
καταρτίσει μία σωστή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατ́ επέκταση των 
Επιτροπών. Σε μια τέτοια περίπτωση θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής του 
Κώδικα.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά μέσω επαρκών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής 
πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. Ο υπεύθυνος για την σύνταξη 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι ο οικονομικός διευθυντής.

Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας 
μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση 
οποιονδήποτε νέων μετοχών υπόκειται  περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού 
Εγγράφου της Εταιρείας την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των 
υφιστάμενων μετόχων.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 7 μέλη και συνέρχεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση 
του στρατηγικού πλάνου του Συγκροτήματος και την εποπτεία υλοποίησης του. Οι 
αρμοδιότητες για θέματα καθημερινής φύσεως έχουν ανατεθεί στους Εκτελεστικούς 
Διοικητικούς Συμβούλους.

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

18 Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 
5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Ποσοστό
μετοχών

%

Ανδρέας Δράκου 55,29
Ρόης Ησαΐας 7,93

Συμφέροντα Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

19 Από τη λήξη του οικονομικού έτους και 5 μέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης 
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στο 
ποσοστό των μετοχών που κατείχε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου άμεσα και 
έμμεσα.

Τα ποσοστάστο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, των Συμβούλων, των συζύγων, 
τέκνων τους και εταιρειών στις οποίες οι Σύμβουλοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 
20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, στις 31 Οκτωβρίου 2010 και στις 
18 Φεβρουαρίου 2011 ήταν ως εξής: 

31 Οκτωβρίου 
2010

%

18 Φεβρουαρίου 
2011

%

Χρίστος Μαυρέλλης Δ/Ε Δ/Ε
Ανδρέας Δράκου 55,29 55,29
Άκης Κυπριανού 3,32 3,32
Θέμης Δράκου 1,29 1,29
Θεόδωρος Αντωνίου 0,08 0,08
Βίκτωρ Μαντοβάνης 0,77 0,77
Σάββας Αδαμίδης 0,70 0,70
Γιάννος Πανταζής - Δ/Ε
Λάμπρος Γεωργίου - -
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Συμβάσεις με Σύμβουλους και συνδεόμενα πρόσωπατων Συμβούλων

20 Υπάρχουν συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ της 
Εταιρείαςκαι των Συμβούλων όπως αναφέρεται στη Σημείωση 23 των οικονομικών 
καταστάσεων.

21 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων που αναφέρονται στη Σημείωση 23 των 
οικονομικών καταστάσεων δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με την 
Εταιρείαστις 31 Οκτωβρίου 2010, στην οποία οι Σύμβουλοι ή συνδεδεμένα πρόσωπα 
τους είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Κανόνες διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

22 Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται ή 
επικυρώνεται από την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του καταστατικού της.  Το διοικητικό συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει οποτεδήποτε 
αποφασιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την 
επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.  Επίσης έχει εξουσία να αναπληρώνει θέσεις που έχουν 
κενωθεί με τον ίδιο τρόπο, μέχρι την επόμενη γενική ετήσια γενική συνέλευση.  

Τίτλοι με ειδικά δικαιώματα ελέγχου

23 Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν 
οποιοδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων.

Νέες εκδόσεις μετοχών

24 Η έκδοση νέων μετοχών προς τους μετόχους επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ προς οποιουσδήποτε τρίτους απαιτείται απόφαση 
γενικής συνέλευσης.  Η οποιαδήποτε έκδοση μετοχών διενεργείται στα πλαίσια του 
καταστατικού της Εταιρείας και της σχετικής νομοθεσίας.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

25 Έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον κύριο τραπεζικό οργανισμό που χρηματοδοτεί την 
Εταιρεία για αναδιοργάνωση των όρων χρηματοδότησης της. Η συμφωνία περιλαμβάνει 
πρόνοιες για αναστολή καταβολής δόσεων για περίοδο ενός χρόνου, και εφάπαξ 
εξόφληση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Έχουν δοθεί επίσης από την Εταιρεία 
επιπρόσθετες εξασφαλίσεις πέραν των υφιστάμενων.

26 Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν 
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

27 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη διάρκεια 
του έτους.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη της Libra Holdings Plc

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Libra
Holdings Plc (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 
31 Οκτωβρίου 2010, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές σημειώσεις.

Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων της 
Εταιρείας και των εξαρτημένων της για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010.  Η 
γνώμη σε εκείνη την έκθεση είναι μεεπιφύλαξη και με συμπερίληψη μίας παραγράφου 
έμφασης θέματος. 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που 
να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 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 εσωτερικών δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη 
δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθοςεπιλογή και εφαρμογή καταλλήλων λογιστικών πολιτικών
και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας 
καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 
λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδες σφάλμα.
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Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε 
οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί τηςαποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.  Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Βάση για Γνώμημε Επιφύλαξη

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 19, η Εταιρείααπέκτησε ίδιες μετοχές, με βάση το Άρθρο 
57Α του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, τις οποίες όμως διακράτησε πέραν 
της μέγιστης περιόδου των δύο ετών. Η διακράτηση πέραν των δυο ετών αντίκειται των 
προνοιώντου Άρθρου 57Α(1)(α) του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η 
Εταιρεία δεν έχει ακόμη προβεί σε ενέργειες για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του πιο 
πάνω άρθρου του Νόμου.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής θέσης της μητρικής εταιρείας Libra Holdings Plc στις 31 Οκτωβρίου 2010, και 
της χρηματοοικονομικής επίδοσης της και των ταμειακών ροών της για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και εκτός από το θέμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου 
της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έμφαση Θέματος

Χωρίς να εκφράζουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, επισύρουμε την προσοχή στη            
Σημείωση 24 των οικονομικών καταστάσεων που παρουσιάζει ότι η Εταιρεία υπέστη 
καθαρή ζημιά ύψους €2.082.364 για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010 και είχε 
καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους  €20.757.224. Οι παράγοντες αυτοί μαζί με 
άλλα θέματα που εξηγούνται στην Σημείωση 24 υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας 
που δυνατόν να φανερώνει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Οι 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 και εάν οι πιστωτικές 
διευκολύνσεις από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούν την Εταιρεία 
δεν συνεχίσουν επαρκώς ή ανακληθούν, η Εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση να 
συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.  Σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν 
αναπροσαρμογές οι οποίες θα μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων στο 
ανακτήσιμο τους ποσό, όπως επίσης και προβλέψεις για τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις που 
μπορεί να προκύψουν.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

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

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

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

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

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

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

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες 
που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, 
και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άλλο Θέμα

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

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λεμεσός, 28 Φεβρουαρίου 2011
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010

Σημ.
2010

€
2009

€

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (174.709) (689.724)

Έσοδα 5 39 6.818.268

Άλλες ζημιές 6 - (7.502.504)

Άλλα έξοδα 7 (27.739) (57.707.385)

Ζημιά εργασιών (202.409) (59.081.345)

Χρηματοδοτικά έξοδα 10 (1.879.955) (4.556.968)

Ζημιά πριν τη φορολογία (2.082.364) (63.638.313)

Χρέωση φορολογίας 11 - (944.286)

Ζημιά για το έτος (2.082.364) (64.582.599)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 88 μέχρι 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010

2010 2009

Σημ. € €

Ζημιά για το έτος (2.082.364) (64.582.599)

Άλλα συνολικά εισοδήματα:

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (750) (683)

Άλλα συνολικά εισοδήματα για το έτος, μετά τη φορολογία (750) (683)

Συνολική ζημιά για το έτος (2.083.114) (64.583.282)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 88 μέχρι 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Οκτωβρίου 2010

2010 2009

Σημ. € €

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 14 - 4.868

Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες 15 3.412.653 3.412.653
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 16 733 1.483

3.413.386 3.419.004

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 17 489.408 515.827

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18 12.818 19.604

502.226 535.431

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.915.612 3.954.435

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό κεφάλαιο 19 1.893.770 31.780.362

Ίδιες μετοχές 19 (178.051) (178.051)
Αποθεματικό από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από 
Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ 65.702 65.702

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 19 - 68.720.619

Άλλα αποθεματικά (1.183) (433)

Συσσωρευμένες ζημιές (33.788.795) (130.727.371)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (32.008.557) (30.339.172)

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός 20 14.664.719 14.683.719

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 21 8.723.083 8.282.896

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.300.000 1.133.388

Δανεισμός 20 11.236.367 10.193.604

21.259.450 19.609.888

Σύνολο υποχρεώσεων 35.924.169 34.293.607

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.915.612 3.954.435

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Libra Holdings Plc ενέκρινε αυτές 
τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Αντρέας Δράκου, Εκτελεστικός Πρόεδρος

Λάμπρος Γεωργίου, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 88 μέχρι 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Ίδιες 
μετοχές

Αποθεματικό 
από τη 

μετατροπή 
του μετοχικού 

κεφαλαίου 
από £ σε €

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

Άλλα 
αποθεματικά

Συσσωρευμένες 
ζημιές(1) Σύνολο

Σημ. € € € € € € €

Υπόλοιπο την 1 Νοεμβρίου 2008 14.283.809 (178.051) 65.702 68.720.619 250 (66.144.772) 16.747.557

Συνολικό εισόδημα

Ζημιά για το έτος - - - - - (64.582.599) (64.582.599)

Άλλα συνολικά εισοδήματα

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση:

Ζημιές δίκαιης αξίας 16 - - - - (683) - (683)

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων - - - - (683) - (683)

Συνολική ζημιά για το έτος 2009 - - - - (683) (64.582.599) (64.583.282)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 19 17.496.553 - - - - - 17.496.553

Σύνολο συναλλαγώνμε ιδιοκτήτες 17.496.553 - - - - - 17.496.553

Υπόλοιποστις31 Οκτωβρίου 2009 31.780.362 (178.051) 65.702 68.720.619 (433) (130.727.371) (30.339.172)
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010 (συνέχεια)

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Ίδιες 
μετοχές

Αποθεματικό 
από τη 

μετατροπή 
του μετοχικού 

κεφαλαίου 
από £ σε €

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

Άλλα 
αποθεματικά

Συσσωρευμένες 
ζημιές(1) Σύνολο

Σημ. € € € € € € €

Υπόλοιπο την 1 Νοεμβρίου 2009 31.780.362 (178.051) 65.702 68.720.619 (433) (130.727.371) (30.339.172)

Συνολικό εισόδημα

Ζημιά για το έτος - - - - - (2.082.364) (2.082.364)

Άλλα συνολικά εισοδήματα

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση:

Ζημιές δίκαιης αξίας 16 - - - - (750) - (750)

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων - - - - (750) - (750)

Συνολική ζημιά για το έτος 2010 - - - - (750) (2.082.364) (2.083.114)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 19 413.729 - - - - - 413.729

Μείωση της ονομαστικής αξίας του μετοχικού 
κεφαλαίου από €0,17 σε€0,01 19 (30.300.321) - - - - 30.300.321 -

Μεταφορά 19 - - - (68.720.619) - 68.720.619 -

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες (29.886.592) - - (68.720.619) - 99.020.940 413.729

Υπόλοιπο στις31 Οκτωβρίου 2010 1.893.770 (178.051) 65.702 - (1.183) (33.788.795) (32.008.557)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 88 μέχρι 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010

2010 2009

Σημ. € €
Ροή μετρητών από εργασίες

Ζημιά πριν τη φορολογία (2.082.364) (63.638.313)

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 4.868 85.433

Απομείωση επενδύσεων σε εξαρτημένες εταιρείες 15 - 29.980.450
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση 16 - 85.430

Εισόδημα από μερίσματα 5 - (3.837.331)

Πιστωτικούς τόκους 5 (39) (2.954.306)

Χρεωστικούς τόκους 10 1.875.310 4.556.818

(202.225) (35.721.819)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 26.419 29.000.386

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 215.414 6.835.720

Καθαρά μετρητά απόεργασίες 39.608 114.287

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχτηκαν 39 193

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 39 193

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από δανεισμό με συγγενικά μέρη 775 -

Αποπληρωμή δανείων σε συγγενικά μέρη (3 .530) (4.400)

Τόκοι που πληρώθηκαν (19.000) -

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (21.755) (4.400)

Καθαρή αύξησηστα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά 
παρατραβήγματα 17.892 110.080

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα 
στην αρχή του έτους (155.240) (265.320)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο 
τέλος του έτους 18 (137.348) (155.240)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 88 μέχρι 121 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα τηνΚύπρο στις 6 Νοεμβρίου 1996 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμουτης Κύπρου,
Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 23 Μαρτίου 1998. Τον Ιούλιο του 1998, 
οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραμμένο 
γραφείο της είναι στο Fortuna Court, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ̀ 284, 3105 Λεμεσός, 
Κύπρος.

Στις 23 Ιουλίου 2010, η Εταιρεία μετονομάστηκε από Libra Holidays Group Plc σεLibra
Holdings Plc.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο είναι η κατοχή επενδύσεων, περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ.113 και του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς.

Η Εταιρεία ετοίμασε αυτές τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας 
για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες 
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007. Η Εταιρεία ετοίμασε και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρημοτοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ. Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις μπορούννα ληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της 
Εταιρείας στο Fortuna Court, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ̀ 284, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας 
πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος γιατο έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010, ώστε να λάβουν ορθή 
κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των 
ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος   
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

(89)

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.

Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Νοεμβρίου 2009 έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.

Επιπλέον, οι ακόλουθες ερμηνείες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ αλλά οι ισχύουσες 
ημερομηνίες εφαρμογής τους έχουν διαφοροποιηθεί. Εντούτοις, μια οντότητα μπορεί να 
επιλέξει την πρόωρη υιοθέτηση αυτών των ερμηνειών:

(i) Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΕΔΔΠΧΑ 12) “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών”,

(ii) ΕΔΔΠΧΑ 15 “Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων”, και

(iii) ΕΔΔΠΧΑ 16 “Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέσης σε Εκμετάλλευση στο 
Εξωτερικό”.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που 
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές 
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Νοεμβρίου 2009. Η υιοθέτηση 
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, με 
εξαίρεση των πιο κάτω:

(i) ΔΛΠ 1 “Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων” (αναθεωρημένο). Ως αποτέλεσμα 
της υιοθέτησης αυτού του αναθεωρημένου προτύπου, η Εταιρεία παρουσιάζει στην 
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από 
συναλλαγές με τους μετόχους της, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που 
προκύπτουν από συναλλαγές με μη μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζονται στην 
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Η παρουσίαση των συγκριτικών 
πληροφοριών έχει αναπροσαρμοστεί προς συμμόρφωση με το αναθεωρημένο 
πρότυπο. Η αλλαγή επηρέασε μόνο την παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)

(90)

(ii) ΔΠΧΑ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα - Γνωστοποιήσεις” (τροποποίηση). Ως 
αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτής της τροποποίησης, η Εταιρεία παρέχει  
πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε σχέση με την αποτίμηση σε δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών της μέσων.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα

 ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) “Γνωστοποιήσεις Συγγενικών Μερών” (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

Τροποποιήσεις

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση: 
Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010).

 Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ  2009 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιουλίου 2009 μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 “Συναλλαγές Συγκροτήματος που αφορούν Παροχές 
που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Διακανονιζόμενες με Μετρητά” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρμογή” 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 “Περιορισμένες Εξαιρέσεις σε Πρώτη Εφαρμογή 
σχετικά με συγκριτικές γνωστοποιήσεις ΔΠΧΑ 7” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2010).

 Τροποποίηση στο ΕΔΔΠΧΑ 14 "Προκαταβολές μιας Ελάχιστης Απαίτησης 
Χρηματοδότησης" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2011).

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις”  (ισχύει 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).

Νέες Ερμηνείες

 ΕΔΔΠΧΑ 15 “Συμφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009, ΕΕ: 31 Δεκεμβρίου 2009).

 ΕΔΔΠΧΑ 19 "Εξάλειψη Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Μετοχικούς 
τίτλους" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 
2010).
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(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα

 ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

Τροποποιήσεις

 Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2010 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 μέχρι 1 Ιανουαρίου 2011).

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 “Φόροι Εισοδήματος” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012).

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 “Πρώτη Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων 
ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από 
ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με εξαίρεση του πιο κάτω:

(i) ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα”. Αυτό το πρότυπο είναι η πρώτη φάση της 
διαδικασίας για την αντικατάσταση του ΔΛΠ39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Αποτίμηση”. Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει νέες απαιτήσεις για την 
ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων και είναι πιθανό 
να επηρεάσει τον λογιστικό χειρισμό των χρηματοοικονομικών μέσων της 
Εταιρείας. Το πρότυπο δεν είναι εφαρμόσιμο μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία δεν έχει αναλύσει την 
συνολική επίδραση που θα έχει το ΔΠΧΑ 9.

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράχτηκε ή είναι 
εισπρακτέα κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουνπρος 
την οντότητα και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών της 
Εταιρείας όπως αναφέρεται πιο κάτω. Η Εταιρεία βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά 
αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών 
κάθε διευθέτησης. Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

(i) Πιστωτικοί τόκοι

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

(ii) Πιστωτικά μερίσματα

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

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Η Εταιρεία δεν έχει  επιπρόσθετες 
υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές. 

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

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

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις 
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής ή της εκτίμησης 
όταν τα στοιχεία επανεκτιμούνται. 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 στις 
κερδοζημιές.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη 
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές εκτός στην έκταση που σχετίζεται 
με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα συνολικά 
εισοδήματα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.

Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει 
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στη χώρα όπου η
Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί 
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις 
όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα 
φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι 
κατάλληλο με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
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Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης 
πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις 
οικονομικές καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν 
προκύπτει από αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια 
συναλλαγή εκτός από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής 
δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη 
φορολογία καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που 
έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και 
αναμένεται ότι θα ισχύουν όταν η σχετική αναβαλλόμενηφορολογική απαίτηση εκποιηθεί 
ή όταν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.

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.

Οι αναβαλλόμενεςφορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν 
υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχοντων φορολογικών απαιτήσεων με 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με 
φόρο εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου 
υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται και δεν 
υπόκεινται πλέον στη δικαιοδοσία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα ενδιάμεσα 
μερίσματα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος που εγκρίνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας και στην περίπτωση τελικών μερισμάτων, αυτά αναγνωρίζονται 
στο έτος που εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Τα 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.

Οι αποσβέσεις για τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο, ώστε να κατανεμηθεί το κόστος μείον η 
υπολειμματική τους αξία στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια 
ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:

%

Οχήματα 20
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10 - 15
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα 20 - 33,33
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

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.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στις κερδοζημιές στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, 
μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία σε 
σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.

Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας 
παραμένουν με τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που 
αφορούν λειτουργικές μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον 
εκμισθωτή) χρεώνονται στις κερδοζημιές σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα 
της περιόδου μίσθωσης.

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχείαμε απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται, αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν 
πως η λογιστική αξία μπορεί ναμην 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 πωλήσεων 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

(i) Ταξινόμηση

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις 
ακόλουθες κατηγορίες: δάνεια και εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(i) Ταξινόμηση (συνέχεια)

 Δάνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν 
είναι εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για 
εμπορία του εισπρακτέου.  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. Τα δάνεια και εισπρακτέα της 
Εταιρείας αποτελούνται από εμπορικά και άλλα εισπρακτέα και ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα στον ισολογισμό.

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι 
μη παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν 
ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η Διεύθυνση προτίθεται να 
πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

(ii) Αναγνώριση και αποτίμηση

Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείων με βάση 
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που 
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία 
δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, 
πλέον το κόστος συναλλαγής. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η 
Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και εισπρακτέα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου.

Όταν τίτλοι που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση πωληθούν ή υποστούν 
απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία που 
αναγνωρίστηκαν στα άλλα συνολικά εισοδήματα, περιλαμβάνονται στις 
κερδοζημιές ως κέρδη και ζημιές από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(ii) Αναγνώριση και αποτίμηση  (συνέχεια)

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχουν 
αντικειμενικά στοιχεία 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 ζημιάη οποία προσδιορίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, μείον 
ζημιάς απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως 
αναγνωρίστηκε στις κερδοζημιές, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και 
αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές.  Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στις 
κερδοζημιές για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω των κερδοζημιών.

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.

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 πρόβλεψη για απομείωση 
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να 
εισπράξει τα συνολικά εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των 
εισπρακτέων. Σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο 
χρεώστης θα περιέλθεισε 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 πρόβλεψης 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας 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 στις κερδοζημιές, στα 
'έξοδα πωλήσεων και προώθησης'.  Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, 
διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα.  Επακόλουθες 
ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως διαγραφεί πιστώνονται στις κερδοζημιές.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Επιπλέον κόστος που αφορά άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζονται στα ίδια 
κεφάλαια ως αφαίρεση, μετά τη φορολογία, από τις εισπράξεις.
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Όταν η Εταιρεία 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 και 
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.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει 
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της 
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές 
ζημιές.

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 αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.

Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές κατά τη διάρκεια του 
δανείου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν είναι άμεσα 
αποδοτέα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τα 
κριτήρια, στην οποία περίπτωση κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του 
περιουσιακού στοιχείου.

Αμοιβές που πληρώνονται για τη δημιουργία διευκολύνσεων δανεισμού αναγνωρίζονται 
ως κόστα συναλλαγής του δανείου στην έκταση όπου είναι πιθανόν ότι μέρος ή ολόκληρη 
η διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθεί.  Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή αναβάλλεται μέχρι την 
ανάληψη του δανείου.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι πιθανό ένα 
μέρος ή ολόκληρη η διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθεί, η αμοιβή κεφαλαιοποιείται ως 
προπληρωμή και αποσβένεται κατά τη διάρκεια της περιόδου της διευκόλυνσης με την 
οποία σχετίζεται.

Τα κόστα δανεισμού αποτελούν τόκο και άλλα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται η Εταιρεία 
σε σχέση με το δανεισμό κεφαλαίων, περιλαμβανομένου τόκου δανεισμού, απόσβεση 
εκπτώσεων ή επιμίσθιου που σχετίζονται με δανεισμό, απόσβεση επιπλέον κόστους που 
σχετίζεται με τη διευθέτηση δανεισμού, χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και 
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δανεισμό σε ξένο νόμισμα σε 
περίπτωση που θεωρούνται ως μια προσαρμογή στους χρεωστικούς τόκους.
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Τα κόστα δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 
περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τα κριτήρια, που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που 
υποχρεωτικά καταλαμβάνει σημαντικό χρονικό διάστημα για να ετοιμαστεί για την 
προτιθέμενη χρήσηή πώληση του, κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του 
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, όταν είναι πιθανόν ότι θα επιφέρουν μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και τα κόστα μπορούν να υπολογιστούν αξιόπιστα.

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο 
δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Εμπορικοί πιστωτές

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα και 
τραπεζικά παρατραβήγματα. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά παρατραβήγματα 
περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Συγκριτικές πληροφορίες

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

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου κινδύνου επιτοκίου που αφορά τη 
δίκαιη αξία), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας επικεντρώνεται στη μη 
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση 
κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα με αρχές που 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το λογιστήριο αναγνωρίζει, αξιολογεί και 
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις 
λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. 
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 Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές 

Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν 
τόκο, τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι 
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.

Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από μακροπρόθεσμο 
δανεισμό. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.

Στις 31 Οκτωβρίου 2010, εάν τα επιτόκια σε δανεισμόπου αποτιμάται σε 
Ευρώ ήταν κατά 1,5% (2009: 1,5%) ψηλότερα/χαμηλότερα, με όλες τις 
άλλες παραμέτρους να παραμένουν σταθερές, η ζημιά για το έτος μετά τη 
φορολογία θα ήταν €374 χιλιάδες (2009: €355 χιλιάδες) 
ψηλότερη/χαμηλότερη, κυρίως ως αποτέλεσμα των 
ψηλότερων/χαμηλότερων χρεωστικών τόκων σε δανεισμό σε κυμαινόμενα 
επιτόκια. 

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
έκθεση σε πιστώσεις σε πελάτες και σε συγγενικά μέρη, περιλαμβανομένων 
εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.

Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μόνο οργανισμοί που 
αξιολογούνται από ανεξάρτητα μέρη με ελάχιστο βαθμό φερεγγυότητας το 
‘Bαα3’ γίνονται αποδεκτοί. Εάν πελάτες είναι αξιολογημένοι από ανεξάρτητο 
μέρος, τότε η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις αξιολογήσεις. Διαφορετικά, 
εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική 
ποιότητα του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, 
προηγούμενες εμπειρίες και άλλους παράγοντες. Ξεχωριστά πιστωτικά όρια 
και πιστωτικοί όροι ορίζονται με βάση την πιστωτική ποιότητα του πελάτη 
σύμφωνα με όρια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η χρήση 
των πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Βλέπετε 
Σημείωση 13 για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον πιστωτικό 
κίνδυνο.
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 Κίνδυνος ρευστότητας

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

Λιγότερο 
από 1 χρόνο

Από 1 μέχρι 
2 χρόνια

Από 2 μέχρι 
5 χρόνια

Πάνω από 
5 χρόνια

€ € € €
Στις 31 Οκτωβρίου 2009
Δανεισμός 11.103.510 1.142.192 3.454.271 18.494.145
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 8.370.470 - - -

19.473.980 1.142.192 3.454.271 18.494.145

Λιγότερο 
από 1 χρόνο

Από 1 μέχρι 
2 χρόνια

Από 2 μέχρι 
5 χρόνια

Πάνω από 
5 χρόνια

€ € € €
Στις 31 Οκτωβρίου 2010
Δανεισμός 11.436.615 1.176.458 3.557.900 19.048.969
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 8.810.657 - - -

20.247.272 1.176.458 3.557.900 19.048.969

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότηταςσυνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων, τη 
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω ενός ικανοποιητικού ποσού 
εξασφαλισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και τη δυνατότητα διευθέτησης 
ανοικτών θέσεων στην αγορά. Η Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη 
χρηματοδότηση διατηρώντας διαθεσιμότητα εντός των εξασφαλισμένων 
πιστωτικών ορίων.



Libra Holdings Plc

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(101)

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Η σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων στις 31 
Οκτωβρίου 2010 και 2009 ήταν ως εξής:

2010 2009

€ €

Σύνολο δανεισμού   (Σημ. 20) 25.901.086 24.877.323

Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (Σημ. 18) (12.818) (19.604)

Καθαρός δανεισμός 25.888.268 24.857.719

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (32.008.557) (30.339.172)

Σύνολοκεφαλαίου όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση (6.120.289) (5.481.453)

Σχέση δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων Δ/Ε Δ/Ε

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα.

(iii) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στον 
ισολογισμό σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα 
έχουν προσδιοριστεί ως εξής:

 Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για 
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (επίπεδο 1).

 Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που 
περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή 
έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (επίπεδο 2).

 Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν 
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη 
παρατηρήσιμα στοιχεία εισαγωγής) (επίπεδο 3).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της 
Εταιρείας τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Οκτωβρίου 2009.

Επίπεδο 1
Συνολικό 

υπόλοιπο

€ €
31 Οκτωβρίου 2009
Περιουσιακά στοιχεία

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

- Μετοχικοί τίτλοι 1.483 1.483
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii) Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

(102)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της 
Εταιρείας τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Οκτωβρίου 2010.

Επίπεδο 1
Συνολικό 

υπόλοιπο

€ €
31 Οκτωβρίου 2010
Περιουσιακά στοιχεία

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

- Μετοχικοί τίτλοι 733 733

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια 
αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά 
διαθέσιμες από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο, 
υπηρεσία εκτίμησης, ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν 
πραγματικές και συχνές συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η 
χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα 
περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 
περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου που 
ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση.

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 υπό τις περιστάσεις.

(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως 
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά 
αποτελέσματα.  Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν 
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.



Libra Holdings Plc

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια)

(103)

 Χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί

Η Διεύθυνση κατά την ετήσια εκτίμηση της, αν η Εταιρεία θα συνεχίσει να 
δρα 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. Παρόλο που θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί 
ο κίνδυνος σημαντικών αναπροσαρμογών στους προϋπολογισμούς αυτούς, 
μελλοντικά γεγονότα είναι δυνατό να συμβούν που να είναι πέραν του 
ελέγχου της Διεύθυνσης και μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα 
μελλοντικά σχέδια, προβλέψεις και χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς 
της Εταιρείας.

Οι σημαντικοί υπολογισμοί και παραδοχές που έκανε η Διεύθυνση για την 
ετοιμασία αυτών των χρηματοοικονομικών προϋπολογισμών αναφέρονται 
στη Σημείωση 24.

 Φορολογία

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται 
σημαντικές εκτιμήσεις.  Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς ο 
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με 
βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη 
φορολογία.  Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων 
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές 
επηρεάζουν τις τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια)

(104)

Τρέχουσα αστάθεια στην παγκόσμια χρηματοοικονομικήαγορά

Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση ρευστότητας που άρχισε στο μέσο του 2007 
έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης 
κεφαλαιαγορών, χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας σε όλο τον τραπεζικό 
τομέα, και ψηλότερα διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια. Οι αβεβαιότητες 
στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά έχουν οδηγήσει επίσης σε 
πτωχεύσεις τραπεζών και διασώσεις τραπεζών. Τέτοιες περιστάσεις θα 
μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητα της Εταιρείας να λάβει 
νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα δανεισμό του με όρους 
παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόστηκαν στις προηγούμενες 
συναλλαγές. Οι χρεώστες ή οι οφειλέτες τηςΕταιρείας μπορούν επίσης να 
επηρεαστούν από τη χαμηλότερη κατάσταση ρευστότητας που θα 
μπορούσε στη συνέχεια να επηρεάσει τη δυνατότητά τους να ξεπληρώσουν 
τις οφειλές τους. Οι επιδεινωμένες λειτουργικές συνθήκες για τους χρεώστες 
ή τους οφειλέτες μπορούνεπίσης να επηρεάσουν τις προβλέψεις ταμειακών 
ροών και στις αξιολογήσεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Διεύθυνσης.  Στην έκταση 
που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η Διεύθυνση έχει απεικονίσει τις 
αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών στις αξιολογήσεις απομείωσης. Η αβεβαιότητα στις παγκόσμιες 
αγορές, σε συνδυασμό που συνδυάζονται με άλλους τοπικούς παράγοντες 
κατά τη διάρκεια του 2010 έχει οδηγήσει στην πολύ υψηλή αστάθεια στα 
χρηματιστήρια και κατά περιόδους πολύ ψηλότερα από τα κανονικά 
διατραπεζικά χρεωστικά επιτόκια.

Η Διεύθυνση δεν είναι σε θέση να υπολογίσει αξιόπιστα τις επιδράσεις 
πάνω στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας οποιασδήποτε περαιτέρω 
επιδείνωσης στη ρευστότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και την 
αυξανόμενη αστάθεια στις αγορές μετοχών και συναλλάγματος. Η 
Διεύθυνση θεωρεί ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη της 
διατηρησιμότητας και αύξησης των εργασιών της Εταιρείας υπό τις 
τρέχουσες περιστάσεις.

(ii) Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας

Δεν υπάρχουν σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της 
Εταιρείας.
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5 Έσοδα

2010 2009

€ €

Πιστωτικοί τόκοι:

Τραπεζικά υπόλοιπα 39 193

Υπόλοιπα με συγγενικά μέρη (Σημ. 23(ii)) - 2.954.113

Σύνολο πιστωτικών τόκων 39 2.954.306

Πιστωτικά μερίσματα - 3.837.331

Διαχειριστικά δικαιώματα - 22.725

Άλλα έσοδα - 3.906

39 6.818.268

6 Άλλες ζημιές

2010 2009

€ €

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

Χρέωση απομείωσης (Σημ. 16) - (85.430)

Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες

Χρέωση απομείωσης (Σημ. 15) - (29.980.450)

Διαγραφή πιστωτικού υπολοίπου με εξαρτημένη εταιρεία (Σημ. 23 (iii)) - 22.563.376

- (7.502.504)

7 Άλλα έξοδα

2010 2009

€ €

Διαγραφές υπολοίπων με συγγενικά μέρη (Σημ. 23 (ii)) 27.739 40.831.095
Πρόβλεψη απομείωσης εισπρακτέου ποσού από εξαρτημένη εταιρεία (Σημ. 
23(ii)) - 16.876.290

27.739 57.707.385
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8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2010 2009

€ €

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 14) 4.868 85.433

Επιδιορθώσεις και συντήρηση 641 2.006

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 3.998 3.902

Πρόβλεψη απομείωσης εισπρακτέου ποσού από εξαρτημένη εταιρεία (Σημ. 7) - 16.876.290

Διαγραφή υπολοίπων με συγγενικά μέρη (Σημ. 7) 27.739 40.831.095

Κόστος προσωπικού (Σημ. 9) - 46.752

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 1.415 5.341

Μεταφορικά 1.638 3.042

Ασφάλειες - 1.702

Τηλέφωνα 1.222 12.525

Εγγυητικά δικαιώματα (Σημ. 23 (i)) - 312.136

Συνδρομές και δωρεές 311 1.100

Αμοιβή ελεγκτών 15.000 18.650

Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενα έτη 15.075 (18.876)

Λοιπά έξοδα 130.541 216.011

Συνολικό κόστος διοικητικής λειτουργίας και άλλων εξόδων 202.448 58.397.109

9 Κόστος προσωπικού

2010 2009

€ €

Μισθοί - 44.673

Κοινωνικέςασφαλίσεις και άλλες εισφορές - 1.181

Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας - 898

- 46.752

10 Χρηματοδοτικά έξοδα

2010 2009

€ €

Χρεωστικοί τόκοι:

Τραπεζικά δάνεια και χρεόγραφα 1.560.669 1.503.603

Καθυστερημένη φορολογία 227.067 229.488

Δάνεια από συγγενικά μέρη (Σημ. 23(iii)) - 1.651.421

Υπόλοιπα με εξαρτημένες εταιρείες (Σημ. 23(ii)) - 557.000

Άλλοι πιστωτές 87.574 615.306

Σύνολο χρεωστικών τόκων 1.875.310 4.556.818

Καθαρή συναλλαγματική ζημιά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.645 150

1.879.955 4.556.968
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11 Χρέωση φορολογίας

2010 2009

€ €

Τρέχουσα φορολογία:

Εταιρικός φόρος - 944.286

Χρέωση φορολογίας - 944.286

Ο φόρος επί της ζημιάς της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό 
που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας το εφαρμόσιμο ποσοστό φορολογίας ως εξής:

2010 2009

€ €

Ζημιά πριν τη φορολογία (2.082.364) (63.638.313)

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας 
ύψους 10% (208.236) (6.363.831)

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 23.503 1.223.125
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία - (3.924.428)
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν έχει 
αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόμενης φορολογίας 184.733 9.065.134

Φορολογία προηγούμενων ετών - 944.286

Xρέωση φορολογίας - 944.286

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία είναι 10%.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να 
υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων 
αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό 
συντελεστή περίπου 15%.

Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να 
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική 
εισφορά με ποσοστό 15%.

Στις 31 Οκτωβρίου 2010, η Εταιρεία είχε φορολογικές ζημιές σε μεταφορά €55.242.199
(2009: €53.394.865).
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12 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Διαθέσιμα προς 
πώληση Σύνολο

€ € €
31 Οκτωβρίου 2009
Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - 1.483 1.483
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 515.827 - 515.827
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19.604 - 19.604
Σύνολο 535.431 1.483 536.914

Άλλες χρηματο-
οικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο

€ €
31 Οκτωβρίου 2009
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός 24.877.323 24.877.323
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τον νόμο) 8.282.896 8.282.896

Σύνολο 33.160.219 33.160.219

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Διαθέσιμα προς 
πώληση Σύνολο

€ € €
31 Οκτωβρίου 2010
Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - 733 733
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 489.408 - 489.408
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.818 - 12.818
Σύνολο 502.226 733 502.959

Άλλες χρηματο-
οικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο

€ €
31 Οκτωβρίου 2010
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός 25.901.086 25.901.086
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τον νόμο) 8.723.083 8.723.083

Σύνολο 34.624.169 34.624.169
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13 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν 
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε 
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με 
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

2010 2009

€ €

Εμπορικά εισπρακτέα

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση

Ομάδα 1 144.579 145.134

Άλλα εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα

Ομάδα 2 309.543 349.389

Ομάδα 3 35.286 21.304

344.829 370.693

2010 2009

€ €

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις(1)

Αα1 - 4.668

Βαα2 4.311 1.582

Δ/Ε 8.427 12.600

12.738 18.850

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο ταμείο.

Ομάδα 1 – υφιστάμενοι πελάτες (περισσότερο από έξι μήνες) χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο 
παρελθόν.

Ομάδα 2 – συνδεδεμένες εταιρείες, εταιρείες εντός του ομίλου, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και Σύμβουλοι
χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Ομάδα 3 – νέα εισπρακτέα (λιγότερο από 6 μήνες).
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14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Έπιπλα, 
σκεύη και 

εξοπλισμός 
γραφείου Οχήματα

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές Σύνολο

€ € € €
Την 1 Νοεμβρίου 2008

Κόστος 348.959 528.798 299.150 1.176.907

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (342.315) (446.655) (297.636) (1.086.606)
Καθαρή λογιστική αξία 6.644 82.143 1.514 90.301

Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2009

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 6.644 82.143 1.514 90.301

Χρέωση απόσβεσης (1.804) (82.143) (1.486) (85.433)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 4.840 - 28 4.868

Στις31 Οκτωβρίου 2009

Κόστος 348.959 528.798 299.150 1.176.907

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (344.119) (528.798) (299.122) (1.172.039)

Καθαρή λογιστική αξία 4.840 - 28 4.868

Έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 4.840 - 28 4.868

Χρέωση απόσβεσης (4.840) - (28) (4.868)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους - - - -

Στις 31 Οκτωβρίου 2010

Κόστος - 129.000 - 129.000

Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (129.000) - (129.000)

Καθαρή λογιστική αξία - - - -

15 Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες

2010 2009

€ €

Στην αρχή του έτους 3.412.653 33.393.103

Χρέωση για απομείωση (Σημ. 6), (1) - (29.980.450)

3.412.653 3.412.653

(1) Η χρέωση για απομείωση στις 31 Οκτωβρίου 2009 αφορά απομειώσεις (i) στην αξία της 
επένδυσης στην εξαρτημένη εταιρεία D.H. Cyprotels Plc ύψους €9.878 χιλιάδων και (ii) στην 
αξία της επένδυσης στην εξαρτημένη εταιρεία Drake Investments Limited ύψους €20.102
χιλιάδων.
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15 Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες (συνέχεια)

(111)

Οι κύριες εξαρτημένες εταιρείες της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω. Οι εξαρτημένες 
εταιρείες δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εκτός από την D.H. Cyprotels Plc και την  
Astarti Development Plc.

Όνομα Κύρια δραστηριότητα
Χώρα 

σύστασης

2010
% κατοχής 

μετοχών

2009
% κατοχής 

μετοχών

D. H. Cyprotels Plc Διαχείριση και λειτουργία 
ξενοδοχείων

Κύπρος 53,93 53,93

Libra Holidays (Russia) Limited Αδρανής Κύπρος 100 100

Libra Aviation Limited Αδρανής Κύπρος 100 100

Libra Holidays Accommodation
(Malta) Limited (1)

Αδρανής Μάλτα - 100

Libra Holidays Accommodation
(Cyprus) Limited

Αδρανής Κύπρος 100 100

Libra Investments Limited Κατοχή εμπορεύσιμων 
μετοχών

Κύπρος 100 100

Libra I.T. Solutions Limited Αδρανής Κύπρος 100 100

Zygos Travel Limited Αδρανής Κύπρος 100 100

Drake Investments Limited Διαχείριση χαρτοφυλακίων 
επενδύσεων

Κύπρος 100 100

Beds 4 All. Com Limited (1) Αδρανής Αγγλικοί 
Παρθένοι 

Νήσοι

- 100

Ajet Aviation Limited (πρώηνHelios
Airways Limited)

Αδρανής Κύπρος 100 100

Εξαρτημένη της D.H.Cyprotels Plc

Astarti Development Plc Ιδιοκτησία και λειτουργία 
ξενοδοχείων στην Κύπρο

Κύπρος 41,2 41,2

(1) Οι εταιρείες έχουν διαγραφεί από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών στη χώρα που είναι 
εγγεγραμμένες.

Μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε εξαρτημένες εταιρείες έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση 
για τραπεζικά δάνεια (Σημ. 20).

16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

2010 2009

€ €

Στην αρχή του έτους 1.483 87.596

Έλλειμμα επανεκτίμησης που μεταφέρεται στα άλλα συνολικά εισοδήματα (750) (683)

Χρέωση απομείωσης(Σημ. 6) - (85.430)

Στο τέλος του έτους 733 1.483

2010 2009

€ €

Εισηγμένοι τίτλοι:

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 733 1.483

733 1.483
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
(συνέχεια)

Τα ακόλουθα περιλαμβάνονται στις κερδοζημιές σε σχέση με ταχρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

2010 2009

€ €

Χρέωση για απομείωση στην αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (Σημ. 6) - 85.430

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά 
νόμισμα ως εξής:

2010 2009

€ €

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 733 1.483

Στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση περιλαμβάνεται με μηδενική αξία, λόγω πλήρους διαγραφής τα προηγούμενα έτη, 
επένδυση στην εταιρεία Allbury Travel Group Limited (προηγουμένως Libra Holidays
Limited (UK)).

17 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2010 2009

€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 1.714.925 1.715.480

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (1.570.346) (1.570.346)

Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά 144.579 145.134

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 23(ii)) 309.543 349.389

Άλλα εισπρακτέα 35.286 21.304

489.408 515.827

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη 
αξία.

Εμπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα εντός τεσσάρων μηνών δεν 
θεωρούνται να έχουν υποστεί απομείωση. Στις 31 Οκτωβρίου 2010, εμπορικά εισπρακτέα 
ύψους €144.579 (2009: €145.134) ήταν ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί 
απομείωση. Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εμπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής:

2010 2009

€ €

Μέχρι 4 μήνες - -

Περισσότεροαπό 4 μήνες 144.579 145.134
144.579 145.134
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18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2010 2009

€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 12.818 19.604

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα 
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

2010 2009

€ €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.818 19.604

Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 20) (150.166) (174.844)

(137.348) (155.240)

Μη ταμειακές συναλλαγές

Οι κύριες μη ταμειακές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους καιτου προηγούμενου έτους 
είναιη έκδοση μετοχών(Σημ. 19).

19 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικό υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές

Αριθμός 
μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Ίδιες 
μετοχές (1)

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο Σύνολο

€ € € €

Την 1 Νοεμβρίου 2008 84 022 408 14.283.809 (178.051) 68.720.619 82.826.377
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (2) 102 920 898 17.496.553 - - 17.496.553
Στις 31 Οκτωβρίου 2009/1 Νοεμβρίου 2009 186 943 306 31.780.362 (178.051) 68.720.619 100.322.930
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (3) 2 433 699 413.729 - - 413.729
Μείωση της ονομαστικής αξίας του μετοχικού 
κεφαλαίου από €0,17 σε€0,01 (4) - (30.300.321) - - (30.300.321)

Μεταφορά (5) - - - (68.720.619) (68.720.619)

Στις 31 Οκτωβρίου 2010 189 377 005 1.893.770 (178.051) - 1.715.719

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός συνήθων μετοχών είναι 600 000 000 μετοχές (2009: 
600 000 000 μετοχές) με ονομαστική αξία  €0,01 ανά μετοχή (2009: €0,17 ανά μετοχή). 
Όλες οι εκδομένες μετοχές έχουν πληρωθεί εξολοκλήρου.

(1) Στις 31 Οκτωβρίου 2010 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 προνοείτεαπό τον περί Εταιρειών 
Νόμο.

(2) Στις 10 Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε την έκδοση και 
εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) και 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ). Συγκεκριμένα η Εταιρεία προχώρησε στην:
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19 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικό υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές(συνέχεια)

(i) Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ)

Έκδοση 84 022 408 Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) σε αναλογία ένα (1) ΔΠ για κάθε μία (1) 
Μετοχή. Τα ΔΠ προσφέρθηκανδωρεάν στους Μετόχους που κατείχαν μετοχές της 
Εταιρείας στις 29 Δεκεμβρίου 2008 σε αναλογία ένα (1) ΔΠ για κάθε μία (1) Μετοχή που 
κατείχαν.  Τα ΔΠ εισαχθήκαν στο ΧΑΚ στις 15 Ιανουαρίου 2009. 

Σύμφωνα με τους όρους το Ενημερωτικού Δελτίου κάθε ένα (1) ΔΠ που θα ασκείται με 
συνολική τιμή άσκησης €0,51 θα μετατρέπεται σε τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες νέες 
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17.

Η περίοδος εξάσκησης των ΔΜ ήταν από τις 23 – 27 Φεβρουαρίου 2009.  Ο αριθμός των 
ΔΠ που εξασκήθηκαν ήταν 18 868 384. Τα18 868 384 ΔΠ μετατράπηκαν σε 56 605 152 
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17.

Από τα μη ασκηθέντα ΔΠ που προέκυψαν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη του 
κρίση και βάση των όρων έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 
2008 παραχώρησε, με τους ίδιους όρους στην εξάσκηση, 15 438 582 ΔΠ τα οποία 
μετατράπηκαν σε 46 315 746 μετοχές. 

Οι πιο πάνω 102 920 898 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 εισήχθηκαν στο ΧΑΚ στις 26 
Μαρτίου 2009.

Από τις 102 920 898 μετοχές που προέκυψαν από αυτή την έκδοση, 88 754 118 μετοχές 
έχουν αναληφθεί από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Ανδρέα Δράκου και 
συγγενικά του πρόσωπα, ενώ οι υπόλοιπες έχουν δοθεί προς εξόφληση πιστωτών του 
Συγκροτήματος.

(ii) Έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ)

Έκδοση μέχρι 67 217 926 Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία 
παραχωρήθηκανδωρεάν, σε αναλογία ένα (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) μετοχές προς τους 
μετόχους οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων μετά την εκπνοή της 
περιόδου άσκησης των ΔΠ. Τιμή Άσκησηςτων ΔΑΜ ήταν €0,25 για κάθε ΔΑΜ κατά την 
περίοδο άσκησης των ΔΑΜ η οποία ήταν οι τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του 
Οκτωβρίου του 2010. Κάθε ένα (1) ΔΑΜ με την άσκηση του θα απόδιδε στο δικαιούχο μία 
(1) συνήθη πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17. Δεν έχει 
εξασκηθεί κανένα από τα ΔΑΜ.

(3) Στις 4 Δεκεμβρίου 2009, εισάχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 2 433 699 
μετοχές με ονομαστική αξία €0,17 ανά μετοχή, οι οποίες προέκυψαν από την εξάσκηση 
811 233 Δικαιωμάτων Προτίμησης της. 

(4) Στις 23 Ιουλίου 2010, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μειωθεί από 
€102.000.000 διαιρεμένο σε 600 000 000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η 
κάθε μία σε €6.000.000 διαιρεμένο σε 600 000 000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η 
κάθε μία. Επίσης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μειωθεί από 
€32.194.091 (189 377 005 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 ανά μετοχή) σε €1.893.770
(189 377 005 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 ανά μετοχή).

(5) Στις 23 Ιουλίου 2010, ποσό ύψους €68.721.000 που βρισκόταν πιστωμένο στο 
λογαριασμό Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο έχει συμψηφιστεί με τις συσσωρευμένες ζημιές 
της Εταιρείας. 
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20 Δανεισμός

2010 2009

€ €

Βραχυπρόθεσμος

Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 18) 150.166 174.844

Χρεόγραφα 7.841.758 7.431.913

Τραπεζικός δανεισμός 2.304.127 1.230.047

Δανεισμός από συγγενικά μέρη (Σημ. 23(iii)) 891.844 1.309.103

Δανεισμός από συμβούλους (Σημ. 23(iii)) 48.274 47.576

Δανεισμός από βασικά διευθυντικά στελέχη (Σημ. 23(iii)) 198 121

11.236.367 10.193.604

Μη βραχυπρόθεσμος

Τραπεζικός δανεισμός 14.664.719 14.683.719

Σύνολο δανεισμού 25.901.086 24.877.323

Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού

Από 1 μέχρι 2 έτη 300.000 300.000

Από 2 μέχρι 5 έτη 900.000 900.000

Μετά από 5 έτη 13.464.719 13.483.719

14.664.719 14.683.719

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα με εξαμηνιαίεςδόσεις μέχρι τον Απρίλιο του 
2023. Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:

(i) Προσωπικές εγγυήσεις Συμβούλων επί εγγυητριών εγγράφων για απεριόριστο 
ποσό (Σημ. 23 (iv)).

(ii) Εταιρικές εγγυήσεις επί εγγυητριών εγγράφων για απεριόριστο ποσό.

(iii) Eντολή συμψηφισμού της Εταιρείας με εταιρείες.

(iv) Δέσμευση λογαριασμού κατάθεσης στο όνομα εταιρείας κοινής ιδιοκτησίας.

(v) Υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας του συγκροτήματος της εξαρτημένης D.H.
Cyprotels Plc ύψους €18.451.894 (2009: €18.451.894) (Σημ. 23 (v)).

(vi) Ενεχυρίαση 38 556 630 (2009: 38 556 630) μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στη 
D.H. Cyprotels Plc.

(vii) Ενεχυρίαση 1 600 000 (2009: 1 600 000) μετοχών που κατέχουν Σύμβουλοι στην 
D.H. Cyprotels Plc (Σημ. 23 (iv)).

(viii) Ενεχυρίαση 30 394 681 (2009: 30 394 681) μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 
εξαρτημένη Ajet Aviation Limited.
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20 Δανεισμός(συνέχεια)

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

2010 2009

% %

Τραπεζικά παρατραβήγματα 8,25 8,25

Χρεόγραφα 6 6

Τραπεζικός δανεισμός 6,32 6,32

Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι διευθετημένα σε 
κυμαινόμενα επιτόκια. Για δανεισμό σε κυμαινόμενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται 
μηνιαίως εκθέτοντας την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.

Μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού έχει συναφθεί συμφωνία με τον κύριο 
τραπεζικό οργανισμό που χρηματοδοτεί την Εταιρεία για την διαφοροποίηση των όρων 
χρηματοδότησης δανείων συνολικού ύψους €17 εκ. (Σημ. 25).

Η έκθεση του δανεισμού της Εταιρείας σε αλλαγές στα επιτόκια και οι ημερομηνίες 
συμβατικής επανατίμησης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι ως εξής:

2010 2009

€ €

6 μήνες ή λιγότερο 25.901.086 24.877.323

Η λογιστική αξία του δανεισμού είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.

H λογιστική αξία του δανεισμού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:

2010 2009

€ €

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 25.901.086 24.877.323
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21 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2010 2009

€ €

Εμπορικοί πιστωτές 362.537 309.357

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 23(ii)) 3.261.725 3.001.458

Άλλοι πιστωτές 4.610.734 4.536.503

Οφειλόμενα έξοδα 488.087 435.578

8.723.083 8.282.896

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτώνπου έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

22 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

(i) Τραπεζικές εγγυήσεις

Στις 31 Οκτωβρίου 2009 και 31 Οκτωβρίου 2010, η Εταιρεία είχε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις σε σχέση με εταιρικές εγγυήσεις για το δανεισμό εταιρειών του 
Συγκροτήματος για απεριόριστο ποσό.

(ii) Δικαστικές αγωγές

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 είχαν κινηθεί δικαστικές αγωγές εναντίον της 
Εταιρείας ύψους €9 εκατομμυρίων από τρίτους στην Κύπρο για διαφορές που 
προέκυψαν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για τις 
οποίες αναγνωρίστηκαν ικανοποιητικές αντίστοιχες υποχρεώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις που σχετίζονται με τις πιο πάνω αγωγές. Υπάρχουν επίσης 
ανταπαιτήσεις από την Εταιρεία που ανέρχονται σε €2,7 εκατομμύρια.

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

23 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από τον Σύμβουλο κ. Ανδρέα Δράκου, ο οποίος κατέχει άμεσα και 
έμμεσα το 55,29% των μετοχών της Εταιρείας και είναι επίσης το τελικό πρόσωπο που 
ελέγχει την Εταιρεία. Το υπόλοιπο  ποσοστό των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(i) Εγγυητικά δικαιώματα πληρωτέα

2010 2009

€ €

Εγγυητικά δικαιώματα πληρωτέα (Σημ. 8):

Εξαρτημένη εταιρεία - 312.136
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(ii) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους

2010 2009

€ €

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 17):

Εξαρτημένες εταιρείες 16.876.897 16.876.897

Εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας 1.759.275 1.799.121

Διευθυντές 287.045 287.045

Μείον:

Πρόβλεψη για επισφαλή χρέη (18.613.674) (18.613.674)

309.543 349.389

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 21):

Πληρωτέα σε εξαρτημένες εταιρείες 3.180.535 3.001.458

Πληρωτέα σε εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας 81.190 -
3.261.725 3.001.458

Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2009 τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη έφεραν τόκο 
ύψους 7%. Ο τόκος που εισπράχτηκε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους 
ήταν ύψους €2.954.306 (Σημ. 5) και ο τόκος που πληρώθηκε ήταν ύψους €557.000
(Σημ. 10).

Κατά την διάρκεια του έτους έχει διαγραφεί εισπρακτέο ποσό από συγγενικά μέρη 
ύψους €27.739 (2009: €40.831.095). Επίσης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους έχει γίνει πρόνοιαύψους €16.876.290 για εισπρακτέα ποσά από συγγενικές 
εταιρείες(Σημ. 7).

(iii) Δανεισμός από συγγενικά μέρη

2010 2009

€ €

Δανεισμός από εξαρτημένη εταιρεία:

Στην αρχή του έτους - 24.861.902

Τόκος που χρεώθηκε (Σημ. 10) - 1.538.805

Μερίσματα εισπρακτέα (Σημ. 5) - (3.837.331)

Διαγραφή υπολοίπου (Σημ. 6) - (22.563.376)

Στο τέλοςτου έτους - -

Το δάνειο έφερε τόκο ύψους 7%.
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(iii) Δανεισμός από συγγενικά μέρη (συνέχεια)

2010 2009

€ €

Δανεισμός από εταιρείες κοινής ιδιοκτησίας:

Στην αρχή του έτους 1.309.103 11.551.705
Δανεισμός που αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους μέσω 
έκδοσης μετοχών (Σημ.19) (413.729) (10.355.218)

Δανεισμός που αποπληρώθηκε κατά την διάρκεια του έτους (3.530) -

Τόκος που χρεώθηκε (Σημ.10) - 112.616

Στο τέλος του έτους (Σημ. 20) 891.844 1.309.103

Δάνειο ύψους €1.408 χιλιάδων την 1 Νοεμβρίου 2009 και το οποίο αποπληρώθηκε 
κατά την διάρκεια του έτους έφερε τόκο προς 8%. Τουπόλοιποδάνειομε άλλο 
συγγενικό μέρος δεν έφερε τόκο.

2010 2009

€ €

Δανεισμός από συμβούλους:

Στην αρχή του έτους 47.576 48.149

Δανεισμός που παραχωρήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 698 -

Δανεισμός που αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους - (573)

Στο τέλος του έτους (Σημ. 20) 48.274 47.576

Δανεισμόςαπό βασικά διευθυντικά στελέχη:

Στην αρχή του έτους 121 3.948

Δανεισμός που παραχωρήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 77 -

Δανεισμός που αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους - (3.827)

Στο τέλος του έτους (Σημ. 20) 198 121

Δανεισμός από μετόχους:

Στην αρχή του έτους - 6.244.692
Δανεισμός που αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους μέσω 
έκδοσης μετοχών (Σημ. 19) - (6.244.692)

Στο τέλος του έτους (Σημ. 20) - -

Τα πιο πάνω δάνεια δεν είναι εξασφαλισμένα, δε φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα 
σε πρώτη ζήτηση.

(iv) Προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένα με 
προσωπικές εγγυήσεις των Συμβούλων όπως αναφέρεται στη Σημείωση 20.

(v) Εγγυήσειςτραπεζικού δανεισμού με συγγενικές εταιρείες

Ο τραπεζικός δανεισμός και τα τραπεζικά παρατραβήγματα της Εταιρείας είναι 
εγγυημένα από συγγενικά μέρη όπως αναφέρεται στη Σημείωση 20. Η Εταιρεία έχει 
εγγυηθεί δανεισμό συγγενικών μερών όπως αναφέρεται στη Σημείωση 22(i).
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Η Εταιρεία αντιμετωπίζει έμμεσα τις δύσκολες συνθήκες της τουριστικής βιομηχανίας που 
επηρεάζουν τις δραστηριότητες των εξαρτημένων της, οι οποίες δυσχαιρένονται ακόμη 
περισσότερο σαν αποτέλεσμα της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Βιώνει επίσης 
τις αρνητικές επιδράσεις πάνω στις δραστηριότητες της σαν αποτέλεσμα της πτώσης του 
αεροσκάφους της εξαρτημένης εταιρείας Ajet Aviation Limited το 2005. Oι εμπορικές 
δραστηριότητεςτης Εταιρείας που αφορούσαν τηνπώληση τουριστικών πακέτων έχουν 
διακοπεί από το 2007. Ουσιαστικά η μόνη κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η κατοχή 
επενδύσεων. Ενόψει των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, δεν αναμένεται ότι θα 
προκύψουν σημαντικές ροές μετρητών από αυτές τις επενδύσεις στο προβλεπτό μέλλον.

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω δυσκολιών η Εταιρεία παρουσιάζει στο τέλος του 
οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2010:

(α) Ζημιά ύψους €2.082 χιλιάδων (2009: €64.583 χιλιάδων) που αποδίδεται στην μη ύπαρξη 
λειτουργικών εσόδων ενώυπάρχει επιβάρυνση με σημαντικά χρηματοδοτικά έξοδα.

(β) Καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της τάξης των €20.757 χιλιάδων (2009: €19.074
χιλιάδες).

(γ) Αρνητική θέση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητώνστο τέλος του έτους ύψους          
€137 χιλιάδων (2009: €155 χιλιάδων χιλιάδες).

(δ) Αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων €32.009 χιλιάδων (2009: €30.339 χιλιάδες – αρνητικά 
ίδια κεφάλαια). Σημειώνεται ότι το Άρθρο 169 (στ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 
απαιτεί σε περίπτωση που δημόσια εταιρεία απωλέσει λόγω ζημιών το 50% του εκδοθέντος 
κεφαλαίου της, να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εξεταστεί το θέμα και 
ληφθούν μέτρα. Η Εταιρεία, ενώ έχει απωλέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου 
της, σε αντίθεση με τον Νόμο, δεν έχει ακόμη συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Eπίσης η Εταιρεία έχει δώσει εταιρικές εγγυήσεις προς τράπεζες για δανεισμό εξαρτημένων 
της εταιρειών για απεριόριστο ποσό.

Τα πιο πάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν σημαντική αμφιβολία ως προς την 
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τις εργασίες της ως δρώσα οικονομική μονάδακαι 
επομένως μπορεί να μην είναι σε θέση να συνεχίσει την πώληση των περιουσιακών της 
στοιχείων ή την πληρωμή των υποχρεώσεων της μέσα στα πλαίσια των συνήθων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η διεύθυνση της Εταιρείας λαμβάνει σειρά μέτρων με 
στόχο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας:

(ι) Ανάληψη διαπραγματεύσεων για διακανονισμό των οφειλώμενων χρεογράφων που 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό στις 31 Οκτωβρίου 2010 σε €7.842 χιλιάδες (2009: €7.432
χιλιάδες). Οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται από τον προηγούμενο χρόνο στοχεύουν σε 
συμφωνία αναπροσαρμογής του οφειλόμενου ποσού και εξόφλησης του με αντιπαροχή 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε συγγενικά μέρη της Εταιρείας.

(ii) Διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για αναδιάρθρωση των οφειλομένων δανείων και 
διαφοροποίηση των όρων καταβολής δόσεων κεφαλαίου και τόκων.

Η Εταιρεία επίσης στηρίζεται στη λήψη αποζημιώσεων από απαιτήσεις και νομικές αγωγές 
που κινήθηκαν από την εξαρτημένη της εταιρείαAjet Aviation Limited, για αποπληρωμή 
μέρους των υποχρεώσεων της.
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Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της δρώσας οικονομικής 
μονάδας η οποία στηρίζεται στην επιτυχή κατάληξη των προσπαθειών και μέτρων που 
λαμβάνει η διεύθυνση με στόχο την συνέχιση των δραστηριοτήτων. Αν οι εκτιμήσεις της 
διεύθυνσης δεν επαληθευτούν και τα μέτρα αποτύχουν, αν οι πιστωτικές διευκολύνσεις από 
τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούν την Εταιρεία δεν συνεχίσουν 
ικανοποιητικά ή ανακληθούν και αν η οικονομική στήριξη των κύριων μετόχων της Εταιρείας 
δεν συνεχίσει επαρκώς, η Εταιρεία μπορεί να μη είναι σε θέση να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. Σε τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν προσαρμογές οι οποίες θα μειώσουν την 
αξία περιουσιακών στοιχείων στο ανακτήσιμο τους ποσό, όπως επίσης και προβλέψεις για 
τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν.

25 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον κύριο τραπεζικό οργανισμό που χρηματοδοτεί την Εταιρεία 
για αναδιοργάνωση των όρων χρηματοδότησης της. Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόνοιες για 
αναστολή καταβολής δόσεων για περίοδο ενός χρόνου, και εφάπαξ εξόφληση σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία. Έχουν δοθεί επίσης από την Εταιρεία επιπρόσθετες εξασφαλίσεις 
πέραν των υφιστάμενων.

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν  σχέση 
με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στις σελίδες 79 μέχρι 81.








