
 0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 
 
 ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1 & 2 
 
 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  3 
 
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 
 
 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 5 - 8 
 
 ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 
   ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 9 - 23 
 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 
 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
 
 Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 25 & 26 
 
 Έκθεση ελεγκτών 27 
 
 Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 28 
 
 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµιών 29 
 
 Ενοποιηµένος ισολογισµός 30 
 
 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 31 
 
 Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 32 - 67 



 1
 
 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
∆ίδεται ειδοποίηση ότι την 29η Ιουνίου 2005 και ώρα 6:00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί στο 
Ξενοδοχείο Hilton Cyprus, στη Λευκωσία η 6η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Louis 
Public Company Limited (η “Εταιρεία”). 
 
Ηµερήσια διάταξη 
 
1. Υποβολή και εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των  ελεγµένων 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004.  
 
2. ΄Εγκριση µερίσµατος για το έτος 2004. 
 
3. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός της αµοιβής τους. 
 
4. Επαναδιορισµός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό 

της αµοιβής τους. 
 
5. Εξέταση και, εάν αποφασισθεί, έγκριση του ακόλουθου ειδικού ψηφίσµατος:   
 
 “Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία τροποποιήσει το Άρθρο 94 του Καταστατικού της και το 

αντικαταστήσει µε το ακόλουθο: 
 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται εκάστοτε να διορίζει µε πληρεξούσιο έγγραφο οιονδήποτε 

νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εταιρεία οίκο ή οργανισµό προσώπων, καθοριζόµενο άµεσα ή 
έµµεσα από αυτό, για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) 
της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει κατά το δοκούν, τους σκοπούς για τους 
οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες, περιλαµβανοµένων και των 
διακριτικών εξουσιών, και εξουσιοδοτήσεις µε τις οποίες περιβάλλονται οι κατά τον τρόπο 
αυτό διοριζόµενοι πληρεξούσιοι (σε καµιά περίπτωση αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 
εξουσίες τις οποίες, δυνάµει των παρόντων Κανονισµών, έχει ή δύναται να ασκεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο) όπως και τη χρονική περίοδο και τους όρους κάτω από τους οποίους αυτή 
παρέχεται στο πληρεξούσιο έγγραφο. Μπορεί να περιληφθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
κατά το δοκούν, όροι που αποσκοπούν στην προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που 
συναλλάττονται µε τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους, επιπλέον δε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
δύναται να εξουσιοδοτήσει τον κατά τον τρόπο αυτό διοριζόµενο πληρεξούσιο αντιπρόσωπό 
του να µεταβιβάζει όλες ή µερικές των εξουσιών µε τις οποίες περιβάλλεται, 
περιλαµβανοµένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.” 

 
6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
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Σηµειώσεις: 
 
 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύµβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι 

Στέλιος Κοιλιάρης και Ιάσονας Περδίος, οι οποίοι όµως είναι  επανεκλέξιµοι και προσφέρονται 
για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή. 

 
 Κάθε µέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται 

να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο 
πληρεξούσιος αυτός αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Eταιρείας. Το 
σχετικό έγγραφο του διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, ή ένα πιστοποιηµένο αντίγραφό 
του, θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση Louis 
House, Οδός Αµφιπόλεως Αρ. 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τουλάχιστον δύο εργάσιµες 
µέρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση. 

 
 Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 

 
 
 Κώστας Χατζηµάρκος  
  Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 26 Απριλίου 2005 
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
          
                     
 
 
ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY 
  
Παρακαλούµε όπως ταχυδροµηθεί στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας, Louis House, Οδός 
Αµφιπόλεως Αρ. 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. 
 
Εγώ/Εµείς ___________________________________________________ από ______________________ 
  
 
µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου__________ _______________________________________________ 
 
 
µέλος/µέλη της Louis Public Company Limited, διορίζω/διορίζουµε µε το έγγραφο αυτό 
 
 
τον/την ____________________________________________________ από _______________________ 
                                                                                                                          
ή στην απουσία του/της, 
 
τον/την ____________________________________________________  από _______________________ 
 
ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό µου/µας για να ψηφίσει εκ µέρους µου/µας στην Ετήσια 
  
 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγµατοποιηθεί στις  29 Ιουνίου 2005 
 
 
και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση. 
 
 
Ηµεροµηνία ____________________________  Υπογραφή __________________________ 
        
Σηµειώσεις 
         
• Το παρόν ΄Εγγραφο ∆ιορισµού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε  

οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της 
Εταιρείας, Οδός Αµφιπόλεως Αρ. 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το 
χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης. 

• Προκειµένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσηµη σφραγίδα της και 
την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτηµένου/ων προσώπων. 

• Στην περίπτωση από κοινού µετόχων, πληρεξούσιο µπορεί να δώσει µόνο ο µέτοχος του οπoίου το 
όνοµα εµφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών. 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Κωστάκης Λοΐζου  (Πρόεδρος) 
 Στέλιος Κοιλιάρης  (Εκτελεστικός Σύµβουλος) 
 Ιάσονας Περδίος  (Eκτελεστικός Σύµβουλος) 
 Αλέξης Γαλανός  
 Γιώργος Γεωργιάδης  
 Βάκης Λοΐζου 
 Χρίστος Μαυρέλλης 
 
Γραµµατέας Κώστας Χατζηµάρκος  
 
Εγγεγραµµένο Γραφείο  Τράπεζες Louis Cruise Lines 
   
LOUIS HOUSE  SOCIETE GENERALE CYPRUS LTD 
Οδός Αµφιπόλεως Αρ. 20  SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU LIBAN S.A.L. 
2025 Στρόβολος, Λευκωσία  BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE – GROUPE  
    SOCIETE GENERALE 
Ελεγκτές  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ∆ 
KPMG  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
Εγκεκριµένοι Λογιστές  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆ 
Elma House  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
Οδός Μνασιάδου Αρ. 10  ΛΑΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆ 
1065 Λευκωσία  ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
Σύµβουλοι Λογιστές  BARCLAYS BΑNK P.L.C. (SPAIN) 
  HSBC BANK P.L.C. 
PRICEWATERHOUSE COOPERS  THE CYPRUS POPULAR BANK LTD, U.K. 
Εγκεκριµένοι Λογιστές  BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 
Julia House  BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL 
Οδός Θεµιστοκλή ∆έρβη Αρ. 3  DEUTSCHE BANK A.G. 
1066 Λευκωσία   
  Τράπεζες Louis Hotels 
Νοµικοί Σύµβουλοι   
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ  ΛΑΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆ 
Οδός Σοφούλη Αρ. 2, ∆ιαµ. 205  ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) A.E. 
1096 Λευκωσία  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆ 
  FIRST BUSINESS BANK S.A. 
ΧΡΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS S.A. 
Λεωφ. Μακαρίου Γ’ Αρ. 284  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
3105 Λεµεσός  ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
  ARAB BANK P.L.C. 
Λ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆ 
Λεωφ. Ευαγόρου & Αρχ. Μακαρίου Γ’  UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD 
Μέγαρο Μιτσή 3   
1ος ΄Οροφος, Γραφείο 111  Τράπεζες Κυπριακής Εταιρείας Τουριστικής Αναπτύξεως 
1511 Λευκωσία   
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ & ΠΟΛΥΒΙΟΥ   
Οδός Μιχαλάκη Καραολή Αρ. 8   
Μέγαρον Ανεµόµυλος    
4ος  Όροφος   
1095 Λευκωσία   
   
ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ   
Οδός Οµήρου Αρ. 50   
Αθήνα 106 72   
Ελλάδα   
   
ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   
Οδός Κολοκοτρώνη Αρ. 99   
185 35 Πειραιάς   
Ελλάδα   
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
Το καθαρό κέρδος για το 2004 παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο κατά 410% και ανήλθε στα £10,7 
εκ. σε σχέση µε £2,1 εκ. το 2003.   
 
Η βελτιωµένη αυτή εικόνα προήλθε κυρίως από την αύξηση στα κέρδη του τοµέα των 
κρουαζιέρων που αυξήθηκαν από £2,0 εκ. σε £7,0 εκ.  Αυτή ήταν αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης 
κερδοφορίας υφιστάµενων συµβολαίων, που προϋπήρχαν και κατά το 2003, αλλά και της 
κερδοφορίας των εργασιών των νέων πλοίων που προστέθηκαν στο στόλο του Συγκροτήµατος 
κατά το 2004.  Η κατακόρυφη άνοδος στα κέρδη επιτεύχθηκε παρά τη ζηµιά ύψους £4,0 εκ. από 
την πώληση δυο πλοίων του Συγκροτήµατος στα πλαίσια της ανανέωσης του στόλου του. 
 
Στον τοµέα των ξενοδοχείων τα αποτελέσµατα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε το 2003.  Τα 
καθαρά αποτελέσµατα, επηρεάστηκαν αρνητικά από ζηµιά ύψους £1,8 εκ. από την εκποίηση 
ακινήτων, αλλά και θετικά από την µείωση στην πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία κατά 
£4,4 εκ. κυρίως λόγω της µείωσης των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα και του 
φορολογικού οφέλους που προέκυψε από τη σύµβαση πώλησης και εκµίσθωσης του ξενοδοχείου 
Creta Princess.  Ως επακόλουθο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα £1,2 εκ. σε σχέση µε ζηµιά ύψους 
£0,8 εκ. για το 2003.  Η συµβολή της θυγατρικής Louis Hotels Ltd στα αποτελέσµατα του 
Συγκροτήµατος, ήταν θετική κατά £2,8 εκ., λόγω του ότι το ποσοστό συµµετοχής της Louis Public 
Company Limited στη Louis Hotels Ltd αυξήθηκε στις 30/6/2004 από 55% σε 85%.  Λόγω της 
εποχικότητας που χαρακτηρίζει τα αποτελέσµατα των ξενοδοχείων, η αυξηµένη συµµετοχή του 
Συγκροτήµατος στο δεύτερο εξάµηνο είχε θετική επίδραση σε  ολόκληρο το 2004. 
 
Αύξηση παρουσίασε και η κερδοφορία της Κυπριακής Εταιρείας Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ 
(Hilton Cyprus), που αυξήθηκε από £0,9 εκ. σε £1,2 εκ.  Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν η µείωση 
στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, ύψους £0,2 εκ., καθώς επίσης και  τα κέρδη από συναλλαγµατικές 
διαφορές, ύψους £0,1 εκ.  
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Εισοδήµατα από εργασίες 138.871 97.913 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και   
  ενοικίων ξενοδοχείων 34.940 23.149 
Κέρδος πριν τη φορολογία και µη επαναλαµβανόµενα έξοδα 12.483 3.701 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (146) (1.544) 
Ζηµία από εκποίηση πλοίων και ακινήτων (5.744) - 
Φορολογία 3.239 (242) 
Κέρδος συγκροτήµατος πριν το συµφέρον µειονότητος  9.832 1.915 
Συµφέρον µειονότητος  849 157 
   
Καθαρό κέρδος έτους  10.681 2.072 
   
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 2,53 0,49 
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά £41,0 εκ. (42%) και ανήλθε στα £138,9 εκ.  Από αυτά, τα 
£38,0 εκ. (93%) της συνολικής αύξησης προήλθαν από τον τοµέα των κρουαζιέρων. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 
 
Το κέρδος από εργασίες προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων παρουσίασε 
αύξηση της τάξης των £11,8 εκ. ή κατά 51%, και ανήλθε στα £35,0 εκ.  Τη µεγαλύτερη συµβολή 
στην αύξηση είχε ο τοµέας των κρουαζιέρων, µε £11,1 εκ. (94%). 
 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
 
Το καθαρό κέρδος αυξήθηκε από £2,1 εκ. στα £10,7 εκ. σηµειώνοντας βελτίωση κατά £8,6 εκ.   
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
Το καθαρό κέρδος του έτους που αναλογεί στους µετόχους της Louis Public Company Limited 
αναλύεται, κατά τοµέα, ως ακολούθως: 
 
 Αναλογία    
 κέρδους/ 31/12/04 31/12/04 31/12/03
 (ζηµίας) £‘000 £‘000 £‘000 
Καθαρό κέρδος έτους κατά τοµέα     
     
Τοµέας κρουαζιέρων (Louis Cruise Lines) 100,00%  6.969 2.038 
Louis Hotels – Πρώτο εξάµηνο 54,97% (2.604)   
Louis Hotels – ∆εύτερο εξάµηνο 85,08% 5.402   
Σύνολο Louis Hotels   2.798 (444)
Κ.Ε.Τ.Α. (Hilton Cyprus) 75,76%  953 647 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας    (39) (169)
Ολικό καθαρού κέρδους της Louis Public Co. Ltd    10.681 2.072 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΕΤΟΥΣ  
 
Τοµέας κρουαζιέρων (Louis Cruise Lines) 
 
 2004 2003 
 £‘000 £‘000 
Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων   
Εισοδήµατα από εργασίες  86.513 48.592 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 19.714 8.641 
Κέρδος πριν τη φορολογία, µη επαναλαµβανόµενα έξοδα και ζηµίες 11.178 3.557 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  - (1.544) 
Ζηµιά από εκποίηση πλοίων (3.965) - 
Φορολογία  (244) 25 
Καθαρό κέρδος 6.969 2.038 
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Τα κέρδη του 2004 στον τοµέα των κρουαζιέρων παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε 
αυτά του 2003. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά £37,9 εκ., που αντιπροσωπεύει αύξηση της 
τάξης του 78%, ενώ το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκε κατά 
£11,1 εκ. (129%). 
 
Η αυξηµένη κερδοφορία προήλθε από τον τοµέα ναυλώσεων και διαχείρισης πλοίων, τόσο από 
υφιστάµενα συµβόλαια όσο και από τη ναύλωση των νεοαποκτηθέντων κρουαζιερόπλοιων προς τη 
My Travel, καθώς και από το συµβόλαιο διαχείρισης του κρουαζιερόπλοιου Sundream. 
 
Οι κρουαζιέρες από Κύπρο, αν και επικερδείς, παρουσίασαν µείωση στην κερδοφορία σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω µειωµένων πληροτήτων στις κρουαζιέρες προς την Αίγυπτο, 
ως επίσης και από την αύξηση στο κόστος των καυσίµων. 
 
Η οργάνωση κρουαζιέρων από Γαλλία και Ιταλία ήταν επικερδής από το  πρώτο έτος µε 
αποτέλεσµα για φέτος να έχει προγραµµατισθεί η δροµολόγηση και δεύτερου πλοίου.   
 
Ξενοδοχεία (Louis Hotels Ltd) 
 
 2004 2003 
 £‘000 £‘000 
Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων   
Εισοδήµατα από εργασίες  45.485 42.452 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και   
  ενοικίων ξενοδοχείων 12.842 12.333 
Ζηµιά πριν τη φορολογία, µη επαναλαµβανόµενα έξοδα και ζηµίες  (58) (645) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (146) - 
Ζηµιά από εκποίηση ακινήτων και εξοπλισµού (1.779) - 
Ζηµιά από πώληση µεριδίου συγγενικής εταιρείας  (390) - 
Φορολογία  3.629 (163) 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) Louis Hotels πριν το συµφέρον µειονότητος 1.256 (808) 
Συµφέρον µειονότητας  (54) - 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) έτους που αναλογεί στους µετόχους 1.202 (808) 
 
Τα αποτελέσµατα του έτους παρουσιάζονται αυξηµένα σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.  Γενικά τα ξενοδοχεία της εταιρείας στην Κύπρο παρουσίασαν φέτος βελτίωση κυρίως 
λόγω της αυξηµένης περιόδου λειτουργίας συγκεκριµένων ξενοδοχειακών µονάδων σε σχέση µε το 
2003.  Στην Ελλάδα οι ξενοδοχειακές µονάδες της Louis Hotels Ltd παρουσίασαν µείωση εξαιτίας 
της πτώσης του τουριστικού ρεύµατος προς τη χώρα.  Η µείωση του φορολογικού συντελεστή στην 
Ελλάδα από 35% σε 32% και η επίδραση του φορολογικού οφέλους που προέκυψε από τη 
σύµβαση πώλησης και εκµίσθωσης του ξενοδοχείου Creta Princess είχαν θετική επίδραση στα 
αποτελέσµατα κατά £4,4 εκ. 
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Ξενοδοχείο Hilton Cyprus (Κυπριακή Εταιρεία Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ) 
 
 2004 2003 
 £‘000 £‘000 
Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων   
Εισοδήµατα από εργασίες  6.873 6.868 
Λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 2.106 2.172 
Κέρδος πριν τη φορολογία 1.403 958 
Φορολογία  (146) (104) 
Καθαρό κέρδος έτους που αναλογεί στους µετόχους 1.257 854 
 
Η κερδοφορία της Κυπριακής Εταιρείας Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ, ιδιοκτήτριας του 
ξενοδοχείου Hilton στη Λευκωσία, παρουσίασε αύξηση κατά £0,4 εκ. και ανήλθε στο £1,2 εκ.  Στα 
αποτελέσµατα αυτά, σηµαντική θετική επίδραση είχαν η µείωση των καθαρών εξόδων 
χρηµατοδότησης ύψους £0,2 εκ. καθώς επίσης και τα µη πραγµατοποιηθέντα συναλλαγµατικά 
κέρδη από τη µετάφραση δανείων από Ευρώ σε Λίρες Κύπρου, ύψους £0,1 εκ. 
 
 
 
 
 Κωστάκης Λοΐζου 
 Εκτελεστικός Πρόεδρος 
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Louis Public Company Limited 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α 
 
I. Εισαγωγή 
 

Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται 
για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.  Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη 
σχέση µεταξύ των µετόχων, διοικητικών συµβούλων και της διευθυντικής οµάδας µια 
εταιρείας. 

 
Η Louis Public Company Limited, ως εταιρεία εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) αναγνωρίζοντας την σηµασία του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης στο διαχωρισµό των ευθυνών, των ρόλων και των σχέσεων των µερών που 
αποτελούν την Εταιρεία εφαρµόζει στην ολότητα τους τις αρχές του Κώδικα που 
καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και τηρεί τις διατάξεις του, µε εξαίρεση το γεγονός ότι  η θέση του  
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαχωρίζεται πλήρως από την Εκτελεστική 
∆ιεύθυνση  όπως εξηγείται στην παράγραφο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιο κάτω.   

 
ΜΕΡΟΣ Β 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα µε εξαίρεση τον 
πλήρη διαχωρισµό της θέσης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Εκτελεστική 
∆ιεύθυνση. 
 
II. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο εκτελεστικούς διοικητικούς 
συµβούλους και τέσσερις µη εκτελεστικούς διοικητικούς συµβούλους, οι τρεις από τους 
οποίους θεωρούνται ανεξάρτητοι, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης. 

 
Ο ρόλος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι περισσότερο συντονιστικός και 
συµβουλευτικός παρά εκτελεστικός αφού οι δύο εκτελεστικοί σύµβουλοι, κύριοι Στέλιος 
Κοιλιάρης και Ιάσονας Περδίος, ενεργούν ως Πρώτοι Εκτελεστικοί ∆ιευθυντές για τους 
τοµείς των Κρουαζιέρων και Ξενοδοχείων, αντίστοιχα.  Επιπλέον η πολυετής εµπειρία και οι 
γνώσεις του Προέδρου σε θέµατα που αφορούν ολόκληρο το φάσµα της Τουριστικής 
Βιοµηχανίας τον καθιστούν ένα αναµφίβολα αναγκαίο µέλος της διευθυντικής οµάδας του 
Συγκροτήµατος.    

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο για να ενηµερωθεί και 
να εξετάσει τα θέµατα που τίθενται ενώπιόν του.  Κατά το 2004 έγιναν 7 συνεδριάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων, 
αποφάσεις επί των οποίων µπορούν να λαµβάνονται µόνο από αυτό.  ∆ιάφορα θέµατα 
δύνανται να παραπεµφθούν σε ειδικές επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς αυτό να 
µειώνει την συλλογική ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Καµία κατηγορία µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη.  Όλοι οι 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της 
Εταιρείας.  Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές δυνατό να είναι διαθέσιµες στους 
∆ιοικητικούς Συµβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
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Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το 1/3 των Συµβούλων αποχωρεί και προσφέρει τον εαυτό 
του για επανεκλογή τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Επιπλέον οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι που διορίζονται από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπόκεινται σε εκλογή από τους µετόχους µε την πρώτη ευκαιρία 
µετά τον διορισµό τους. Η Εκτελεστική ∆ιεύθυνση µεριµνά για την έγκαιρη, έγκυρη και 
ολοκληρωµένη πληροφόρηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ιδιαίτερα αναφορικά µε γεγονότα 
που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονοµική κατάσταση του 
Συγκροτήµατος. 

 
Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις 
συνεδρίες του Συµβουλίου ενώ µαζί µε την ειδοποίηση λαµβάνουν και όλα τα σχετικά µε την 
συνεδρία έγγραφα.  Την πιο πάνω διαδικασία επιβλέπει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

 
Μετά το πέρας της κάθε συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, τα Πρακτικά αποστέλλονται σε όλους τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους για 
σχόλια.  

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι: 
 
Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι: 
 
1.  Κωστάκης Λοΐζου (Εκτελεστικός Πρόεδρος) 

Γεννήθηκε στην Λεµεσό το 1944. Μετά την αποφοίτησή του από το Αµερικανικό Κολλέγιο 
στην Αθήνα σπούδασε Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Λονδίνο και Γενεύη.  

 
Ο Κωστάκης Λοΐζου έχει παρευρεθεί και παρουσιάσει εργασίες του σε πάρα πολλά διεθνή 
τουριστικά συνέδρια. Έχει γράψει αρκετά άρθρα για τον τουρισµό και ενδιαφέρεται για την 
Ελληνική Ιστορία και Λογοτεχνία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή µέλος σε διάφορα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια, όπως ο Σύνδεσµος Ξενοδόχων Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσµος Αυτοκινήτων 
Ενοικίασης, Σύνδεσµος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων,  Αµερικανικός Σύνδεσµος Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων, Ανώτερο Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Σπουδών, Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Μεταφορών, Κυπριακό ∆ιυλιστήριο, Κυπριακό Ναυτικό Συµβούλιο, Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Ροταριανός Όµιλος, Σύνδεσµος για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος, Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου, Άλφα Τράπεζα και άλλα. 

 
Από το 1989 ο Κωστάκης Λοΐζου, είναι ο Επίτιµος  Γενικός Πρόξενος της Ουγγαρίας, στην 
Κύπρο. Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας τον έχει τιµήσει µε την ανώτατη αναγνώριση του 
«Commander’s Cross of the Order of Merit” καθώς και µε το µετάλλιο “PRO AUXILIO 
CIVIUM HUNGARORUM”. Τιµήθηκε επίσης από την Πολωνική ∆ηµοκρατία µε “Cavalier’s 
Cross of the Order of Merit”, ενώ  το Μάρτιο του 2005 του απονεµήθηκε το βραβείο 
“Πρωτοπόρος στον Ευρωπαϊκό Τουρισµό για το 2005” από το ∆ιεθνή Σύνδεσµο Συµβούλων 
Τουρισµού.  
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2. ∆ρ. Στέλιος Κοιλιάρης 

Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ακολούθως πήρε 
µεταπτυχιακό τίτλο Μ.Α και διδακτορικό Ρh.D. στα Οικονοµικά από το πανεπιστήµιο Essex 
στο Ηνωµένο Βασίλειο.  Εργάστηκε 11 χρόνια στο Υπουργείο Οικονοµικών απ’ όπου 
αποχώρησε από τη θέση του ∆ιευθυντή το 1989 για να αναλάβει ως Γενικός ∆ιευθυντής 
Οικονοµικών και ∆ιοίκησης στον Οργανισµό Λούης. Το 1993 διορίσθηκε Υπουργός 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και το 1995 µετά την παραίτησή του ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Γενικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού Λούης.  Το 1997 ανέλαβε καθήκοντα 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Τµήµατος κρουαζιερόπλοιων του Οργανισµού Λούης και το 
1999 ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Louis Cruise Lines Ltd. Στη διάρκεια του 2000 εκτελούσε 
παράλληλα καθήκοντα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Royal Olympic Cruise Lines Inc. Από 
τον Ιανουάριο του 2005 ανέλαβε καθήκοντα ως Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής όλων των 
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της Louis Public Company Limited. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος ή 
µέλος σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ηµικρατικών οργανισµών, δηµόσιων και ιδιωτικών 
οργανισµών και ήταν Γραµµατέας του Economic Policy Council, καθώς και µέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων και του Κυπριακού 
Ναυτιλιακού Συµβουλίου.  

 
3. Ιάσονας Περδίος 

Γεννήθηκε το 1951. Αποφοίτησε το 1976 από το Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου στην 
Γαλλία, από όπου και απέκτησε Ανώτατο ∆ίπλωµα στη ∆ιεύθυνση Ξενοδοχείων & 
Επισιτισµού.  Από το 1976 µέχρι το 1978 διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής του ξενοδοχείου PLM 
στο Πόρτο Χέλι, και από το 1978 µέχρι το 1982 στο ξενοδοχείο Καρπασιάνα στη Λάρνακα.  
Από το 1983 µέχρι το 1997 ήταν Γενικός ∆ιευθυντής της αλυσίδας ξενοδοχείων και 
εστιατορίων του Οργανισµού Λούη.  Από τον Ιούνιο του 1997 µέχρι και σήµερα είναι 
∆ιευθύνων Σύµβουλος των εταιρειών Louis Hotels Ltd, Κυπριακής Εταιρείας Τουριστικής 
Αναπτύξεως Λτδ και Louis Catering Ltd.  ∆ιετέλεσε αντιπρόεδρος και µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενοδόχων.  Για πολλά χρόνια υπήρξε µέλος του 
Συµβουλίου της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως επίσης µέλος και Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ποδοσφαιρικής Οµάδας Ε.Π.Α. Λάρνακας.  Επίσης είναι µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του KOA. 

 
Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
 
4. Βάκης Λοΐζου 

Γεννήθηκε το 1946. Είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Οµίλου Εταιρειών ΛΟΥΗΣ.  
Σπούδασε στο University of London (B.A.)  Οικονοµικά, Νοµικά και Ιστορία. 

∆ιετέλεσε µέλος και γραµµατέας του Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενοδόχων Κύπρου, 
Γραµµατέας του Συνδέσµου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου καθώς και Πρόεδρος του 
Κυπριακού Κλάδου του American Society of Travel Agents. Είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

 
Ανεξάρτητοι µη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι  
 
5. Αλέξης Γαλανός 

Γεννήθηκε το 1940.  Ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές σπουδές του το 1958 στο Αµερικανικό 
Κολλέγιο Αθηνών.  Φοίτησε στο Πανεπιστήµιο του Cambridge (Kings College) όπου έλαβε το 
1962 δίπλωµα Master (M.A.) στις οικονοµικές επιστήµες και την κοινωνιολογία.  Επίσης 
σπούδασε νοµικά και είναι Barrister at Law του  Inner Temple. 
 
Είναι νυµφευµένος µε την Αλεξάνδρα Γαλανού και έχει δύο υιούς. 
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6. Γιώργος Μ. Γεωργιάδης 

Γεννήθηκε το 1946. Σπούδασε ξενοδοχειακά και τουριστικά στο Centre International de Glion 
στην Ελβετία και στη συνέχεια οικονοµικές επιστήµες στο Πανεπιστήµιο της Λωζάνης στην 
Ελβετία. ∆ιετέλεσε επί σειρά ετών, Γενικός ∆ιευθυντής/Σύµβουλος του ξενοδοχείου Αµαθούς 
και της δηµόσιας εταιρείας Ναυτιλιακή Εταιρεία Αµαθούς Λτδ.  ∆ιετέλεσε µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου και Πρόεδρος 
του ακαδηµαϊκού του Συµβουλίου. Υπήρξε ιδρυτικός Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσµου 
∆ιευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.) και διετέλεσε µέλος πολλών Συµβουλευτικών 
Επιτροπών στη ξενοδοχειακή βιοµηχανία. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
συγκροτήµατος της Τραπέζης Κύπρου όπως και µέλος σε άλλα ∆ιοικητικά Συµβούλια άλλων 
δηµόσιων εταιρειών. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου. Από το 1999 είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής 
Ηλεκτρισµού Κύπρου. Ασχολείται µε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον 
ξενοδοχειακό και τουριστικό τοµέα.   

 
7. Χρίστος Μαυρέλλης 

Γεννήθηκε το 1946. Φοίτησε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών απ' όπου 
πήρε το πτυχίο της Νοµικής το 1969. Φοίτησε στο University College του Πανεπιστηµίου του 
Λονδίνου απ’ όπου πήρε µεταπτυχιακό δίπλωµα στο Ναυτικό ∆ίκαιο. Από το 1972 µέχρι το 
1982 ασκούσε το επάγγελµα του δικηγόρου στη Λεµεσό, αρχικά στο ∆ικηγορικό Γραφείο 
Μ.Μ. Χούρη & Σία και αργότερα, από το 1978, ως συνέταιρος στο ∆ικηγορικό Γραφείο 
Χρύση ∆ηµητριάδη & Σία. Το 1982 διορίστηκε ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και 
στη συνέχεια το 1985 διορίστηκε Υπουργός Οικονοµικών, θέση που κατείχε µέχρι το 
Φεβρουάριο του 1988.  Από το 1988 µέχρι σήµερα ασκεί το επάγγελµα του δικηγόρου στη 
Λεµεσό ως συνέταιρος στο ∆ικηγορικό Γραφείο Χρύση ∆ηµητριάδη & Σία.  Ο Χρίστος 
Μαυρέλλης υπήρξε Γραµµατέας του International Tax Planning Association (Ι.Τ.Ρ.Α.), µέλος 
της Συγκλήτου του Offshore Institute, ιδρυτικό µέλος του Mediterranean Maritime Arbitrators 
Association και είναι συνδεδεµένο µέλος του Chartered Institute of Arbitrators. Έχει 
δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει διάφορα νοµικά θέµατα 
σε διεθνή συνέδρια και σεµινάρια.  Είναι µέλος διοικητικών συµβουλίων Κυπριακών και 
ξένων δηµοσίων εταιρειών ως επίσης και πολλών ιδιωτικών εταιρειών.  

 
III. Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 

Ιδιαίτερες ευθύνες έχουν αποδοθεί σε Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Οι τρεις 
κύριες Επιτροπές είναι: 

 
 Επιτροπή Ελέγχου 

 Γεώργιος Γεωργιάδης, Πρόεδρος 
 Αλέξης Γαλανός 
 Χρίστος Μαυρέλλης 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο στην παρουσία της 
εκτελεστικής διεύθυνσης του Συγκροτήµατος, των επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού 
ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών, για να εξετάσει µεταξύ άλλων τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος, εκθέσεις που ετοιµάζονται από την υπηρεσία εσωτερικού 
ελέγχου και εκθέσεις περί των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και της αποτελεσµατικότητάς 
τους.  Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται τον διορισµό ή τερµατισµό των υπηρεσιών των 
εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας και παρακολουθεί τη σχέση τους µε το Συγκρότηµα, 
συµπεριλαµβανοµένης της ισορροπίας µεταξύ ελεγκτικών και παρεµφερών µη ελεγκτικών 
υπηρεσιών.   
 
Λεπτοµέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Louis Public Company Limited, σελίδα 17): 
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«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
Εγκαθίδρυση 
 
1. Η Επιτροπή του Συµβουλίου που ονοµάζεται Επιτροπή Ελέγχου, εγκαθιδρύθηκε στις 5 

Ιουνίου 2003. 
 
Μέλη 
 
2. Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από τις εισηγήσεις της 

Επιτροπής ∆ιορισµών, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από 
τρία µέλη.  

 
3. Σε περίπτωση που Σύµβουλος, µέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύµβουλος για 

οποιοδήποτε λόγο πριν την λήξη της θητείας της Επιτροπής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα 
δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του µέλους που απεχώρησε µέχρι τη λήξη της θητείας 
της Επιτροπής.  

 
4. Τα µέλη της Επιτροπής θα επιλέγονται µεταξύ των µη εκτελεστικών Συµβούλων. ∆ύο 

παρόντα µέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.  
 
5. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα πρέπει να έχει 

εµπειρία στα λογιστικά ή τα χρηµατοοικονοµικά.  Ο Πρόεδρος της Εταιρείας δεν πρέπει να 
είναι µέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 

 
Αλλοι παρευρισκόµενοι 
 
6. Οποιοδήποτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν θα δικαιούται να παρίσταται στις 

συνεδρίες της επιτροπής, εκτός αν ο πρόεδρός της καλέσει κάποιο µέλος ειδικά. (βλ. επίσης 
12.6 πιο κάτω) 

 
7. Τουλάχιστο µια φορά ανά έτος η επιτροπή θα συνεδριάζει χωρίς να παρευρίσκονται µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε εκτελεστική ιδιότητα ή άλλοι αξιωµατούχοι της Εταιρείας. 
 
8. Τουλάχιστο µια φορά το χρόνο, η Επιτροπή θα συναντάται µε τους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς ελεγκτές, χωρίς  την παρουσία της διεύθυνσης για να συζητήσει θέµατα που 
προκύπτουν από τον έλεγχο. 

 
Συχνότητα συνεδριάσεων 
 
9. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο τέσσερις φορές ανά έτος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής 

µαζί µε το Γραµµατέα θ’ αποφασίζουν τη συχνότητα και το χρονοδιάγραµµα των 
συναντήσεων.  Οι εξωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να αιτηθούν σύγκληση της Επιτροπής αν 
θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο. 
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Εξουσίες 
 
10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

εµπίπτει εντός των καθηκόντων της.  Επίσης θα πρέπει να ενηµερωθούν οι αξιωµατούχοι, 
επικεφαλείς τµηµάτων, για τη δικαιοδοσία της Επιτροπής να ελέγχει και να λαµβάνει στοιχεία 
για την εκτέλεση των καθηκόντων της. 

 
11. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκεί ο Γραµµατέας της Εταιρείας ο οποίος θα µεριµνά 

για την έγκαιρη παραλαβή των αιτούµενων πληροφοριών ώστε τα σχετικά θέµατα να 
επιλύονται αποτελεσµατικά.  Επίσης ο Γραµµατέας θα υποβοηθά τον πρόεδρο στην 
προετοιµασία της εργασίας, τον καταρτισµό ηµερήσιας διάταξης, τήρησης πρακτικών, 
συλλογής και διανοµής πληροφοριών και γενικά παροχής οιασδήποτε πρακτικής υποστήριξης. 

 
Καθήκοντα 
 
12. Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι τα εξής: 
 
 1. Να λαµβάνει γνώση, να συζητά και να µελετά: 
 
  1.1. Τα τριµηνιαία, εξαµηνιαία και ετήσια αποτελέσµατα πριν την υποβολή τους στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση. 
1.2. Τα προβλήµατα και επιφυλάξεις που απορρέουν από τον ετήσιο έλεγχο. 
1.3. Τις εσωτερικές/εξωτερικές οικονοµικές καταστάσεις καθώς και να εγκρίνει τελικά 

κείµενα για δηµοσίευση ή υποβολή στις Αρχές (ΧΑΚ και Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς). 

1.4. Τις ουσιώδεις συναλλαγές που δεν αποτελούν συνήθεις εργασίες της Εταιρείας. 
 
 2. Να λαµβάνει γνώση, να ζητά διευκρινίσεις και να προβαίνει σε εισηγήσεις: 
 

2.1 Για θέµατα σχετικά µε τον ετήσιο έλεγχο, τη φύση και την έκτασή του, µε τους 
εξωτερικούς ελεγκτές πριν την έναρξη του ελέγχου. 

2.2 Αναφορικά µε την έκταση και αποτελεσµατικότητα του ελέγχου (its cost-
effectiveness). 

2.3 Αναφορικά µε τις εισηγήσεις του Οικονοµικού ∆ιευθυντή ή του Εκτελούντα χρέη 
Οικονοµικού ∆ιευθυντή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το θέµα της επιλογής 
λογιστικών αρχών (accounting policies) και λογιστικών υπολογισµών (accounting 
estimates) για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για την αποτελεσµατική 
εκπλήρωση της ευθύνης της αυτής πρέπει να συλλέγονται ακριβή στοιχεία, τα 
οποία συντάσσονται από την οικονοµική διεύθυνση της Εταιρείας υπό την τεχνική 
επίβλεψη των ελεγκτών (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο) και υποβάλλεται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για επιθεώρηση, συµβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει 
όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής. 

2.4 Για θέµατα που εγείρουν οι ελεγκτές στην επιστολή αναφοράς αδυναµιών στο 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

2.5 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
2.6 Να επιτηρεί την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και να παρέχει σχετική βεβαίωση στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

2.7 Να αξιολογεί τις εκθέσεις σε θέµατα εσωτερικού ελέγχου, τα σχόλια της 
διεύθυνσης και την εφαρµογή των εισηγήσεων 

2.8 Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 
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2.9 Να ετοιµάζει εισηγήσεις για το διορισµό, τερµατισµό και αµοιβή των εξωτερικών 

ελεγκτών  
2.10 Να καθορίζει τους όρους εντολής και την έκταση της εργασίας του τµήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου 
2.11 Να αξιολογεί την επάρκεια και ανεξαρτησία του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 
2.12 Να επιτηρεί τις εργασίες του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 
2.13 Για τα σηµαντικότερα ευρήµατα του εσωτερικού ελέγχου και των απαντήσεων της 

διεύθυνσης. 
2.14 Για τη στρατηγική βελτίωσης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου ή/και λογιστικών 

χειρισµών µετά από παρατηρήσεις (findings) των εσωτερικών και εξωτερικών 
ελεγκτών.Αναφορικά µε τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να επισηµαίνει 
νέους κινδύνους που πιθανόν να επηρεάσουν τις εργασίες του Οµίλου. 

2.15 Αναφορικά µε την ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών καλύψεων. 
 

3. Να εξετάζει και να κάνει εισηγήσεις αναφορικά µε την ανεξαρτησία και την 
αντικειµενικότητα των ελεγκτών. Στις περιπτώσεις που οι ελεγκτές παρέχουν επίσης στην 
Εταιρεία ουσιαστικό όγκο παρεµφερών µη-ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή θα 
παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών, για να διασφαλίζει τη διατήρηση 
της αντικειµενικότητας των ελεγκτών. 

 
4. Να προβαίνει σε εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό, 

τον τερµατισµό διορισµού και την αµοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας.   
 

5. Να συντονίζει, όπου αυτό απαιτείται, τις εργασίες των ελεγκτικών οίκων σε περίπτωση 
που οι εταιρείες του Οµίλου ελέγχονται από διαφορετικούς οίκους. 
 

6. Να συναντάται σε συνεχή βάση µε αξιωµατούχους που  σχετίζονται µε τη διακυβέρνηση 
της Εταιρείας, περιλαµβανοµένου του Προέδρου, του Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του 
Λειτουργού Συµµόρφωσης, του συνεταίρου υπεύθυνου για τον εξωτερικό έλεγχο και του 
επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. 
 

7. Υποβάλλει ετησίως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έκθεση που να περιλαµβάνει: 
7.1 Το ποσό των ελεγκτικών και  συµβουλευτικών αµοιβών που πληρώνονται από την 

εταιρεία και τις θυγατρικές της, στους  ελεγκτές της εταιρείας. 
7.2 Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιωδών συµβουλευτικών καθηκόντων είτε 

σύµφωνα µε τη σηµασία τους για την εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε 
σύµφωνα µε το ποσό της σχετικής αµοιβής. 

 
8. Επιθεωρεί τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι 

αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm’s length). 
 

 9. Εξετάζει την τήρηση των διαδικασιών του ΧΑΚ και πιστοποιεί στο Συµβούλιο την 
τήρησή τους ώστε να δύναται να προβεί στη σχετική βεβαίωση στο ΧΑΚ (βλ. παρ. 5.5 
πιο κάτω). 

 
10. Καταρτίζει την πολιτική και τις διαδικασίες εφαρµογής και παρακολούθησης όλων των 

διατάξεων του ΚΕ∆ του Οµίλου (αµοιβών, διορισµών, κ.τ.λ.). 
 
11. Να επιτηρεί την υιοθέτηση και το βαθµό συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες του ΚΕ∆ καθώς 

και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που 
παρέχονται στους επενδυτές.  
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12. Αναφέρει στην Έκθεση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης οποιοδήποτε δανεισµό των 

συµβούλων της Εταιρείας καθώς και των συµβούλων των θυγατρικών ή/και 
συνδεδεµένων εταιρειών είτε αυτοί δανειστούν από  την ίδια την Εταιρεία, είτε από 
θυγατρικές ή συνδεδεµένες.  Συγκεκριµένα θα πρέπει να δηλώνεται από τον κάθε 
σύµβουλο ο µέσος όρος δανεισµού καθώς και ο ανώτατος δανεισµός του κατά τους 12 
τελευταίους µήνες, όπως και η ηµεροµηνία εξόφλησής του. 

 
13. Συντάσσει, µε τη βοήθεια του Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης, Εκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, η 
οποία συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Στο πρώτο µέρος της 
Έκθεσης περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης η Εταιρεία δηλώνει κατά πόσον εφαρµόζει τις 
αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο µέρος της Έκθεσης η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει 
τις διατάξεις του Κώδικα ενώ σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να υπάρχει 
σχετική επεξήγηση. 

 
14. Να προβαίνει σε εισηγήσεις για το διορισµό, τερµατισµό και αµοιβή του Λειτουργού 

Συµµόρφωσης µε τον ΚΕ∆. 
 
15. Να ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε θέµατα που 

αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής και τα οποία δυνατό να ετοιµάσουν την οικονοµική 
κατάσταση και δραστηριότητες του Οµίλου. 

 
16. Να εξασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της ανατεθούν από την ολοµέλεια του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
17. Να εξετάζει και να αναθεωρεί όπως κρίνει αναγκαίο τους όρους εντολής της Επιτροπής 

µετά από σχετική έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Πρακτικά 
 
13. Ο Γραµµατέας θα αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής σε 

όλα τα µέλη της.  Επίσης θα κοινοποιεί τα αποτελέσµατα και τα πεπραγµένα της Επιτροπής 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά το πέρας κάθε συνεδρίας. 

________________________________________________________________________________ 
 

Επιτροπή Αµοιβών 
 
 Αλέξης Γαλανός, Πρόεδρος 
 Βάκης Λοΐζου 
 Γιώργος Γεωργιάδης 

 
Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητοι µη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί 
Σύµβουλοι. 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο, για να εξετάσει θέµατα που 
αφορούν την αµοιβή των εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων και να υποβάλει συστάσεις προς 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα θέµατα αυτά.  Η αµοιβή των µη εκτελεστικών Συµβούλων ορίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση. 
 
Λεπτοµέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής Αµοιβών παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Louis Public Company Limited, σελίδα 13):  
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«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ  
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
Εγκαθίδρυση 
 
1. Η Επιτροπή του Συµβουλίου που θα ονοµάζεται Επιτροπή Αµοιβών, εγκαθιδρύθηκε στις 5 

Ιουνίου 2003. 
 
Μέλη 
 
2. Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από τις εισηγήσεις της 

Επιτροπής ∆ιορισµών, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από 
τρία µέλη.  

 
3. Σε περίπτωση που Σύµβουλος, µέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύµβουλος για 

οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα 
δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του µέλους που απεχώρησε µέχρι τη λήξη της θητείας 
της Επιτροπής.  

 
4. Τα µέλη της Επιτροπής θα επιλέγονται µεταξύ των µη εκτελεστικών Συµβούλων. ∆ύο 

παρόντα µέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.  
 
5. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
΄Αλλοι παρευρισκόµενοι 
 
6. Οποιοδήποτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα δικαιούται να παρίσταται στις 

συνεδρίες της Επιτροπής πλην των εκτελεστικών Συµβούλων. 
 
7. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκεί ο Γραµµατέας της Εταιρείας ή παρευρισκόµενος 

που θα ορίζεται από την Επιτροπή για το σκοπό αυτό.  
 
Συχνότητα συνεδριάσεων 
 
8. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο µία φορά ανά έτος.  
  
Εξουσίες 
 
9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

εµπίπτει εντός των καθηκόντων της. 
 
10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη 

ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή χρειάζεται και όπως προσκαλεί στις συνεδρίες της 
άτοµα µε σχετική εµπειρία εάν κρίνει τούτο ως αναγκαίο.  Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να  
εγκρίνει την αµοιβή των εξωτερικών συµβούλων µετά από συννενόηση µε τον Πρόεδρο. 



 18
 

 
Καθήκοντα 
 
11. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αµοιβών είναι τα εξής: 
 

1. Η ετοιµασία προσχεδίου πολιτικής αµοιβών των εκτελεστικών Συµβούλων για υποβολή 
και έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι εκτελεστικοί Σύµβουλοι δεν θα µετέχουν 
της συζήτησης για την αµοιβή τους όταν αυτή θα διεξάγεται στην ολοµέλεια του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Η εξέταση των όρων των συµβολαίων εργοδότησης των εκτελεστικών Συµβούλων.  
3. Η εξέταση του συγκεκριµένου πακέτου απολαβών των εκτελεστικών Συµβούλων, 

περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε 
πληρωµών/αποζηµιώσεων που προκύπτουν από τις συµβάσεις των εκτελεστικών 
Συµβούλων. 

4. Η εξέταση του ύψους της αµοιβής των εκτελεστικών Συµβούλων θα λαµβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα: 

 Τις ευθύνες, τον όγκο εργασίας και την απόδοσή τους. 
 Τις αµοιβές που λαµβάνουν οι ανώτεροι αξιωµατούχοι σε επιµέρους 

τµήµατα/εταιρείες του Οµίλου, καθώς και τις αµοιβές από παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 Τις αµοιβές που ισχύουν για παρόµοιες θέσεις σε άλλους οργανισµούς ή εταιρείες 

παροµοίου µεγέθους. 
 Την ανάγκη προσέλκυσης ή διατήρησης ατόµων µε τα αναγκαία προσόντα και 

ικανότητες. 
 Τη σύνδεση της αµοιβής των εκτελεστικών Συµβούλων µε την απόδοση της 

Εταιρείας και την προώθηση των συµφερόντων των µετόχων. 
 Τις απόψεις του Εκτελεστικού Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

όσον αφορά τις αµοιβές των άλλων εκτελεστικών Συµβούλων. 
 Την επανεξέταση των αµοιβών σε σχέση µε τις οικονοµικές συνθήκες της αγοράς 

και τις επιδόσεις της Εταιρείας. 
5. Η εξέταση πιθανών κινήτρων (incentive payments) και ο καθορισµός σχετικών 

κριτηρίων. Μεταξύ αυτών θα περιλαµβάνεται και η εξέταση παραχώρησης δικαιωµάτων 
απόκτησης µετοχών (share options). 

6. Την αξιολόγηση της δοµής αµοιβών των αξιωµατούχων της Εταιρείας και καταβολής 
εισηγήσεων. 

7. Η εξέταση του ύψους της αµοιβής των µη εκτελεστικών Συµβούλων και η υποβολή 
εισηγήσεων που θα λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων για τη 
διοίκηση της Εταιρείας. 

 ∆εν πρέπει να συνδέονται µε την κερδοφορία της Εταιρείας. 
 ∆εν πρέπει να περιλαµβάνουν συµµετοχή στο ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό 

πρόγραµµα της Εταιρείας. 
8. Η εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότασης για καθορισµό των ετήσιων 

αυξήσεων και άλλων ωφεληµάτων των Συµβούλων (περιλαµβανοµένων  και απαιτήσεων 
για έξοδα παραστάσεων, κ.τ.λ). 

9. Η ετοιµασία ετήσιας Έκθεσης Αµοιβών προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η Έκθεση αυτή 
θα υποβοηθήσει την ετοιµασία της δήλωσης περί της πολιτικής αµοιβών των 
εκτελεστικών και µη-εκτελεστικών Συµβούλων που πρέπει να περιλαµβάνεται στην 
Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Τα σύνολα των αµοιβών πρέπει να 
αναλύονται µεταξύ αµοιβών ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αµοιβών για 
εκτελεστικές  υπηρεσίες.  Οι συνολικές αµοιβές των εκτελεστικών Συµβούλων πρέπει να 
αναλύονται κατά κατηγορίες των £50 χιλ. 

10. Να αναθεωρεί ετησίως και να προτείνει αλλαγές στους όρους εντολής της για έγκριση 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
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Πρακτικά 
 
12. Ο Γραµµατέας θα αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής σε 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 
 
Επιτροπή ∆ιορισµών 
 
 Χρίστος Μαυρέλλης, Πρόεδρος 
 Βάκης Λοΐζου 
 Γιώργος Γεωργιάδης 

 
Η Επιτροπή εισηγείται µεταξύ άλλων  τον διορισµό νέων ∆ιοικητικών Συµβούλων για πλήρωση 
κενών θέσεων.   
 
Λεπτοµέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής ∆ιορισµών παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Louis Public Company Limited, σελίδα 10): 
 

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ 
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
Εγκαθίδρυση 
 
1. H µόνιµη επιτροπή του Συµβουλίου που ονοµάζεται Επιτροπή ∆ιορισµών, εγκαθιδρύθηκε στις 

5 Ιουνίου  2003. 
 
Μέλη 
 
2. Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που 

ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και θα απαρτίζεται από τρία µέλη.  

 
3. Σε περίπτωση που Σύµβουλος, µέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύµβουλος για 

οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της επιτροπής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα 
δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του µέλους που απεχώρησε.  

 
4. Τα µέλη της Επιτροπής θα επιλέγονται από τους Συµβούλους. ∆ύο παρόντα µέλη της 

Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.  
 
5. O Πρόεδρος της Επιτροπής θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Αλλοι παρευρισκόµενοι 
 
6. Οποιοδήποτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα δικαιούται να παρίσταται στις 

συνεδρίες της Επιτροπής. 
 
7. Χρέη Γραµµατέα της επιτροπής θα ασκεί ο Γραµµατέας της Εταιρείας. 
 
Συχνότητα συνεδριάσεων 
 
8. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο µια φορά ανά έτος.  
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Εξουσίες 
 
9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο να διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

εµπίπτει εντός των καθηκόντων της.  
 
10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη 

ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή χρειάζεται και όπως προσκαλεί στις συνεδρίες της 
άτοµα µε σχετική εµπειρία, εάν κρίνει τούτο ως αναγκαίο.  Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να  
εγκρίνει την αµοιβή των εξωτερικών συµβούλων κατόπιν συνεννόησης µε τον Πρόεδρο. 

 
Καθήκοντα 
 
11. Τα καθήκοντα της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι τα εξής: 
 

1. Η κατάρτιση καταλόγου για πλήρωση των κενωθεισών θέσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

2. Να καθορίζει, και να επανεξετάζει από καιρό σε καιρό, το απαιτούµενο προφίλ 
(specification) δεξιοτήτων και εµπειρίας που πρέπει να έχει ένα πρόσωπο που υπηρετεί 
ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Να εξετάζει εισηγήσεις για διορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση το πιο 
πάνω προφίλ και να παραδίδει σχετική έκθεση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση την 
οποία αυτό θα αποφασίζει για το διορισµό συγκεκριµένου προσώπου. 

4. Το πιο πάνω προφίλ πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά θέµατα που θα περιλαµβάνουν  
 δεξιότητες και εµπειρία,  
 προτιµητέα ηλικία, 
 διαθέσιµος χρόνος, 
 εταιρείες µε τις οποίες δεν δύναται να έχει σχέση λόγω σύγκρουσης συµφερόντων, 
 χρόνος που αναµένεται να απασχολείται στην εταιρεία, 
 πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεση του ο υποψήφιος πριν συναντηθεί µε 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
5. Να εξετάζει άλλα θέµατα σχετικά µε διορισµούς όπως αυτά θα καθορίζονται από καιρού 

εις καιρό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
6. Να αξιολογεί την προσφορά των Συµβούλων, τη συµβολή τους και τη συχνότητα 

παρουσίας στις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
7. Να εξετάζει τις ανάγκες που προκύπτουν για νέες δεξιότητες στα πλαίσια των 

στρατηγικών σχεδίων και προοπτικών της Εταιρείας. 
8. Να αξιολογεί τις ανάγκες ηγεσίας (εκτελεστικές και µη εκτελεστικές) της Εταιρείας ώστε 

να µπορεί να ανταγωνίζεται επαρκώς στην αγορά δραστηριοποίησής της. 
9. Να προβαίνει σε εισηγήσεις για την αναθεώρηση της σύνθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και αυτής των Επιτροπών. 
10. Να βεβαιώνεται ότι οι µη-εκτελεστικοί Σύµβουλοι κατανοούν τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις τους στα δρώµενα της Εταιρείας. 
11. Να προβαίνει σε εισηγήσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά: 

 µε τα σχέδια διαδοχής εκτελεστικών ή µη  εκτελεστικών Συµβούλων, 
 µε τον επαναδιορισµό µη-εκτελεστικού Σύµβουλου όταν θα συµπληρωθεί η θητεία 

του, 
 µε τις εξουσίες επανεκλογής που παρέχονται στους µετόχους µε βάση το καταστατικό 

της Εταιρείας, 
 µε τυχόν ειδικές περιστάσεις συνέχισης της θητείας οποιουδήποτε συµβούλου 

οποτεδήποτε, 
 µε την παρουσίαση εισήγησης στο σύµβουλο για την τοποθέτηση οποιουδήποτε 

Συµβούλου σε άλλη θέση, εκτός αυτών του Προέδρου και Πρώτου Εκτελεστικού 
∆ιευθυντή. 
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12. Να ετοιµάζει ετήσια έκθεση για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην οποία θα αξιολογεί και 

την ετήσια επίδοση της Επιτροπής και θα προτείνει αλλαγές στους όρους εντολής της για 
έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και εισηγήσεις για τα θέµατα 
επαναδιορισµού ή διορισµού µη-εκτελεστικών Συµβούλων. 

 
Πρακτικά 
 
13. Ο Γραµµατέας θα αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής σε 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 

 
IV. Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων  
 

Η αµοιβή των εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων καθορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αµοιβών.  H Επιτροπή Αµοιβών λαµβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα πριν την υποβολή εισήγησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε τις 
αµοιβές των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων: 

 
 Γνώσεις και εµπειρίες που απαιτούνται για την θέση, 
 Γενικό επίπεδο αµοιβών που προσφέρουν άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες, 
 ΄Οροι αµοιβής σε άλλα επίπεδα του Συγκροτήµατος, 
 Ευθυγράµµιση συµφερόντων των µετόχων µε εκείνων των στελεχών, σε περίπτωση που 

η αµοιβή συνδέεται µε την επίδοση, και 
 Σε περίπτωση παραχώρησης δικαιωµάτων επιλογής τότε απαιτείται έγκριση Έκτακτης 

Γενικής  
 Συνέλευσης των µετόχων ενώ η τιµή παραχώρησης των αντίστοιχων µετοχών δεν 

πρέπει να είναι χαµηλότερη της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής κλεισίµατος των 
τελευταίων 30 χρηµατιστηριακών συνεδριάσεων, πριν την παραχώρησή τους. 

 
Παράλληλα οι αµοιβές των µη Εκτελεστικών Συµβούλων εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και είναι συνάρτηση του χρόνου που οι Σύµβουλοι διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και 
όχι της κερδοφορίας του Συγκροτήµατος. 
 
Η αµοιβή αποτελείται από µισθό, ο οποίος αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν 
τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες, την κατάσταση της αγοράς εργασίας, και την απόδοση του 
Συγκροτήµατος ως προς την επίτευξη των στόχων του και την επικερδότητα.  Από τους 
εκτελεστικούς διοικητικούς συµβούλους, µόνο για τον κ. Ιάσονα Περδίο γίνονται εισφορές σε 
Ταµείο Προνοίας. Τα συµβόλαια εργοδότησης των εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων είναι 
τριετή και τίθενται προς ανανέωση ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την λήξη τους. 
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Οι εκτελεστικοί διοικητικοί σύµβουλοι έτυχαν συνολικών αµοιβών που αναφέρονται πιο κάτω: 
 
 

Αριθµός Εκτελεστικών  
∆ιοικητικών Συµβούλων 

 

 
Ύψος συνολικών αµοιβών 

 
1 

 
£0 - £50.000 

 
 

 
£50.001 - £100.000 

  
£100.001 - £150.000 

  
£150.001 - £200.000 

 
1 

 
£200.001 - £250.000 

 
 
V. ∆ανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 

Λεπτοµέρειες για τον άµεσο ή και έµµεσο δανεισµό των ∆ιοικητικών Συµβούλων 
παρουσιάζονται στη σηµείωση 16 στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 

 
VI. Συναλλαγές & Συµβάσεις ∆ιοικητικών Συµβούλων   
 

Λεπτοµέρειες για συναλλαγές και συµβάσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων παρουσιάζονται 
στη σηµείωση 38 στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 

 
VIΙ. Σχέσεις µε τους Μετόχους 
 

Όλοι οι µέτοχοι της Louis Public Company Limited τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης.  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει την δυνατότητα σε µετόχους που αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον 5% των µετοχών να εγγράφουν θέµατα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις 
τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την ειδοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. 

 
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχεται η ευκαιρία στους µετόχους να υποβάλουν 
ερωτήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κύριο Κώστα Χατζηµάρκο ως άτοµο επικοινωνίας 
των µετόχων µε το Συγκρότηµα (Investor Relations Manager).  Ο κύριος Χατζηµάρκος 
παρέχει πληροφορίες που αφορούν την Louis Public Company Limited, δίκαια, έγκαιρα και 
χωρίς κόστος, στους µετόχους, σε πιθανούς επενδυτές καθώς και σε χρηµατιστές και 
αναλυτές. 
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VIΙI.Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου – Βεβαίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν ευθύνη να διαβεβαιώνουν ότι η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος έχει θέσει σε εφαρµογή σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και να επιθεωρούν την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.  Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο για τη διαχείριση, και 
όχι κατ’ ανάγκη εξάλειψη, των κινδύνων µη επίτευξης των επιχειρηµατικών σκοπών του 
Συγκροτήµατος και διασφαλίζει σε λογικό, αλλά όχι απόλυτο βαθµό προστασίας, από 
σηµαντικά λανθασµένη παρουσίαση ή ζηµιά.  Κατά τη διάρκεια του 2004, και µέχρι σήµερα, 
το Συγκρότηµα λειτουργούσε αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου καθώς επίσης και 
άλλα συστήµατα  χρηµατοοικονοµικού και λειτουργικού ελέγχου,  και  συστήµατα διαχείρισης 
κινδύνων. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα των πιο πάνω 
συστηµάτων  ελέγχου ετησίως. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει κατά το 2004 και µέχρι 
σήµερα στην αντίληψη του οποιαδήποτε παράβαση των περι Αξιών και Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.   

 
ΙΧ. Ευθύνη και Έλεγχος 
 
 ∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going concern) 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιηµένο ότι το Συγκρότηµα κατέχει 
επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία του ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going 
concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες. 

 
Χ. Λειτουργός Συµµόρφωσης 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης ορίσει τον κύριο Κώστα Χατζηµάρκο ώς Λειτουργό 
Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

 
 
 
 
 
 ∆ιοικητικό Συµβούλιο Louis Public Company Limited 
 
13 Απριλίου 2005 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
(24.3.2005) 
 
 
  Αριθµός  Σύνολο 

Μέτοχοι µε αριθµό µετοχών  Μετόχων  Μετοχών 
   

1 – 5.000 21.520 28.317.875 
   

5.001 – 10.000 2.167 15.833.154 
   

10.001 - 15.000 668 8.340.796 
   

15.001 - 20.000 371 6.706.202 
   

20.001 - 25.000 187 4.261.229 
   

25.001 και άνω 645 359.254.707 
   

Σύνολο 25.558 422.713.963 
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει για έγκριση προς τα µέλη του την Ετήσια Έκθεσή του µαζί 
µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Louis Public Company Limited (η “Εταιρεία”) και των 
εξαρτηµένων της εταιρειών (µαζί αναφερόµενες ως το “Συγκρότηµα”) κατά τη διάρκεια του έτους 
ήταν η διεξαγωγή κρουαζιέρων, ναύλωση πλοίων για κρουαζιέρες τρίτων, πώληση 
αδασµολόγητων ειδών, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και λειτουργία και διαχείριση 
ξενοδοχειακών µονάδων. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 
 
Μετά από ψήφισµα που προτάθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
της Εταιρείας στις 26 Μαΐου 2004, αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόµατος από Louis Limited σε 
Louis Public Company Limited. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την καταβολή µερίσµατος ύψους 7,5%, δηλαδή 0,75 σεντ ανά 
µετοχή, που ανέρχεται σε £3.170 χιλιάδες για το έτος 2004. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
∆εν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το έτος 2004. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος είναι ως ακολούθως: 
 
 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Εισοδήµατα 138.871 97.913 
   
Κέρδος έτους που αναλογεί στους µετόχους 10.681 2.072 
   
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 2,53 0,49 
 
Τα αποτελέσµατα του 2004 παρουσίασαν κατακόρυφη άνοδο σε σχέση µε αυτά του 2003.  Η 
βελτιωµένη αυτή εικόνα προήλθε κυρίως από την αύξηση στα κέρδη του τοµέα των κρουαζιέρων 
λόγω της συνεχιζόµενης κερδοφορίας υφισταµένων συµβολαίων, αλλά και την κερδοφορία νέων 
πλοίων που προστέθηκαν στο στόλο του Συγκροτήµατος κατά το 2004. 
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 
Τα αποτελέσµατα στον τοµέα των ξενοδοχείων συνέβαλαν επίσης θετικά στην όλη κερδοφορία 
του Συγκροτήµατος λόγω της αυξηµένης επικερδότητας που προήλθε κυρίως από την 
αναπροσαρµογή στην πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, ως αποτέλεσµα της µείωσης των 
φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα και της επίδρασης του φορολογικού οφέλους που 
προέκυψε από τη σύµβαση πώλησης και εκµίσθωσης του ξενοδοχείου Creta Princess. 
 
Αύξηση παρουσίασε και η κερδοφορία της Κυπριακής Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λτδ 
(Hilton Cyprus) λόγω µείωσης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και κερδών που προήλθαν από 
συναλλαγµατικές διαφορές. 
 
Αρνητικά επέδρασαν στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος ζηµίες ύψους £5,7 εκ. που προήλθαν 
από εκποιήσεις πλοίων, ακινήτων και εξοπλισµού. 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως το κέρδος έτους µεταφερθεί στο αποθεµατικό 
προσόδου. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους συµβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 4.  Ο κ. 
Στέλιος Κοιλιάρης, Εκτελεστικός Σύµβουλος, ανέλαβε καθήκοντα ως Πρώτος Εκτελεστικός 
∆ιευθυντής όλων των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.  
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, οι σύµβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Στέλιος 
Κοιλιάρης και Ιάσονας Περδίος, οι οποίοι όµως είναι επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για 
επανεκλογή.  ∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων ή την αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ελεγκτές, κ. KPMG, εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους.  Ψήφισµα για τον επαναδιορισµό τους και τον καθορισµό της αµοιβής τους θα κατατεθεί 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 Κώστας Χατζηµάρκος 
 Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 13 Απριλίου 2005 
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΤΗΣ 

 
LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
Έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Louis Public Company Limited (η “Εταιρεία”) και 
των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) στις σελίδες 28 µέχρι 67, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο 
ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και τον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη 
κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµιών και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή και τις σχετικές σηµειώσεις.  Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.  Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της 
Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  Η ελεγκτική µας εργασία 
έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από 
εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν 
αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως 
σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 
 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις.  Ένας 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών 
υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής 
κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των 
ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. 
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
 

 Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. 
 Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
 Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας 
δόθηκαν, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών 
Νόµο, Κεφ. 113 πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

 Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 25 
και 26 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 KPMG 
 Εγκεκριµένοι Λογιστές 
Λευκωσία, 13 Απριλίου 2004 



 28
 

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
  2004 2003 
 Σηµ. £’000 £’000 
    
Εισοδήµατα 4,5 138.871 97.913 
    
Λειτουργικά έξοδα  (55.397) (38.029)
Κόστος προσωπικού  (39.699) (30.931)
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα  (8.835) (5.804)
    
  (103.931) (74.764)
    
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και    
  ενοικίων ξενοδοχείων  34.940 23.149 
Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα  (5.947) (6.141)
Αποσβέσεις 12 (11.803) (9.895)
Χρεόλυση µισθώσεων 14 (403) (403)
Καθαρή χρεόλυση εµπορικής εύνοιας 13 (182) (359)
    
Κέρδος από εργασίες 6 16.605 6.351 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 7 (7.700) (5.538)
    
Καθαρό κέρδος από εργασίες  8.905 813 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 19,20 (146) (1.544)
Πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος  1.317 799 
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος 8 2.189 2.089 
Ζηµία από εκποίηση πλοίων, ακινήτων και εξοπλισµού 12 (5.744) - 
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία 15 72 - 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  6.593 2.157 
Φορολογία 9 3.239 (242)
    
Κέρδος µετά τη φορολογία  9.832 1.915 
Συµφέρον µειονότητας  849 157 
    
Κέρδος έτους που αναλογεί στους µετόχους 23 10.681 2.072 
    
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 10 2,53 0,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
  2004 2003 
 Σηµ. £’000 £’000 
    
Κέρδος από µετάφραση οικονοµικών στοιχείων     
  εξαρτηµένων εταιρειών εξωτερικού 23 - 251 
Κέρδος από µετάφραση δανείων (µέρος που    
  προστατεύει αποτελεσµατικά τον κίνδυνο) 8,23 4.738 4.520 
Κέρδος από αναβαλλόµενη φορολογία 23 39 63 
    
Κέρδος που δεν αναγνωρίστηκε στον ενοποιηµένο    
  λογαριασµό αποτελεσµάτων  4.777 4.834 
Κέρδος έτους 23 10.681 2.072 
    
Ολικό αναγνωρισµένου κέρδους  15.458 6.906 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
 
 
  2004 2003 
 Σηµ. £’000 £’000 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 295.374 270.790 
Θετική εµπορική εύνοια 13 7.194 7.399 
Αρνητική εµπορική εύνοια 13 (3.353) (3.415) 
Μισθώσεις 14 16.653 17.056 
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία 15 3.492 3.471 
Υπόλοιπα µε Ιθύνουσα εταιρεία 16 9.265 14.106 
Άλλα στοιχεία ενεργητικού 17 160 200 
  328.785 309.607 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέµατα  18 5.004 4.886 
Χρεώστες και προπληρωµές 19 22.192 18.317 
Υπόλοιπα µε Ιθύνουσα εταιρεία 16 11.170 10.390 
Υπόλοιπα µε συγγενική εταιρεία 20 - 3.059 
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 21 15.941 4.399 
  54.307 41.051 
    
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  383.092 350.658 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 22 42.272 42.272 
Αποθεµατικά 23 109.338 93.880 
    
  151.610 136.152 
Συµφέρον µειονότητας  15.700 33.734 
  167.310 169.886 
    
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 24 69.881 60.097 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 25 33.597 28.790 
Αναβαλλόµενη φορολογία 26 23.044 26.828 
Αναβαλλόµενο εισόδηµα 30 2.396 1.945 
Άλλα στοιχεία παθητικού 27 3.337 2.851 
  132.255 120.511 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 28 16.329 17.914 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 29 147 153 
Τρέχουσες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 24 25.380 11.851 
Τρέχουσες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 25 4.929 2.719 
Αναβαλλόµενο εισόδηµα 30 3.090 2.131 
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα 31 31.670 23.369 
Οφειλόµενη φορολογία 32 1.982 2.124 
  83.527 60.261 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  383.092 350.658 
 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 13 Απριλίου 2005. 
 
 
................................................... .................................................... 
 Κωστάκης Λοΐζου Στέλιος Κοιλιάρης 
 Εκτελεστικός Πρόεδρος Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
            2004            2003 
          £’000           £’000 
Ροή µετρητών από εργασίες   
Κέρδος πριν τη φορολογία 6.593 2.157 
Αναπροσαρµογές για:   
  Αποσβέσεις 11.803 9.895 
  Χρεόλυση µισθώσεων 403 403 
  Καθαρή χρεόλυση εµπορικής εύνοιας 182 359 
  Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 146 1.544 
  ∆ιαγραφή αναβαλλόµενου εξόδου 23 23 
  ∆ιαγραφή στοιχείων πάγιου ενεργητικού 851 - 
  Χρεόλυση άυλου ενεργητικού 17 17 
  Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία (72) - 
  Χρεόλυση κρατικών χορηγήσεων (150) - 
  Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος (2.189) (2.089) 
  Ζηµία από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 5.744 4 
  Τόκους εισπρακτέους (1.547) (1.337) 
  Τόκους πληρωτέους 9.247 6.852 
   
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 31.051 17.828 
(Αύξηση)/µείωση στα αποθέµατα (99) 190 
(Αύξηση)/µείωση στους χρεώστες και προπληρωµές (4.098) 610 
Αύξηση στους πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα 7.975 2.576 
Αύξηση στο αναβαλλόµενο εισόδηµα 1.704 2.582 
Αύξηση/(µείωση) στα άλλα στοιχεία παθητικού 1.041 (249) 
Μείωση/(αύξηση) στα υπόλοιπα µε Ιθύνουσα και συγγενικές εταιρείες 7.120 632 
   
Ροή µετρητών από εργασίες 44.694 24.169 
Φορολογία που πληρώθηκε (762) (1.035) 
   
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες 43.932 23.134 
   
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Πληρωµές για αύξηση στα ποσοστά εξαρτηµένων εταιρειών (17.849) (189) 
Πληρωµή για απόκτηση συνδεδεµένης εταιρείας - (3.821) 
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (45.599) (17.786) 
Εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 3.381 17 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.547 1.228 
   
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές δραστηριότητες (58.520) (20.551) 
   
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Αύξηση/(µείωση) στα µακροπρόθεσµα δάνεια 37.477 1.143 
Τόκοι που πληρώθηκαν (9.247) (7.017) 
   
Καθαρή ροή µετρητών από/(που χρησιµοποιήθηκε σε) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 28.230 (5.874) 
   
Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (509) (112) 
   
Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών 13.133 (3.403) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους (13.668) (10.265) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (535) (13.668) 
   
Τα µετρητά και τα αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:   
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες 15.941 4.399 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµα δάνεια (16.476) (18.067) 
 (535) (13.668) 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 ∆εκεµβρίου 1998 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης.  Στις 14 Μαΐου 1999, η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία 
σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 και εισήγαγε τους τίτλους της στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 3 Αυγούστου 1999.  Η Εταιρεία είναι θυγατρική της 
εταιρείας Louis Tourist Agency Ltd (η “Ιθύνουσα”). 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η διεξαγωγή 
κρουαζιέρων, ναύλωση πλοίων για κρουαζιέρες τρίτων, πώληση αδασµολόγητων ειδών, 
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών 
µονάδων. 

 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, συνάδουν µε 
τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών και εκφράζονται σε Κυπριακές Λίρες. 

 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια από το Συγκρότηµα αναφορικά 
µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη και είναι συνεπείς µε αυτές που εφαρµόστηκαν το 
προηγούµενο έτος. 

 
 Βάση ετοιµασίας 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από την περίπτωση των πλοίων, γης, κτιρίων και των µισθώσεων, που 
παρουσιάζονται στο κόστος ή στην εκτιµηµένη αξία τους. 

 
 Βάση ενοποίησης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών.  Ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές 
αρχές για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων όλων των εταιρειών του 
Συγκροτήµατος. Οι οικονοµικές καταστάσεις όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος που 
ενοποιούνται είναι για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι το σύνολο των αποτελεσµάτων, ενεργητικού 
και παθητικού των εταιρειών που έγιναν εξαρτηµένες της Εταιρείας.  Όλα τα υπόλοιπα και οι 
συναλλαγές που έγιναν µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την 
ενοποίηση. 

 
 Εισοδήµατα 

Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων 
εσόδων. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 Ανάλυση κατά τοµέα 
 
 Πρωτογενής τοµέας 

Το Συγκρότηµα χωρίζεται διοικητικά στους πιο κάτω τοµείς δραστηριότητας, ανάλογα µε τις 
κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων: 

 Ναυτιλιακές δραστηριότητες, 
 Ξενοδοχειακές δραστηριότητες. 

 
 ∆ευτερογενής τοµέας 

Το Συγκρότηµα χωρίζεται γεωγραφικά σε δύο τοµείς δραστηριότητας: 
 Κύπρος, 
 Άλλες χώρες. 

 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 
Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια ή σε 
τραπεζικά παρατραβήγµατα µετά την αφαίρεση τόκων εισπρακτέων από ποσά οφειλόµενα 
από τρίτους. Τα έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται σαν έξοδα την ηµεροµηνία που είναι 
οφειλόµενα.  Οι τόκοι εισπρακτέοι υπολογίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων 
εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. Έξοδα χρηµατοδότησης που 
αφορούν βελτιώσεις στα πλοία, κτίρια, ακίνητα και αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού πριν 
την αρχική λειτουργία τους κεφαλαιοποιούνται. 

 
 Ξένα νοµίσµατα 

Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µεταφράζονται σε Λίρες Κύπρου µε βάση την 
τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
 
Τα αποτελέσµατα των εξαρτηµένων εταιρειών εξωτερικού µεταφράζονται σε Κυπριακές 
Λίρες µε βάση τη µέση τιµή συναλλάγµατος κατά τη διάρκεια του έτους. Στον ισολογισµό, 
όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µεταφράζονται σε Κυπριακές Λίρες σύµφωνα µε 
την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Συναλλαγµατικές 
διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά. 
 
Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγµα 
µεταφράζονται σε Λίρες Κύπρου µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σηµαντικές, 
εκτός από συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µεταβολές στην ισοτιµία µεταξύ 
ξένων νοµισµάτων και Κυπριακής Λίρας αναφορικά µε δάνεια που αποκτήθηκαν σε ξένο 
νόµισµα µε σκοπό την προστασία από συναλλαγµατικό κίνδυνο που σχετίζεται µε εισοδήµατα 
εισπρακτέα στο ίδιο νόµισµα. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 Ξένα νοµίσµατα (συνέχεια) 
 Τέτοιες συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται µε βάση το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

Αρ. 39, “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Μέτρηση”, όπου το µέρος της 
συναλλαγµατικής διαφοράς που απορρέει από την αποτελεσµατική προστασία του 
συναλλαγµατικού κινδύνου (effective portion) µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό και το 
µέρος της συναλλαγµατικής διαφοράς που δεν απορρέει από την αποτελεσµατική προστασία 
του συναλλαγµατικού κινδύνου (ineffective portion) αναγνωρίζεται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων. Το υπόλοιπο του αποθεµατικού αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε το υπόλοιπο 
των δανείων σε ξένο νόµισµα και τις νοµισµατικές ισοτιµίες στο τέλος κάθε έτους. 

 
Φορολογία 
Γίνεται πρόβλεψη για φορολογία µε βάση τη νοµοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην 
Κύπρο και στις άλλες χώρες στις οποίες διεξάγει εργασίες το Συγκρότηµα. Γίνεται επίσης 
πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε βάση τη µέθοδο της συνεχούς υποχρέωσης για 
όλες τις προσωρινές χρονικές διαφορές στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µεταξύ του 
λογιστικού και φορολογικού χειρισµού. Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που 
προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που 
θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν στο µέλλον επαρκή φορολογικά κέρδη. 

 
Η αναπροσαρµογή στην αναβαλλόµενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς 
συντελεστές παρουσιάζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ή στα αποθεµατικά ανάλογα µε 
το που συµπεριλαµβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για αναβαλλόµενη φορολογία.  Η 
αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
∆ε γίνεται πρόβλεψη για φορολογία και αναβαλλόµενη φορολογία για δραστηριότητες 
εκµετάλλευσης και διαχείρισης πλοίων διότι, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές ∆ιατάξεις) Νόµου του 1992 Ν.38(Ι)/92, τέτοια εισοδήµατα 
δεν υπόκεινται σε εταιρικό φόρο ούτε σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα για την περίοδο 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2020. 

 
 Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις 

Τα πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης ή 
επανεκτίµησης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να 
διαγράφεται το κόστος ή η εκτιµηµένη αξία µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των 
πιο πάνω στοιχείων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της 
αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους. ∆απάνες για σηµαντικές βελτιώσεις ή 
τροποποιήσεις στα πλοία ή στην ακίνητη περιουσία του Συγκροτήµατος κεφαλαιοποιούνται 
και αποσβένονται στην υπολειµµατική τους αξία στο διάστηµα της οικονοµικά ωφέλιµης 
ζωής τους όταν κριθούν ότι αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους 
πέραν αυτών που είχαν αρχικά υπολογισθεί. Τα έξοδα για επιδιορθώσεις, αντικαταστάσεις και 
συντήρηση χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.  Έξοδα χρηµατοδότησης που 
αφορούν βελτιώσεις πλοίων, κτιρίων και ακινήτων πριν την αρχική λειτουργία ή χρήση τους 
κεφαλαιοποιούνται. 
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις (συνέχεια) 

Σε περίπτωση διάθεσης στοιχείου, η διαφορά του προϊόντος πώλησης και της καθαρής 
λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους κατά το 
οποίο έγινε η εκποίηση.  Εάν η εκποίηση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιµηµένη αξία, 
τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. 

 
Πλεονάσµατα ή ελλείµµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση στοιχείων πιστώνονται ή 
χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.  Έλλειµµα το οποίο δεν καλύπτεται από τα 
συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο στοιχείο, 
διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
Τα πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός αποσβένονται ως εξής: 

 
  % 

Πλοία 4 - 10 
Κτίρια 1 
Έπιπλα και εξοπλισµός 10 - 25 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
Οχήµατα 20 
Λογισµικά συστήµατα 33 1/3

 
∆ε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη και σε περιουσιακά στοιχεία υπό ανακαίνιση.  Ο 
ρουχισµός και τα είδη κουζίνας δεν αποσβένονται και µε βάση τη µέθοδο των ανανεώσεων τα 
έξοδα διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 

 Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήµατος εξετάζεται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη µόνιµης µείωσης 
στην αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για µόνιµη 
µείωση, εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιµη αξία ενός 
στοιχείου ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στα πλαίσια µιας 
συνήθους εµπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της 
ωφέλιµης ζωής του.  Όταν η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι µικρότερη 
της λογιστικής του αξίας η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων του έτους.  Στις περιπτώσεις στοιχείων ενεργητικού τα οποία 
παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη αξία τους η µόνιµη µείωση χρεώνεται στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης.  Το ποσό της µόνιµης µείωσης που δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα 
πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού 
αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. 

 
 Στην περίπτωση όπου σε µελλοντικές λογιστικές περιόδους το ποσό της µόνιµης µείωσης 

ελαττωθεί λόγω γεγονότων που προέκυψαν µετά την αναγνώριση της µόνιµης µείωσης, το 
ανάλογο ποσό της µόνιµης µείωσης αντιστρέφεται µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 



 36
 

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 Εµπορική εύνοια 

Θετική ή αρνητική εµπορική εύνοια προκύπτει από εξαγορές εξαρτηµένων και συνδεδεµένων 
εταιρειών/επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της 
δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό που αποκτάται.  Η 
θετική εµπορική εύνοια που προκύπτει και είναι σηµαντική αποσβένεται σε 20 έτη µε βάση τη 
σταθερή µέθοδο, µε ετήσιες ισόποσες επιβαρύνσεις.  Η αρνητική εµπορική εύνοια που 
προκύπτει και είναι σηµαντική αποσβένεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο, µε ετήσιες ισόποσες 
επιβαρύνσεις στην περίοδο του υπόλοιπου της ωφέλιµης ζωής των αποκτηθέντων στοιχείων 
ενεργητικού που αποσβένονται. 
 
Για εξαγορές µε ηµεροµηνία συµφωνίας 31 Μαρτίου 2004 και µετά, εφαρµόζονται οι 
πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Αρ. 3, Συνένωση 
Επιχειρήσεων, όπου θετική εµπορική εύνοια που προκύπτει δεν αποσβένεται αλλά εξετάζεται 
για µόνιµη µείωση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 36.  Επίσης, στις περιπτώσεις που η 
δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε υπερβαίνει το κόστος της εξαγοράς, 
τέτοια διαφορά αναγνωρίζεται αµέσως στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
Μισθώσεις 
Το κόστος εξασφάλισης µισθώσεων ξενοδοχειακών µονάδων παρουσιάζεται σαν στοιχείο µη 
κυκλοφορούντος ενεργητικού.  Το κόστος εξασφάλισης αντιπροσωπεύει τη δίκαιη αξία µε 
βάση εκτίµηση από επαγγελµατίες εκτιµητές που έγινε κατά την ηµεροµηνία αναγνώρισης.  
Το ποσό διαγράφεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο από την ηµέρα µίσθωσης στο 
διάστηµα της περιόδου του συµβολαίου µίσθωσης. 

 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
Συνδεδεµένες εταιρείες θεωρούνται αυτές στις οποίες ασκείται σηµαντική επιρροή και δεν 
ελέγχονται από την Εταιρεία και τις εξαρτηµένες της.  Οι επενδύσεις αυτές περιλαµβάνονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τη λογιστική µέθοδο του καθαρού συµφέροντος. 

 
∆άνεια εισπρακτέα 
Τα δάνεια στην Ιθύνουσα και σε συγγενικές εταιρείες παρουσιάζονται µε βάση τις 
ονοµαστικές τους αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και περιλαµβάνουν 
δεδουλευµένους τόκους. 

 
 Αποθέµατα 
 Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στο χαµηλότερο της τιµής κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Τα αποθέµατα καυσίµων υπολογίζονται µε βάση τον τύπο 
κόστους πρώτη εισαγωγή, πρώτη εξαγωγή. Τα άλλα αποθέµατα λογίζονται µε βάση το 
µεσοσταθµικό κόστος. 



 37
 

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 Αποθέµατα 
 Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία υπολογίζεται µε βάση την εκτιµηµένη τιµή πώλησης, 

αφαιρουµένων τυχόν επιπρόσθετων κόστων που αναµένεται να δηµιουργηθούν µέχρι και την 
πώληση.  Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται γενική ή ειδική πρόνοια για ελαττωµατικά και 
άχρηστα αποθέµατα ή αποθέµατα µε αργή κίνηση, η οποία περιλαµβάνεται στο κόστος 
πωλήσεων. 

 
 Η γη προς ανάπτυξη και πώληση παρουσιάζεται σε τιµή κόστους και περιλαµβάνει την τιµή 

αγοράς, τη χαρτοσήµανση των εγγράφων και τα µεταβιβαστικά δικαιώµατα κτηµατολογίου. 
 

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για 
συγκεκριµένους επισφαλείς χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο.  ∆ε γίνεται οποιαδήποτε 
γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.  Οι εµπορικοί χρεώστες αναφέρονται µετά από το 
συµψηφισµό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες, όταν υπάρχει. 

 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 
και τραπεζικά παρατραβήγµατα κατά το τέλος του οικονοµικού έτους. 

 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης 
Πλεονάσµατα προερχόµενα από επανεκτίµηση πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού πιστώνονται σε αποθεµατικό το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή, µε την 
ονοµασία αποθεµατικό επανεκτίµησης.  Σε περίπτωση που, µετά από επανεκτίµηση, η 
επιβάρυνση για αποσβέσεις υπερβαίνει εκείνη που θα υπολογίζετο µε βάση το ιστορικό 
κόστος, ποσό ίσο µε την αύξηση αυτή µεταφέρεται κάθε έτος από το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
Ελλείµµατα προερχόµενα από επανεκτίµηση πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.  Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο 
δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το 
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, αυτό διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.   

 
 Μακροπρόθεσµα δάνεια 
 Τα µακροπρόθεσµα δάνεια παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένους τόκους. 
 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
Οι µισθώσεις του Συγκροτήµατος κατατάσσονται αρχικά ως χρηµατοδοτικής φύσης εάν 
ουσιαστικά µεταφέρουν στο Συγκρότηµα όλους τους κινδύνους και οφέλη που 
χαρακτηρίζουν την ιδιοκτησία ενός στοιχείου ενεργητικού.  Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει 
αρχικά τη χρηµατοδοτική µίσθωση ως ενεργητικό και παθητικό στο χαµηλότερο της δίκαιης 
αξίας του µισθωµένου στοιχείου ενεργητικού και της καθαρής τρέχουσας αξίας των 
ελάχιστων πληρωµών της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  Οι πληρωµές κατανέµονται µεταξύ 
των εξόδων χρηµατοδότησης και της µείωσης της υποχρέωσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε 
βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
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Αναβαλλόµενο εισόδηµα 
Το αναβαλλόµενο εισόδηµα περιλαµβάνει εισπράξεις έναντι εισοδήµατος από ναύλωση 
πλοίων που αφορά µεταγενέστερη οικονοµική περίοδο όπως και µη πραγµατοποιηθέν κέρδος 
από πώληση εξοχικών κατοικιών και προκαταβολές πελατών. 

 
Κρατικές χορηγίες 
Οι κρατικές χορηγίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσιάζονται στον ισολογισµό και 
αναγνωρίζονται κατά την είσπραξη τους.  Αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο λαµβάνοντας 
υπόψη την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών στοιχείων ενεργητικού.  Κρατικές 
χορηγίες αναφορικά µε έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδηµα όταν εισπράττονται. 

 
Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες Louis Ship Management Ltd, Silver Waves Shops Ltd (ex. Louis 
Duty Free Shops Ltd) και Louis Cruise Centre Ltd λειτουργούν ταµείο προνοίας για παροχή 
ωφεληµάτων αφυπηρέτησης που καλύπτει όλο το µόνιµο προσωπικό και είναι καθορισµένης 
εισφοράς.  Το σχέδιο προβλέπει ποσοστό εισφοράς από τις πιο πάνω εταιρείες ύψους 6,0% 
στις ακαθάριστες απολαβές.  Το ποσό που χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
αντιπροσωπεύει το πραγµατικό κόστος που αναλογεί στο οικονοµικό έτος. 

 
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος δε λειτουργούν ταµεία προνοίας και δεν 
υπάρχει πάγια πολιτική όσον αφορά σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού που εργοδοτείται στα 
πλοία, λόγω του γεγονότος ότι το προσωπικό των εταιρειών αυτών είναι συνήθως 
ναυτολογηµένο µε συµβόλαια διάρκειας κάτω των 12 µηνών. 

 
Οι Κυπριακές εταιρείες του συγκροτήµατος Louis Hotels Ltd και οι υπάλληλοι τους 
συνεισφέρουν ένα ποσοστό καθορισµένης εισφοράς στο Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων 
Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας για παροχή ωφεληµάτων αφυπηρέτησης που καλύπτει όλο το 
προσωπικό. Τα τελευταία έτη το ποσοστό έχει καθοριστεί στο 10%. 

 
Το εξαρτηµένο συγκρότηµα Louis Hotels Ltd παρέχει καθορισµένα ωφελήµατα 
αφυπηρέτησης στο µόνιµο προσωπικό που εργοδοτείται στην Ελλάδα υπό µορφή εφάπαξ 
ποσού που υπολογίζεται µε βάση τις απολαβές και τα έτη υπηρεσίας κατά την αφυπηρέτηση.  
Το κόστος των ωφεληµάτων αφυπηρέτησης επιβαρύνει αποκλειστικά το συγκρότηµα της 
Louis Hotels Ltd και υπολογίζεται ετήσια από ανεξάρτητους διπλωµατούχους αναλογιστές.  
Τυχόν πλεονάσµατα ή ελλείµµατα που προκύπτουν από διαφορές µεταξύ των αναµενόµενων 
και των πραγµατικών αποδόσεων των αναλογιστικών υποθέσεων κατανέµονται στα έτη της 
εναποµένουσας υπηρεσίας του προσωπικού. 

 
Η θυγατρική εταιρεία Κ.Ε.Τ.Α. και οι υπαλλήλοι της συνεισφέρουν σε ταµείο παροχής 
ωφεληµάτων αφυπηρέτησης.  Το ταµείο είναι τύπου καθορισµένης εισφοράς και καλύπτει όλο 
το προσωπικό.  Οι εισφορές της Κ.Ε.Τ.Α. χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο 
έτος που πραγµατοποιούνται. 
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Άλλες προβλέψεις 
Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόµενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, η οποία χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
 Παράγωγα 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος και µετέπειτα 
αποτιµούνται στην εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους.  Η εκτιµηµένη δίκαιη αξία υπολογίζεται µε 
βάση τις τρέχουσες τιµές, αναλύσεις προεξοφληµένων ταµειακών ροών ή µεθόδους 
αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης.  Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως στοιχεία 
ενεργητικού όταν η εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η 
εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους είναι αρνητική.  Οι αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία παραγώγων 
που αποκτούνται για σκοπούς εµπορίας µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου κρίνεται κατάλληλο, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε την 
παρουσίαση που ακολουθείται για το τρέχον έτος. 

 
4. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 

Ως εισοδήµατα αναγνωρίζονται τα έσοδα από την εκµετάλλευση των πλοίων και ξενοδοχείων, 
τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσά που τιµολογήθηκαν και υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν σε 
πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Τα έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων αντιπροσωπεύουν εισοδήµατα από υπηρεσίες µεταφοράς 
επιβατών, πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε επιβάτες, καθώς επίσης 
και υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης και ναύλωσης πλοίων σε τρίτους. 
 
Τα εισοδήµατα από ξενοδοχειακές δραστηριότητες περιλαµβάνουν υπηρεσίες που αφορούν 
διαµονή, διατροφή, παραχώρηση αιθουσών για δεξιώσεις και άλλες υπηρεσίες προς τους 
πελάτες.  Επίσης περιλαµβάνουν καθαρά έσοδα από εκποίηση γης και εξοχικών κατοικιών. 
 
Τα εισοδήµατα παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση εκπτώσεων, προµηθειών, επιστροφών, 
φόρων και τελών. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 

 Ναυτιλιακές δραστηριότητες 
 

Ξενοδοχειακές δραστηριότητες * 
 

Ολικό 
     

       
        

,       

2004 2003 2004 2003 2004 2003
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Εισοδήµατα 86.513 48.592 52.358 49.321 138.871 97.913
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων
  αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων
 

       
      

19.714 8.643 15.226 14.506 34.940 23.149

Κέρδος από εργασίες
 

        
      

       
  

       
       

        
      

    -   
      

11.178 1.598 5.427 4.753 16.605 6.351

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (3.389) (1.259) (4.311)
 

(4.279)
 

(7.700)
 

(5.538)
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες - (1.544) (146) - (146) (1.544)
Πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος 1.317 799 - - 1.317 799
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος 2.072 2.250 117 (161) 2.189 2.089
Ζηµία από εκποίηση πλοίων, ακινήτων και

   εξοπλισµού (3.965) - (1.779) - (5.744) -
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία
 

- - 72 72 -

Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία
 

       
      

7.213 1.844 (620) 313 6.593 2.157

Άλλες πληροφορίες 
  

      
      
      

Ενεργητικό
 

169.975 146.777 213.117 203.881 383.092 350.658

Παθητικό
 

       
      

89.748 61.801 126.034 118.971 215.782 180.772

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
 

        
      

43.077 9.066 3.371 8.720 46.448 17.786

Αποσβέσεις
 

       
      

8.539 6.884 3.264 3.011 11.803 9.895

Χρεολύσεις       39 135 416 614 455 749
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) 
 
 Γεωγραφική ανάλυση εισοδηµάτων 
 

Ναυτιλιακές δραστηριότητες 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Κύπρος 9.935 13.780 
Άλλες χώρες 76.578 34.812 
   
 86.513 48.592 

 
Ο διαχωρισµός των εισοδηµάτων για σκοπούς γεωγραφικής ανάλυσης έχει γίνει βάσει της 
γεωγραφικής τοποθεσίας στην οποία τα πλοία του Συγκροτήµατος πραγµατοποίησαν τα 
δροµολόγια τους. 

 
Λόγω του γεγονότος ότι µερικά από τα πλοία του Συγκροτήµατος χρησιµοποιούνται κατά 
διαστήµατα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές κατά τη διάρκεια του έτους, κρίνεται ότι η 
γεωγραφική ανάλυση του κέρδους από εργασίες και απασχολούµενου κεφαλαίου 
ενδεχοµένως να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα.  Γι’ αυτό η γεωγραφική ανάλυση 
κέρδους από εργασίες και απασχολούµενου κεφαλαίου δε συνιστάται. 

 
 Ξενοδοχειακές δραστηριότητες * 
 

 Ολικό Κύπρος Ελλάδα 
 2004 2003 2004 2003 2004 2003 
 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 
       
Εισοδήµατα 52.358 49.321 33.848 29.980 18.510 19.341 
       
Κέρδος από εργασίες 5.427 4.753 3.418 1.761 2.009 2.992 
       
Ενεργητικό 213.117 203.881 144.033 128.777 69.084 75.104 
       
Παθητικό 126.034 118.971 61.497 53.593 64.537 65.378 
       
Κεφαλαιουχικές        
  δαπάνες 3.371 8.720 1.904 7.364 1.467 1.356 
       
Αποσβέσεις  3.264 3.011 1.931 1.665 1.333 1.346 
       
Χρεολύσεις  416 614 422 498 (6) 116 

 
 * Περιλαµβάνουν τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες των θυγατρικών Louis Hotels Ltd και Κυπριακής Εταιρείας 

Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
6. KΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των ακολούθων: 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Αµοιβή ελεγκτών 219 212 
Αµοιβή µελών διοικητικού συµβουλίου ως:   
  - εκτελεστικοί σύµβουλοι 283 191 
  - µη εκτελεστικοί σύµβουλοι 9 9 
Αποσβέσεις 11.803 9.895 
Χρεολύσεις κρατικών χορηγιών και άυλου ενεργητικού (130) 13 
Κόστος προσωπικού 39.699 30.931 

 
 Κατά τη διάρκεια του έτους, ο µέσος όρος των υπαλλήλων του Συγκροτήµατος ήταν 5.275 

(2003: 3.405 υπάλληλοι).  Το κόστος προσωπικού περιλαµβάνει εισφορές εργοδότη σε 
σχέδια καθορισµένης εισφοράς ύψους £708 χιλιάδων (2003: £690 χιλιάδες). 

 
7. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Τόκοι και έξοδα τραπεζών πληρωτέα 7.852 5.908 
Χρεόλυση αναβαλλόµενων εξόδων χρηµατοδότησης 23 23 
Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 1.372 944 
Τόκοι εισπρακτέοι (1.547) (1.337) 
   
 7.700 5.538 

 
8. ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
 

Το µη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος ύψους £2.189 χιλιάδων (2003: £2.089 
χιλιάδες) προκύπτει από τη µετάφραση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
καθώς και από τη µετάφραση των δανείων εξωτερικού που δεν προστατεύουν 
αποτελεσµατικά το συναλλαγµατικό κίνδυνο (ineffective portion) σε σχέση µε εισοδήµατα 
εισπρακτέα σε ξένο νόµισµα. 

 
Το Συγκρότηµα ακολουθεί πολιτική προστασίας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ξένου 
νοµίσµατος µε την Κυπριακή Λίρα, για εισοδήµατα εισπρακτέα σε ξένο νόµισµα από 
ναύλωση πλοίων όπως αναφέρεται στις λογιστικές αρχές.  Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος που 
απορρέει από τα εισοδήµατα αυτά προστατεύεται από δάνεια εξωτερικού στο ίδιο νόµισµα µε 
το εισόδηµα.  Το συναλλαγµατικό κέρδος σε σχέση µε τα πιο πάνω δάνεια που µεταφέρθηκε 
στο ειδικό αποθεµατικό ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης του ∆ΛΠ 39 για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, ανέρχεται σε £4.738 χιλιάδες (2003: £4.520 χιλιάδες). 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Εταιρική φορολογία (197) (444) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα (30) (82) 
Αναπροσαρµογή φόρων προηγουµένων ετών (374) 272 
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένης εταιρείας (19) - 
Αναβαλλόµενη φορολογία:   
Λόγω µείωσης των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα 2.319 - 
Λόγω φορολογικών ζηµιών 56 - 
Από δάνεια σε ξένο νόµισµα (264) - 
Από πώληση και επανεκµίσθωση ξενοδοχείου 1.438 - 
Σε άλλα στοιχεία 310 12 

   
 3.239 (242) 

 
 Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 

λογιστικό κέρδος του Συγκροτήµατος: 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Λογιστικό κέρδος έτους πριν τη φορολογία 6.593 2.157 
   
Φόρος µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (1.238) (256) 
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένης εταιρείας (19) - 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα (30) (82) 
Φορολογία εταιρειών εξωτερικού (197) (444) 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν και   
  εκπτώσεων και εσόδων που δε φορολογούνται 1.238  256 
Αναπροσαρµογή φόρων προηγουµένων ετών (374) 272 
Αναβαλλόµενη φορολογία:   
Λόγω µείωσης των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα 2.319 - 
Λόγω φορολογικών ζηµιών 56 - 
Από δάνεια σε ξένο νόµισµα (264) - 
Από πώληση και επανεκµίσθωση ξενοδοχείου 1.438 - 
Σε άλλα στοιχεία 310 12 

   
 3.239 (242) 



 
 

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED 

44

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

Τα κέρδη Κυπριακών εταιρειών του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε 
συντελεστή 10% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών τους.  Για τα έτη 2003 και 2004, 
κέρδη πάνω από £1.000.000 υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο µε συντελεστή 5%.  
Σε περίπτωση ζηµιών, Κυπριακές εταιρείες έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να 
συµψηφίσουν τις ζηµιές αυτές µε τα κέρδη των εποµένων ετών χωρίς περιορισµό και χωρίς 
να υπόκεινται σε οποιοδήποτε φορολογικό συντελεστή.  Στην Ελλάδα ο φορολογικός 
συντελεστής για τα έτη 2004 και 2003 ήταν 32% και 35%, αντίστοιχα. 

 
Το Συγκρότηµα, που για φορολογικούς σκοπούς περιλαµβάνει την Εταιρεία και όλες τις 
εξαρτηµένες εταιρείες  µπορεί υπό προϋποθέσεις να µεταφέρει ζηµιές και να τις συµψηφίζει 
µε κέρδη µεταξύ των εταιρειών του (Group Relief). 

 
Κυπριακές εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά, στα εισοδήµατα 
από τόκους µε συντελεστή 10% και στα ενοίκια εισπρακτέα µε συντελεστή 3%. 

 
 Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές ∆ιατάξεις) 

Νόµου του 1992 Ν.38(Ι)/92, δεν επιβάλλεται εταιρικός φόρος και έκτακτη εισφορά για την 
άµυνα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 στο εισόδηµα πλοιοκτήτη από εκµετάλλευση Κυπριακού 
πλοίου σε οποιαδήποτε ναυτιλιακή επιχείρηση µεταξύ Κύπρου και λιµένων του εξωτερικού ή 
µεταξύ λιµένων του εξωτερικού. Τα Κυπριακά πλοία υπόκεινται όµως σε φόρο 
χωρητικότητας µε βάση τις πρόνοιες του περί Εµπορικής Ναυτιλίας Νόµου.  Πρόσωπα που 
διατηρούν γραφείο στην Κύπρο και παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων έχουν την 
επιλογή να φορολογηθούν είτε µε βάση τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος 
Νόµου µε συντελεστή 4,25% ή µε φόρο χωρητικότητας µε βάση τις πρόνοιες του περί 
Εµπορικής Ναυτιλίας Νόµου. 

 
 Επίσης, δεν επιβάλλεται εταιρικός φόρος και έκτακτη εισφορά για την άµυνα στα µερίσµατα 

που προέρχονται από τα κέρδη πλοιοκτήτριων Κυπριακών εταιρειών και εταιρειών που 
παρέχουν υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης και διατηρούν γραφείο στην Κύπρο. 

 
10. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 2004 2003 
   
Κέρδος ανά µετοχή:   
   
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£ χιλ.) 10.681 2.072 
   
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 2,53 0,49 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήσαν εκδοµένες και    
  πλήρως κατανεµηµένες κατά τη διάρκεια του έτους (χιλ.) 422.714 422.714 

 
11. ΜΕΡΙΣΜΑ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτείνει την καταβολή µερίσµατος για το έτος 2004 
ύψους 7,5%, δηλαδή 0,75 σεντ ανά µετοχή, που ανέρχεται σε £3.170 χιλιάδες. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
 
12. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

        
     

 
         

        
        
        

         
         
         

         

 Πλοία υπό
 χρηµατοδοτική Έπιπλα και Ρουχισµός και Ηλεκτρονικοί

 Γη και κτίρια Πλοία µίσθωση εξοπλισµός είδη κουζίνας υπολογιστές Οχήµατα Ολικό 
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης 
 1 Ιανουαρίου 2004

 
157.495 84.413 49.204 25.582 1.673 361 932 319.660

Μεταφορές (230) - - 230 - - - -
Προσθήκες έτους 1.811 36.649 6.212 1.553 72 76 75 46.448
Εκποιήσεις (3.504) (12.873) - (1.801) (124) - (30) (18.332)
∆ιαγραφές - - - (80) - - - (80)
Συναλλαγµατική διαφορά - - - (1) - - - (1)
31 ∆εκεµβρίου 2004 155.572 108.189 55.416 25.483 1.621 437 977 347.695 
         
Αποσβέσεις         

         
         

    
         

        

1 Ιανουαρίου 2004 2.998 28.065 1.255 15.517 - 313 722 48.870
Επιβάρυνση έτους 1.162 6.240 2.157 2.059 - 67 118 11.803
Εκποιήσεις (120) (6.648) - (1.548) - - (28) (8.344)
Συναλλαγµατική διαφορά

 
(8) - - - - - - (8)

31 ∆εκεµβρίου 2004 4.032 27.657 3.412 16.028 - 380 812 52.321
         
Καθαρή λογιστική αξία         

         
        

31 ∆εκεµβρίου 2004
 

151.540 80.532 52.004 9.455 1.621 57 165 295.374

31 ∆εκεµβρίου 2003         154.497 56.348 47.949 10.065 1.673 48 210 270.790
 
 Η καθαρή λογιστική αξία των πιο πάνω µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ανερχόταν στις £294.953 χιλιάδες (2003: £270.365 χιλιάδες). 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
12. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Κατά το 2004, το Συγκρότηµα εκποίησε δύο κρουαζιερόπλοια, το Princesa Cypria και το 
Princesa Victoria.  Η συνολική τιµή πώλησης ανήλθε στις £2.311 χιλιάδες και η ζηµιά που 
προέκυψε ανήλθε στις £3.965 χιλιάδες.  Επίσης, το Συγκρότηµα εκποίησε προς £2.514 
χιλιάδες το ξενοδοχείο Louis Apostolata στην Κεφαλλονιά, πραγµατοποιώντας ζηµία ύψους 
£1.779 χιλιάδων. Ταυτόχρονα, προχώρησε στην ενοικίαση του ξενοδοχείου µε συµβόλαιο 
διαχείρισης για περίοδο 6 ετών. 
 
Το 2004, το Συγκρότηµα απόκτησε από τη My Travel µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης το κρουαζιερόπλοιο Carousel, το οποίο ναυλώθηκε στο βρεττανικό τουριστικό 
οργανισµό Sun Cruises για περίοδο ενός έτους.  H περίοδος µίσθωσης του πλοίου από τη My 
Travel είναι επίσης για ένα έτος. 
 
Το ∆εκέµβριο του 2004 το συγκρότηµα Louis Hotels Ltd προχώρησε στην εκποίηση του 
ξενοδοχείου Louis Creta Princess στην Κρήτη στην εταιρεία Κύπρου Χρηµατοδοτικές 
Μισθώσεις Α.Ε. για το ποσό των £10.387 χιλιάδων. Η πράξη αυτή δεν παρουσιάζεται ως 
πώληση στις οικονοµικές καταστάσεις, αφού το συγκρότηµα προχώρησε στην ταυτόχρονη 
µίσθωση του ξενοδοχείου µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (“sale & leaseback”). 

 
Το συγκρότηµα της Louis Hotels Ltd µισθώνει έπιπλα, εξοπλισµό, γη και κτίρια στο πλαίσιο 
διαφόρων συµφωνιών χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, η καθαρή 
λογιστική αξία επίπλων και εξοπλισµού και γης και κτιρίων υπό χρηµατοδοτική µίσθωση 
ήταν £2.192 χιλιάδες και £11.049, αντίστοιχα. 

 
13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ 
 
 ΘΕΤΙΚΗ 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 8.859 8.509 
Προσθήκες (σηµ. 34) 779 350 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας (771) - 
Αλλαγή στη δίκαιη αξία ενεργητικού που αποκτήθηκε 154 - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 9.021 8.859 
   
Χρεόλυση   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.460 1.042 
Χρεόλυση έτους 367 418 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 1.827 1.460 
   
Καθαρή αξία 31 ∆εκεµβρίου 7.194 7.399 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ (συνέχεια) 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.590 3.455 
Προσθήκες (σηµ. 34) 123 135 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 3.713 3.590 
   
Χρεόλυση   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 175 116 
Χρεόλυση έτους 62 59 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας 123 - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 360 175 
   
Καθαρή αξία 31 ∆εκεµβρίου 3.353 3.415 

 
Με την πλήρη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ Αρ. 3 από την 1η Ιανουαρίου 2005, η θετική εµπορική 
εύνοια που θα είναι αναγνωρισµένη στις οικονοµικές καταστάσεις πριν τις 31 Μαρτίου 2004 
δε θα υπόκειται πλέον σε χρεόλυση.  Οι συσσωρευµένες χρεολύσεις θα διαγραφούν µε 
ταυτόχρονη µείωση στο κόστος της εµπορικής εύνοιας και το υπόλοιπο του κόστους θα 
συνεχίσει να εξετάζεται για µόνιµη µείωση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 36.  Επίσης, η 
αρνητική εµπορική εύνοια που θα είναι αναγνωρισµένη στις οικονοµικές καταστάσεις πριν 
τις 31 Μαρτίου 2004 θα διαγραφεί στο αποθεµατικό προσόδου µε αναπροσαρµογή στο 
αρχικό υπόλοιπο του έτους 2005. 

 
14. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου 18.500 18.500 
   
Χρεόλυση   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.444 1.041 
Χρεόλυση έτους 403 403 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 1.847 1.444 
   
Καθαρή αξία 31 ∆εκεµβρίου 16.653 17.056 
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14. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
 Οι µισθώσεις αφορούν τις µακροχρόνιες µισθώσεις των ξενοδοχείων Louis Imperial Beach, 

Louis Ledra Beach, Louis Phaethon Beach και Louis Apollonia Beach του θυγατρικού 
συγκροτήµατος Louis Hotels Ltd. 

 
15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 3.471 - 
Εξαγορά - 3.471 
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας 72 - 
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένης εταιρείας (19) - 
Αλλαγή στη δίκαιη αξία καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε (154) - 
Μερίδιο κέρδους από τη µείωση αναβαλλόµενης φορολογίας σε    
  επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 122 - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 3.492 3.471 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, το συγκρότηµα της Louis Hotels Ltd απέκτησε 17.980 µετοχές της 
Γεράνι Ξενοδοχεία Τουρισµός Α.Ε. από τη Louis Tourist Agency Ltd προς £3.821 χιλιάδες.  
Κατά την εξαγορά αυτών των µετοχών προέκυψε εµπορική εύνοια ύψους £350 χιλιάδων, η 
οποία και αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του 
µεριδίου του συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε, ύψους £3.471 
χιλιάδων.   
 
Η χώρα σύστασης της Γεράνι Ξενοδοχεία Τουρισµός Α.Ε. είναι η Ελλάδα και η κύρια της 
δραστηριότητα η διαχείριση ξενοδοχείου.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, το εκδοθέν µετοχικό 
κεφάλαιο της Γεράνι Ξενοδοχεία Τουρισµός Α.Ε. ανερχόταν σε Ευρώ 2.427 χιλιάδες. 
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16. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΙΘΥΝΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

  Ολικό Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα 
  2004 2003 2004 2003 2004 2003 
 Σηµ. £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 
        
∆άνεια σε Λ.Κ. (i) 13.619 16.290 4.354 1.811 9.265 14.479 
∆άνειο σε ∆ολ. ΗΠΑ (ii) 2.761 1.468 2.761 188 - 1.280 
Υπόλοιπο Ιθύνουσας         
  µε Louis Hotels Ltd  3.430 (1.653) 3.430 - - (1.653) 
Υπόλοιπο Ιθύνουσας µε        
 Pr. Oceanica Co. Ltd (iii) - 2.614 - 2.614 - - 
Άλλα χρεωστικά         
  υπόλοιπα (iv) 625 5.777 625 5.777 - - 
        
  20.435 24.496 11.170 10.390 9.265 14.106 

 
(i) Τα δάνεια σε Λίρες Κύπρου αποτελούνται από: 

 
(α) Το µετατρέψιµο εταιρικό οµόλογο από τη Royal Olympic Cruise Lines Inc., που στις 

24 Απριλίου 2002 µεταβιβάστηκε και εκχωρήθηκε στη Louis Tourist Agency Ltd 
σαν µέρος της συµφωνίας ανταλλαγής µετοχών µεταξύ της Εταιρείας και της Louis 
Tourist Agency Ltd κατά την οποία η Εταιρεία απόκτησε το 74,3% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Κ.Ε.Τ.Α. από τη Louis Tourist Agency Ltd προσφέροντας ως 
αντάλλαγµα το ποσοστό που κατείχε στη ROC Holdings Inc.  To δάνειο αυτό φέρει 
επιτόκιο ίσο µε το LIBOR ενός έτους πλέον 1,65% και είναι αποπληρωτέο σε εννέα 
έτη. 

(β) ∆άνειο ύψους £4.354 χιλιάδων που παραχωρήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία 
Κ.Ε.Τ.Α. προς τη Louis Tourist Agency Ltd, το οποίο φέρει µέσο ετήσιο επιτόκιο 
ύψους 7,75%.  Το εν λόγω δάνειο είναι αποπληρωτέο εντός ενός έτους. 

 
(ii) Τα δάνεια σε ∆ολάρια ΗΠΑ για το έτος 2004 (2003: £3.006 χιλιάδες - βλέπε σηµ. 20) 

αφορούν τα δάνεια τα οποία αναλήφθηκαν από την Ιθύνουσα µετά από την ενεργοποίηση 
των προνοιών της συµφωνίας εγγύησης των δανείων µεταξύ της Εταιρείας και της Louis 
Tourist Agency Ltd.  Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα το έτος 2005 και υπόκεινται σε 
κυµαινόµενο επιτόκιο LIBOR πλέον περιθώριο ύψους 1,75%.   

 
Το δάνειο σε ∆ολάρια ΗΠΑ για το 2003 αφορά δάνειο προς τη Louis Tourist Agency Ltd 
ύψους US$2.746 χιλιάδων µε επιτόκιο ύψους 8,00% το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως το 
2004. 

 
(iii) Το υπόλοιπο ύψους £2.614, αφορά το αρχικό χρέος της Navi-Air Conseil S.A., του 

οποίου US$7,0 εκ. ανέλαβε η Louis Tourist Agency Ltd από την 1 ∆εκεµβρίου 2000. 
 

(iv) Τα άλλα χρεωστικά υπόλοιπα φέρουν τόκο προς 8,00%. 
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17. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Αναβαλλόµενα έξοδα 138 161 
Άλλα στοιχεία ενεργητικού 22 39 
   
 160 200 

 
18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Γη 1.204 1.232 
Καύσιµα 721 495 
Αναλώσιµα ανταλλακτικά 638 375 
Αδασµολόγητα είδη 846 1.288 
Άλλα αποθέµατα 1.595 1.496 
   
 5.004 4.886 

 
Τα άλλα αποθέµατα αντιπροσωπεύουν αποθέµατα τροφίµων, ποτών, τσιγάρων, αναµνηστικών 
ειδών, διαφηµιστικά και εκτυπωτικά είδη, όπως επίσης και αποθέµατα ειδών καθαρισµού.  
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε αποθέµατα για τα οποία χρειαζόταν να γίνει πρόβλεψη για µείωση 
στην αξία τους. 

 
Η γη περιλαµβάνει αριθµό τεµαχίων µε συνολικό κόστος £61 χιλιάδων (2003: £88 χιλιάδες), 
των οποίων η δίκαιη αξία, σύµφωνα µε έκθεση ανεξάρτητων εκτιµητών γης µε ηµεροµηνία 
26 Φεβρουαρίου 2002, ανέρχεται στις £1.710 χιλιάδες (2003: £2.204). 

 
19. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Εµπορικοί χρεώστες 8.709 7.520 
Χρεωστικό υπόλοιπο µε µετόχους της Κολοσσός Α.Ε. 3.070 3.070 
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές 10.413 7.727 
   
 22.192 18.317 

 
 Στους εµπορικούς χρεώστες συµψηφίζεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους £983 

χιλιάδων (2003: £837 χιλιάδες), η οποία αφορά συγκεκριµένα εµπορικά υπόλοιπα, των οποίων 
η είσπραξη στο παρόν στάδιο κρίθηκε αµφίβολη. 
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19. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ (συνέχεια) 
 

Το χρεωστικό υπόλοιπο µε µετόχους της Κολοσσός Α.Ε. στο βαθµό που δυνατό να µην 
εισπραχθεί, θα καταβληθεί από τη Louis Tourist Agency Ltd. 

 
Οι άλλοι χρεώστες και προπληρωµές περιλαµβάνουν προπληρωµές συνεργείων επισκευής 
πλοίων και ανέγερσης ξενοδοχειακών µονάδων κατά το τέλος του έτους, Φ.Π.Α. εισπρακτέο 
και άλλες προπληρωµές. 

 
20. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
∆άνεια σε ∆ολ. ΗΠΑ - 3.006 
Άλλα χρεωστικά υπόλοιπα - 53 
   
Ολικό - 3.059 

 
 Τα δάνεια σε ∆ολάρια ΗΠΑ αφορούσαν δάνεια προς τη Royal Olympic Cruise Lines Inc. τα 

οποία ήσαν εγγυηµένα από την Ιθύνουσα εταιρεία Louis Tourist Agency Ltd, σε περίπτωση 
αδυναµίας της πιο πάνω συγγενικής εταιρείας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι των 
δανείων µε το Συγκρότηµα.  Το 2004, τα ποσά αυτά από τη Royal Olympic Cruise Lines Inc. 
κρίθηκαν ως ανεπίδεκτα είσπραξης και ως εκ τούτου αναλήφθηκαν από την Ιθύνουσα (βλέπε 
σηµ. 16) µετά από την ενεργοποίηση των προνοιών της συµφωνίας εγγύησης των δανείων. 

 
 Τα άλλα χρεωστικά υπόλοιπα για το έτος 2003 δηµιουργήθηκαν από δραστηριότητες 

εµπορικής φύσεως µεταξύ της συγγενικής εταιρείας και εταιρειών του Συγκροτήµατος και 
ήσαν εισπρακτέα εντός ενός έτους.  Στο ποσό αυτό συµψηφίζεται πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες ύψους £707 χιλιάδων η οποία αφορούσε όλα τα εµπορικά υπόλοιπα µε τη Royal 
Olympic Cruise Lines Inc., των οποίων η αποπληρωµή τους δεν ήταν εγγυηµένη από τη Louis 
Tourist Agency Ltd.   

 
21. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 

Μετρητά στην τράπεζα, ύψους £784 χιλιάδων (2003: £4 χιλιάδων) είναι δεσµευµένα σε 
εµπορικές τράπεζες ως εγγυήσεις για τραπεζικές διευκολύνσεις. 

 
22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Εγκεκριµένο   
 500.000.000 µετοχές των £0,10  50.000 50.000 
   
Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν   
 422.713.963 µετοχές των £0,10  42.272 42.272 
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23. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 56.350 56.350 
   
Αποθεµατικό προσόδου   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 27.283 22.961 
Μεταφορά (στο)/από αποθεµατικό επανεκτίµησης (88) 2.250 
Κέρδος έτους 10.681 2.072 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 37.876 27.283 
   
Ειδικό αποθεµατικό   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 9.932 5.412 
Συναλλαγµατική διαφορά 4.738 4.520 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 14.670 9.932 
   
Αποθεµατικό επανεκτίµησης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 142 2.329 
Επανεκτίµηση έτους - (103) 
Μεταφορά από/(στο) αποθεµατικό προσόδου 88 (2.250) 
Αναβαλλόµενη φορολογία 39 166 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 269 142 
   
Αποθεµατικό συναλλαγµατικής διαφοράς   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 173 (78) 
Κέρδος έτους - 251 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 173 173 
   
Ολικό αποθεµατικών 109.338 93.880 

 
 Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διανεµητέο. 
 
 Το ειδικό αποθεµατικό περιλαµβάνει µη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές, οι 

οποίες προέρχονται από τη µετάφραση δολαριακών δανείων που προστατεύουν 
αποτελεσµατικά τα εισοδήµατα εισπρακτέα σε δολάρια από το συναλλαγµατικό κίνδυνο.  Το 
ειδικό αποθεµατικό δεν είναι διανεµητέο. 

 
Το αποθεµατικό επανεκτίµησης του Συγκροτήµατος προέκυψε από επανεκτίµηση κτιρίων.  Το 
αποθεµατικό επανεκτίµησης δεν είναι διανεµητέο, όµως, σε περίπτωση εκποίησης 
επανεκτιµηµένου στοιχείου ενεργητικού, τυχόν υπόλοιπο του πλεονάσµατος επανεκτίµησης 
του στοιχείου που εκποιείται µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο 
αποθεµατικό προσόδου. 

 
Το αποθεµατικό συναλλαγµατικής διαφοράς αντιπροσωπεύει τη συναλλαγµατική διαφορά 
από µετάφραση οικονοµικών στοιχείων εξαρτηµένων εταιρειών εξωτερικού.  Το αποθεµατικό 
συναλλαγµατικής διαφοράς δεν είναι διανεµητέο. 
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24. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 

   

     
          

    
          
          

           
          

     
           

    
           

   
           

          
           

   
           

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα Συντελεστής 
 Ολικό 

 
Εντός ενός έτους 

 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 

 
Πέραν των 5 ετών 

 
επιτοκίου 
  2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

 £’000 £’000
 

£’000
 

£’000
 

£’000
 

£’000
 

£’000
 

£΄000
 

% %

Είδος δανείου 
 
Κοινοπρακτικά δάνεια

   σε ∆ολ. ΗΠΑ
 

3.770 5.979
 

2.113
 

2.563
 

1.657
 

3.416
 

- - 3,02 3,10

∆άνεια σε ∆ολ. ΗΠΑ
 

34.347 11.837
 

6.850
 

3.312
 

22.764
 

8.057
 

4.733
 

468 3,56 3,42

∆άνεια σε Ευρώ
 

38.551 43.788
 

5.673
 

4.683
 

19.643
 

18.710
 

13.235
 

20.395
 

4,54 4,56

∆άνεια σε Ελβ. Φράγκα
 

699 761 79 63 383 264 237 434 3,05 3,77

∆άνεια σε Λ.Κ.
 

17.894 9.583
 

10.665
 

1.230
 

4.569
 

4.719
 

2.660
 

3.634
 

8,20 7,45

Ολικό δανείων           95.261 71.948 25.380 11.851 49.016 35.166 20.865 24.931
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24. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ (συνέχεια) 
 

Τα κοινοπρακτικά δάνεια σε ∆ολάρια ΗΠΑ υπόκεινται σε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε 
LIBOR πλέον περιθώριο µέσου όρου ύψους 1,67% (2003: 1,67%). 

 
Τα δάνεια σε ∆ολάρια ΗΠΑ υπόκεινται σε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε LIBOR πλέον 
περιθώριο µέσου όρου ύψους 2,03% (2003: 2,07%). 

 
Τα δάνεια σε Ευρώ υπόκεινται σε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε LIBOR πλέον περιθώριο  
µέσου όρου ύψους 2,22% (2003: 2,12%).  Επίσης, ένα εκ των δανείων σε Ευρώ υπόκειται σε 
κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε EURIBOR πλέον περιθώριο ύψους 1,50% (2003: 1,50%). 

 
Τα δάνεια σε Ελβετικά Φράγκα υπόκεινται σε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε LIBOR πλέον 
περιθώριο ύψους 2,25% (2003: 2,25%). 
 
Τα δάνεια σε Λίρες Κύπρου φέρουν Βασικό επιτόκιο πλέον περιθώριο, µέσου όρου ύψους 
2,77% (2003: 2,09%). 

 
 Τα δάνεια είναι εξασφαλισµένα ως ακολούθως: 
 

 Υποθήκες επί των πλοίων του Συγκροτήµατος, 
 Υποθήκες σε γη και κτίρια του Συγκροτήµατος, 
 Εκχώρηση εσόδων και ασφαλειών εταιρειών του Συγκροτήµατος, 
 Ενεχυρίαση των µετοχών εταιρειών του Συγκροτήµατος, 
 Εγγυήσεις της Εταιρείας και εταιρειών του Συγκροτήµατος, 
 Προσωπικές εγγυήσεις του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Κωστάκη Λοΐζου, 
 Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας εταιρείας Louis Tourist Agency Ltd, 
 ∆έσµευση µετρητών, 
 Εκχώρηση των δικαιωµάτων εγγυητικής επιστολής της Σουηδικής Τράπεζας Svenska 

Handelsbanker. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 

 2004 2003 
 ∆όσεις Τόκοι Κεφάλαιο  ∆όσεις Τόκοι Κεφάλαιο
 £’000 £’000 £’000  £’000 £’000 £’000 
      
Κρουαζιερόπλοιων      
Εντός ενός έτους 5.156 977 4.179 3.466 1.196 2.270 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 12.244 2.905 9.339 13.645 3.645 10.000 
Πέραν των πέντε ετών 14.450 1.157 13.293 19.514 1.938 17.576 
 31.850 5.039 26.811 36.625 6.779 29.846 
      
Επίπλων και εξοπλισµού      
Εντός ενός έτους 510 98 412 553 104 449 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 1.011 219 792 1.530 316 1.214 
 1.521 317 1.204 2.083 420 1.663 
      
Γης και κτιρίων      
Εντός ενός έτους 899 561 338 - - - 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 3.606 2.048 1.558 - - - 
Πέραν των πέντε ετών 11.882 3.267 8.615 - - - 
 16.387 5.876 10.511 - - - 
      
Ολικό 49.758 11.232 38.526 38.708 7.199 31.509 

 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κρουαζιεροπλοίων περιλαµβάνουν τη δεκαετή µίσθωση του 
Thomson Spirit από την Carnival Corporation και τη µονοετή µίσθωση του Carousel από τη 
My Travel.  Το Συγκρότηµα έχει το δικαίωµα αγοράς των πλοίων οποιαδήποτε στιγµή, 
καταβάλλοντας το εκάστοτε οφειλόµενο ποσό. 

 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις γης, κτιρίων, επίπλων και εξοπλισµού αφορούν µισθώσεις του 
συγκροτήµατος της Louis Hotels Ltd στο πλαίσιο διαφόρων συµφωνιών χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης. 

 
26. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 26.828 26.661 
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων (46) (299) 
Πίστωση στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (3.859) (12) 
Συναλλαγµατική διαφορά 121 478 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 23.044 26.828 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
26. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:   
   
Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας 4.054 4.279 
Επανεκτίµηση γης – πώληση και επανεκµίσθωση (1.438) - 
Επανεκτίµηση άλλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 16.515 21.356 
∆ιαγραφή στοιχείων άυλου ενεργητικού 268 - 
Συσσωρευµένες προσωρινές διαφορές µεταξύ των   
  αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 4.069 1.542 
Χρεωστικό υπόλοιπο αναβαλλόµενης φορολογίας (331) (275) 
Άλλα στοιχεία (93) (74) 
   
 23.044 26.828 

 
 Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία στις προσωρινές διαφορές µεταξύ των 

αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων και στην επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού έγινε µε συντελεστή 10% για εταιρείες του Συγκροτήµατος στην Κύπρο και 32% 
(2003: 35%) για εταιρείες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα.  Όσον αφορά την επανεκτίµηση 
της γης στην Κύπρο, έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε συντελεστή 20% 
που είναι ο συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. 

 
 Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις προσωρινές διαφορές και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα 

αναγνωρίζονται για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές εκεί όπου είναι πιθανόν ότι στο 
µέλλον θα υπάρχουν επαρκή κέρδη. 

 
27. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Οφειλές σε σύµβουλο (σηµ. 31) - 405 
Σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού (σηµ. 33) 660 386 
Κρατικές χορηγίες 1.198 1.394 
Μακροπρόθεσµοι πιστωτές 1.417 437 
Άλλα στοιχεία παθητικού 62 229 
   
 3.337 2.851 

 
Οι µακροπρόθεσµοι πιστωτές αφορούν Ελληνική εταιρεία του θυγατρικού συγκροτήµατος 
Louis Hotels Ltd και αντιπροσωπεύουν ποσά οφειλόµενα σε συνεργάτες πληρωτέα πέραν του 
ενός έτους. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
27. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (συνέχεια) 
 

Οι οφειλές σε σύµβουλο αντιπροσωπεύουν υποχρέωση της εξαρτηµένης εταιρείας Parvati 
Shipping Company Ltd προς τον Εκτελεστικό Πρόεδρο κ. Κωστάκη Λοΐζου, και αφορά 
δάνειο που, αφού παραχωρήθηκε στον ίδιο από εµπορικές τράπεζες, το παραχώρησε στην 
Parvati Shipping Company Ltd.  Το υπόλοιπο είναι αποπληρωτέο το 2005 και φέρει ετήσιο 
επιτόκιο LIBOR πλέον περιθώριο ύψους 2,00%. 

 
28. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 
 

Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν ετήσιο τόκο κατά µέσο όρο προς 6,27% (2003: 
6,60%) και είναι εξασφαλισµένα µε: 
 
 Εγγυήσεις της Ιθύνουσας εταιρείας Louis Tourist Agency Ltd, 
 Προσωπικές εγγυήσεις του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Κωστάκη Λοΐζου, 
 Εγγυήσεις συγγενικών εταιρειών του Συγκροτήµατος, 
 Υποθήκη σε ακίνητη περιουσία των συγγενικών εταιρειών Κ.Ε.Τ.Α., Louis Hotels Ltd, 

Islandwide Hotel Enterprises Ltd και Sand Haven Hotel Enterprises Ltd, 
 Υποθήκες επί πλοίων του Συγκροτήµατος, 
 ∆έσµευση µετρητών στις τράπεζες, 
 Ενεχυρίαση των µετοχών συγγενικών εταιρειών του Συγκροτήµατος, 
 Εκχώρηση εσόδων και ασφαλειών εταιρειών του Συγκροτήµατος. 

 
29. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αντιπροσωπεύουν δάνεια αποπληρωτέα εντός ενός έτους.  Ο 
συντελεστής επιτοκίου των δανείων αυτών κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 5,80% (2003: 
5,80%). 

 
 Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι εξασφαλισµένα µε: 
 

 Ενεχυρίαση µετοχών εξαρτηµένων εταιρειών, 
 Κυµαινόµενες επιβαρύνσεις σε στοιχεία ενεργητικού εταιρειών του Συγκροτήµατος, 
 Εγγυήσεις εταιρειών του Συγκροτήµατος και της Ιθύνουσας εταιρείας Louis Tourist 

Agency Ltd, 
 Εκχώρηση τιµολογίων εµπορικών χρεωστών. 
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30. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Προκαταβολές πελατών 1.558 1.178 
Εισπράξεις για ναύλωση πλοίων  3.928 2.898 
   
 5.486 4.076 
Αναβαλλόµενο εισόδηµα πέραν του ενός έτους (2.396) (1.945) 
   
Αναβαλλόµενο εισόδηµα εντός ενός έτους 3.090 2.131 

 
31. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ  
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Πιστωτές εµπορίου 18.167 12.457 
Οφειλές σε σύµβουλο (σηµ. 27) 363 - 
Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα  13.140 10.912 
   
 31.670 23.369 

 
Οι άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα περιλαµβάνουν οφειλόµενα λειτουργικά έξοδα και 
οφειλές σε πιστωτές επισκευών και ανακαινίσεων πλοίων και ξενοδοχείων. 

 
32. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Εταιρικός φόρος Κύπρου 1.351 1.338 
Εταιρικός φόρος Ελλάδος 422 554 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 209 232 
   
 1.982 2.124 
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33. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 2004 2003 
 £’000 £’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 386 360 
Χρέωση έτους 276 17 
Συναλλαγµατική διαφορά (2) 9 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 660 386 
 
Τα πιο πάνω ποσά αφορούν Ελληνικές εξαρτηµένες εταιρείες του συγκροτήµατος Louis 
Hotels Ltd όπου, σύµφωνα µε την τοπική εργατική νοµοθεσία, οι υπάλληλοι πρέπει να 
πληρώνονται µετά από τον τερµατισµό των υπηρεσιών τους.  Το ποσό που θα πληρωθούν ως 
ωφέληµα συνταξιοδότησης καθορίζεται µε βάση τον µισθό των υπαλλήλων και τα έτη 
υπηρεσίας τους.  Η πρόβλεψη βασίζεται στους υπολογισµούς ανεξάρτητων διπλωµατούχων 
αναλογιστών, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 
 
Ποσοστό απόδοσης σε επενδύσεις 5% 
Ποσοστό αύξησης µισθού 4% 
Ηλικία συνταξιοδότησης    65ον έτος 
 
Η πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη έγινε το ∆εκέµβριο του 2004 βάσει της 
οποίας ποσό ύψους £276 χιλιάδων χρεώθηκε το 2004 στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.  ∆εν 
υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού που να ανήκουν στο πιο πάνω σχέδιο. 

 
34. ΕΞΑΓΟΡΕΣ/EKΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
 α.  Εξαγορές 
 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της στρατηγικής απόφασης της Louis Public Company 
Limited για απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας 
Louis Hotels Ltd, µετά την απόσυρση της αίτησης της δεύτερης από το Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου, έγιναν τα ακόλουθα: 

 
 Εξαγορά από τη Free Club Catering Ltd (“Free Club”) 2.978.872 ιδίων µετοχών για το 
ποσό των £1.311 χιλιάδων.  Συνεπεία αυτού, µειώθηκε το διατεθειµένο και πλήρως 
καταβληµένο κεφάλαιο της Louis Hotels Ltd και κατ’ επέκταση αυξήθηκε το ποσοστό 
συµµετοχής της Εταιρείας κατά 1,12%.  Από την πράξη αυτή προέκυψε εµπορική 
εύνοια ύψους £122 χιλιάδων, που αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους 
επένδυσης και της  δίκαιης αξίας του πρόσθετου ποσοστού στο καθαρό ενεργητικό που 
αποκτήθηκε στη Louis Hotels Ltd ύψους £1.189 χιλιάδων. 
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34. ΕΞΑΓΟΡΕΣ/EKΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχεια) 

 
 α.  Εξαγορές (συνέχεια) 
 

 Η Louis Public Company Limited εξαγόρασε στις 30 Ιουνίου 2004 42.012.282 
επιπλέον µετοχές, ή 28,99% του µετοχικού κεφαλαίου της Louis Hotels Ltd από τη 
Louis Tourist Agency Ltd.  Το τίµηµα πώλησης για την εν λόγω εξαγορά ήταν £16,0 
εκ., και πιστώθηκε έναντι των οφειλών της Ιθύνουσας προς το Συγκρότηµα.  Στην 
εξαγορά των πρόσθετων αυτών µετοχών προέκυψε εµπορική εύνοια ύψους £641 
χιλιάδων, που αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης 
αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε, 
ύψους £15.360 χιλιάδων. 

 
 Εξαγορά από τη Louis Hotels Ltd 757.134 ιδίων µετοχών για το ποσό των £333 
χιλιάδων.  Συνεπεία αυτού, µειώθηκε το διατεθειµένο και πλήρως καταβληµένο 
κεφάλαιο της Louis Hotels Ltd και αυξήθηκε το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας 
κατά 0,45%.  Από την πράξη αυτή προέκυψε εµπορική εύνοια ύψους £16 χιλιάδων που 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους επένδυσης και της  δίκαιης αξίας του 
πρόσθετου ποσοστού στο καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε στη Louis Hotels Ltd, 
ύψους £317 χιλιάδων.  

 
 Αγορά από την Εταιρεία 3.817.671 µετοχών ή 2,65% του µετοχικού κεφαλαίου της 

Louis Hotels Ltd από τη Louis Tourist Agency Ltd στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Το 
τίµηµα πώλησης καθορίστηκε στις £1.464 χιλιάδες, το οποίο επίσης πιστώθηκε έναντι 
των οφειλών της Ιθύνουσας προς το Συγκρότηµα.  Από την πράξη αυτή προέκυψε 
αρνητική εµπορική εύνοια ύψους £123 χιλιάδων που αντιπροσωπεύει τη διαφορά 
µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο 
καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε, ύψους £1.587 χιλιάδων. 

 
Οι πιο πάνω µεταβολές στο ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Louis Hotels Ltd αύξησαν το ποσοστό συµµετοχής από 54,97% στην αρχή του έτους, σε 
88,18% στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. 

 
Η Εταιρεία εξαγόρασε την Croisi France S.A. από τη Louis Tourist Agency Ltd για ποσό 
ύψους £11 χιλιάδων, το οποίο αντιπροσωπεύει την καθαρή λογιστική της αξία.  Η εξαγορά 
έγινε µε στόχο την προώθηση των πωλήσεων στον τοµέα των κρουαζιέρων στη Γαλλική 
αγορά, ως αποτέλεσµα της πολιτικής του Συγκροτήµατος για περαιτέρω διεθνοποίηση των 
δραστηριοτήτων του. 
 
Στην 31 Μαρτίου 2003, η Εταιρεία απόκτησε ακόµα 43.829 µετοχές της Κ.Ε.Τ.Α. προς £175 
χιλιάδες, ανεβάζοντας το ποσοστό συµµετοχής στο 75,76%.  Στην εξαγορά των πρόσθετων 
αυτών µετοχών προέκυψε αρνητική εµπορική εύνοια ύψους £223 χιλιάδων και 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου του 
Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε, ύψους £398 χιλιάδων.   
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34. ΕΞΑΓΟΡΕΣ/EKΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχεια) 

 
 β.  Εκποιήσεις  

 
 H εκποίηση αντιπροσωπεύει επιστροφή του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρείας King Jason Hotel Apartments Ltd (“King Jason”) από τη Louis 
Hotels Ltd, στην εταιρεία Free Club.  Η Louis Hotels Ltd είχε εξαγοράσει, βάσει 
συµφωνίας που έγινε το Μάιο του 2002, το 50% των µετοχών της King Jason από την 
Free Club, µε την έκδοση 3.270.125 νέων µετοχών της.  Ως εκ τούτου, η πιο πάνω 
πράξη αντιπροσωπεύει αναστροφή της αρχικής έκδοσης των 3.270.125 µετοχών, ώστε 
η Louis Hotels Ltd να επαναφέρει τη Free Club στην προτεραία κατάσταση, πριν την 
υπογραφή της αρχικής συµφωνίας. 

 
Ως αποτέλεσµα, η Louis Hotels Ltd τώρα κατέχει το 50% της King Jason ενώ 
προηγουµένως κατείχε το 100%.  Το τίµηµα συναλλαγής καθορίστηκε στις £1.261 
χιλιάδες και αντιπροσωπεύει το µερίδιο του καθαρού ενεργητικού που επιστράφηκε.  Η 
εταιρεία Free Club ελέγχεται από τον Εκτελεστικό Σύµβουλο της Louis Public 
Company Limited, κύριο Ιάσονα Περδίο. 

 
Μετά την επιστροφή των πιο πάνω µετοχών, η εταιρεία King Jason προχώρησε στη 
σύναψη συµφωνίας δικαιόχρησης (Franchise Agreement) µε την εταιρεία Louis Hotels 
Ltd.  Με βάση τη συµφωνία, η Louis Hotels Ltd θα λαµβάνει από την King Jason 
0,50% επί του συνόλου του ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών του ξενοδοχείου. 

 
35. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τα αποτελέσµατα, 
το ενεργητικό και παθητικό των εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος που φαίνονται 
πιο κάτω: 
 
 Χώρα Ποσοστό  
Όνοµα εταιρείας σύστασης συµµετοχής Κύρια δραστηριότητα 
  %  
    
Princesa Marissa Company Ltd Κύπρος 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου  
Princesa Cypria Company Ltd Κύπρος 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Princesa Victoria Company Ltd Κύπρος 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Princesa Oceanica Company Ltd Κύπρος 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Parvati Shipping Company Ltd Κύπρος 100 Αδρανής 
The Caribbean Emerald Shipping Ltd Μπαχάµες 100 Αδρανής 
Ausoniamar Navigation Ltd Κύπρος 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Shineco Inc.  Μπαχάµες 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Louis Ship Management Ltd Κύπρος 100 Υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων 
Louis Shipping (Greece) Ltd* Κύπρος 100 Υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων 
The Caribbean Gem Shipping Ltd Μπαχάµες 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
The Mediterranean Ship Management Ltd Νήσοι   
   Μάρσιαλ 100 Υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων 
Silver Waves Shops Ltd    
(ex. Louis Duty Free Shops Ltd) Κύπρος 100 Πώληση αδασµολόγητων ειδών 
KIM Company Ltd * Κύπρος 100 ∆ιαχείριση καταστήµατος δώρων 
Louis Cruise Centre Ltd Κύπρος 100 Πώληση εισιτηρίων κρουαζιέρων 
Uniground Shipping Company Ltd Κύπρος 100 Ιδιοκτησία πλοίου  
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35. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 

 Χώρα Ποσοστό  
Όνοµα εταιρείας σύστασης συµµετοχής Κύρια δραστηριότητα 
  %  
    
Uniground Shipping Company Ltd* Μπαχάµες 100 ∆ιαχείριση πλοίου 
Fulmar Shipping Company Ltd Κύπρος 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Bregenz Shipping Company Ltd Κύπρος 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Sapphire Hellas Ltd Ελλάδα 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Calypso Hellas Ltd Ελλάδα 100 Ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίου 
Croisi France S.A. Γαλλία 100 Πώληση εισιτηρίων κρουαζιέρων 
Bella Shipping Company Ltd Κύπρος 100 Αδρανής 
Κυπριακή Εταιρεία Τουριστικής    
  Αναπτύξεως Λτδ Κύπρος 75,76 Ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχείου 
Louis Hotels Ltd Κύπρος 88,18 Ιδιοκτησία και διαχείριση  
     ξενοδοχείων και εκµετάλλευση 
     ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς 

 
 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του θυγατρικού συγκροτήµατος Louis Hotels Ltd 

ενοποιούν τα αποτελέσµατα, το ενεργητικό και παθητικό των πιο κάτω εξαρτηµένων του 
εταιρειών: 

 
 Χώρα Ποσοστό  
Όνοµα εταιρείας σύστασης συµµετοχής Κύρια δραστηριότητα 
  %  
Nausicaa Estates Ltd Κύπρος 100 ∆ιαχείριση ξενοδοχείου 
King Jason Hotel Apartments Ltd Κύπρος 50 ∆ιαχείριση τουριστικού 
     συγκροτήµατος 
Harmakia Development Ltd Κύπρος 100 Εκµετάλλευση ακινήτων για 
     τουριστικούς σκοπούς 
Clairnet Enterprises Ltd Κύπρος 100 Επενδύσεις σε µετοχές δηµοσίων  
     και άλλων εταιρειών 
Ελληνοαµερικανική Εταιρεία Τουριστικών    
  και Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων     
  Γκρέκαµερ Α.Ε. Ελλάδα 100 ∆ιαχείριση ξενοδοχείου 
Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί     
  Επιχειρήσεις Βασιλεύς Ιάσων Α.Ε. Ελλάδα 50 Εκµετάλλευση ακινήτων για  
     τουριστικούς σκοπούς 
Λούης Τουριστικαί Ξενοδοχειακαί    
  Επιχειρήσεις Ζακύνθου Α.Ε. Ελλάδα 100 Επενδύσεις σε τουριστικές 
     επιχειρήσεις 
    
Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις    
  Λούης Ε.Π.Ε. Ελλάδα  100 Επενδύσεις σε τουριστικές  
     επιχειρήσεις 
Ναυτιλιακή Λούης Ε.Π.Ε. Ελλάδα 100 Επενδύσεις σε τουριστικές και  
     ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
Ξενοδοχεία Λούης Ανώνυµος    
  Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία Ελλάδα 100 ∆ιαχείριση ξενοδοχείου 
Louis Hotels (Greece) Ltd Ελλάδα 100 ∆ιαχείριση εταιρειών διαχείρισης 
     ξενοδοχείων 

 
* Κατέχονται έµµεσα 
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36. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα ή 
έµµεσα, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, στις 31 
∆εκεµβρίου 2004 και στις 24 Μαρτίου 2005 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως: 

 
 31/12/2004 24/03/2005 
 % % 
   
Κωστάκης Λοΐζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος 65,76 66,10 
Στέλιος Κοιλιάρης, Εκτελεστικός Σύµβουλος 0,25 0,25 
Ιάσονας Περδίος, Εκτελεστικός Σύµβουλος 0,25 0,25 
Αλέξης Γαλανός 0,04 0,04 
Βάκης Λοΐζου 1,18 0,83 
Χρίστος Μαυρέλης 0,02 0,02 

 
 Το ποσοστό του κ. Κωστάκη Λοΐζου περιλαµβάνει την άµεση συµµετοχή του µε ποσοστό 

3,89%, τις συµµετοχές των εταιρειών Louis Tourist Agency Ltd, SIKA Hotel Enterprises Ltd 
και Summersun Travel Ltd µε ποσοστά 61,06%, 0,42% και 0,09%, αντίστοιχα, των οποίων 
κύριος τελικός µέτοχος είναι ο ίδιος, και τις συµµετοχές των κ. Λούη Λοΐζου (υιός) και κ. 
Μαρίσσας Λοΐζου (θυγατέρα) µε ποσοστά 0,15% και 0,15%, αντίστοιχα. 

 
37. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2004 και στις 24 Μαρτίου 2005 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν η εταιρεία Louis Tourist 
Agency Ltd µε ποσοστό 61,06% και 61,40% αντίστοιχα. 

 
38. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους υπήρχαν οι ακόλουθες συµβάσεις µεταξύ του 
Συγκροτήµατος και των πιο κάτω οργάνων διοίκησής του: 

 
 Οφειλές στον κ. Κωστάκη Λοΐζου από τη θυγατρική εταιρεία Parvati Shipping Company 

Ltd ύψους £363 χιλιάδων (2003: £405 χιλιάδων) υπό µορφή δανείου το οποίο είναι 
αποπληρωτέο σε µια δόση το 2005 και φέρει ετήσιο επιτόκιο LIBOR πλέον περιθώριο 
ύψους 2,00%. 

 
 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία Kiliaris Associates Ltd της οποίας 
κύριος µέτοχος είναι ο ∆ρ. Στέλιος Κοιλιάρης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας. Για το 2004, η αµοιβή για τις πιο πάνω υπηρεσίες ανήλθε στις £153 χιλιάδες 
(2003: £175 χιλιάδες). 
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38. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 

 Σύµβαση ενοικίασης της ξενοδοχειακής µονάδας King Alkinoos από την Azelco Ltd της 
οποίας ο κύριος µέτοχος είναι ο κ. Βάκης Λοΐζου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας και της εξαρτηµένης εταιρείας Louis Hotels Ltd.  Το ποσό του ενοικίου για το 
έτος ήταν £199 χιλιάδες (2003: £162 χιλιάδες). 

 
 Χρέωση από την Iθύνουσα εταιρεία Louis Tourist Agency Ltd µε ποσό ύψους £587 
χιλιάδων για δικαίωµα χρήσης χώρου στο Louis House που αποτελεί ιδιοκτησία της 
Ιθύνουσας και  το οποίο χρεώνεται σε καθαρά εµπορική βάση. 

 
 Συµφωνία παροχής υπηρεσιών τεχνολογικής υποστήριξης στο Συγκρότηµα από τη Fourth 

G.L. Prodata Ltd σε καθαρά εµπορική βάση, της οποίας κύριος µέτοχος είναι η Louis 
Tourist Agency Ltd. Για το 2004, το ποσό ανήλθε στις £475 χιλιάδες (2003: £475 
χιλιάδες). 

 
 Η αµοιβή του Οίκου Γεώργος Γεωργιάδης & Συνεργάτες για την παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών για το έτος 2004 ανέρχεται στις £14 χιλιάδες (2003: £11 χιλιάδες). 

 
39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος είναι τα µετρητά στο 
ταµείο και στις τράπεζες, τα δάνεια και οι χρεώστες.  Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος είναι τα τραπεζικά παρατραβήγµατα, τα µακροπρόθεσµα και 
βραχυπρόθεσµα δάνεια, οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων και οι πιστωτές και 
έξοδα οφειλόµενα. 

 
α. Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω διακυµάνσεων στα επιτόκια των δανείων και 
τραπεζικών παρατραβηγµάτων. Τα επιτόκια και όροι αποπληρωµής τους παρουσιάζονται 
στις σηµειώσεις 24, 28 και 29. 

 
β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί οι χρεώστες παρουσιάζονται µετά την 
αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. ∆εν υπάρχει οποιοσδήποτε πιστωτικός 
κίνδυνος συγκεντρωµένος σε συγκεκριµένη κατηγορία χρεωστών. 

 
γ. ∆ίκαιη αξία 

Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού µπορεί να 
ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής 
συναλλαγής.  Τόσο τα βραχυπρόθεσµα όσο και τα µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται σε τιµές που 
πλησιάζουν τη δίκαιη αξία τους. 
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39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχεια) 
 
 
 δ. Προστασία συναλλαγµατικών κινδύνων 

Το Συγκρότηµα ακολουθεί πολιτική προστασίας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 
ξένου νοµίσµατος µε την Κυπριακή Λίρα, για εισοδήµατα εισπρακτέα σε ξένο νόµισµα 
που απορρέουν από ναύλωση πλοίων.  Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος που απορρέει από 
τα εισοδήµατα αυτά προστατεύεται από δάνεια εξωτερικού στο ίδιο νόµισµα µε το 
εισόδηµα. 

 
 ε. Κίνδυνοι τουριστικής βιοµηχανίας 

 Το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η πολιτική 
κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι δυνατό να 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην τουριστική βιοµηχανία, 

 Οι εργασίες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις, 
 Η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά 
καθώς και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός εντός της Κυπριακής και Ελληνικής αγοράς 
επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, 

 Η οικονοµική κατάσταση στην Ευρώπη µια και το µεγαλύτερο ποσοστό του τουρισµού 
προέρχεται από την Ευρώπη, µπορεί να έχει επιπτώσεις στην τουριστική βιοµηχανία. 

 
 Το Συγκρότηµα δια µέσου των εγγυηµένων συµβολαίων (commitment contracts) και των 

χρονοναυλώσεων των πλοίων που συνάπτει, επιδιώκει τη µείωση των πιο πάνω κινδύνων της 
τουριστικής βιοµηχανίας. 

 
40. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Η φύση και ο όγκος συναλλαγών µεταξύ του Συγκροτήµατος και συνδεδεµένων προσώπων 
φαίνονται πιο κάτω: 

 
 Τουριστικές Χρηµατοοι- Τεχνολογική ∆ικαίωµα 
Συνδεδεµένο πρόσωπο υπηρεσίες κονοµικές υποστήριξη χρήσης χώρου
     
 £’000 £’000 £’000 £’000 
Louis UK Ltd (154) 79 - - 
Louis Tourist Agency Ltd 776 (7.171) - (587) 
Royal Olympic Cruise Lines Inc. - (52) - - 
Fourth GL Prodata Ltd - - (475) - 

 
Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όλων των πλοιοκτήτριων εταιρειών του 
Συγκροτήµατος γίνεται κεντρικά µε σκοπό τη µείωση των εξόδων χρηµατοδότησης και την 
προστασία έναντι αρνητικών συναλλαγµατικών διαφορών.  Ως εκ τούτου, γίνονται πληρωµές 
και εισπράξεις (κυρίως σε ξένα νοµίσµατα) από µια εταιρεία του Συγκροτήµατος για 
λογαριασµό άλλης.  Οι συναλλαγές που αφορούν υπηρεσίες γίνονται σε καθαρά εµπορική 
βάση. 
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41. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, το Συγκρότηµα είχε τις πιο κάτω ανειληµµένες ή ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις: 
 

 Η εξαρτηµένη εταιρεία Bella Shipping Company Ltd πρόσφερε εγγυήσεις για την έκδοση 
τραπεζικής εγγυητικής ύψους US$1.850 χιλιάδων προς όφελος της Wind Surf Ltd και 
τίθεται σε ισχύ σε περίπτωση που η εταιρεία Bella Shipping Company Ltd δεν τηρήσει τις 
υποχρεώσεις της όπως αυτές αναγράφονται στη συµφωνία ναύλωσης του Thomson Spirit. 

 
 Η εξαρτηµένη εταιρεία Louis Cruise Centre Ltd πρόσφερε εγγυήσεις για την έκδοση 
τραπεζικής εγγυητικής ύψους £388 χιλιάδων προς όφελος του Συνδέσµου Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων Κύπρου και τίθεται σε ισχύ σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας. 

 
 Εγγυήσεις ύψους £330 χιλιάδων για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων προς όφελος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 
 Αγωγή έναντι της θυγατρικής εταιρείας Silver Waves Shops Ltd (ex. Louis Duty Free Shops 

Ltd) από την The Standard Steamship Owners’ Protection & Indemnity Association 
(Bermuda) Limited, η οποία υποστηρίζει ότι η πιο πάνω εταιρεία του Συγκροτήµατος έχει 
ευθύνη, ως κοινός ασφαλιζόµενος, για απλήρωτα ασφάλιστρα της Festival Crocieres.  H 
αγωγή ευρίσκεται στα αρχικά της στάδια και ως εκ τούτου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν 
είναι σε θέση να γνωρίζει εάν και πότε θα προκύψει οποιαδήποτε οικονοµική επίπτωση. 

 
 Η εξαρτηµένη εταιρεία Ausoniamar Navigation Ltd πρόσφερε εγγυήσεις για δάνειο της 
Ιθύνουσας εταιρείας Louis Tourist Agency Ltd ίσες µε το υπόλοιπο του δανείου, το προϊόν 
του οποίου διατέθηκε από τη Louis Tourist Agency Ltd προς τις πλοιοκτήτριες εταιρείες του 
Συγκροτήµατος. 

 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος για 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις οικονοµικές καταστάσεις 
και αφορούσαν ανέγερση νέας ξενοδοχειακής µονάδας και ανακαινίσεις ξενοδοχείων, 
ανέρχονταν σε £1.898 χιλιάδες (2003: £2.612 χιλιάδες). 

 
 Εταιρείες του θυγατρικού συγκροτήµατος Louis Hotels Ltd έχουν παραχωρήσει εγγυήσεις 
και εµπράγµατες εξασφαλίσεις ύψους £14,6 εκ., το µεγαλύτερο µέρος πριν από τη 
δηµοσιοποίηση της Louis Hotels Ltd, για δάνεια της Louis Tourist Agency Ltd. Σε 
αντάλλαγµα έχει λάβει εγγυήσεις από τη Louis Tourist Agency Ltd για ποσό ύψους £8,2 εκ., 
καθώς και εγγυήσεις µε τη µορφή ενεχυρίασης 10,9 εκ. µετοχών της Louis Public Company 
Limited που κατέχει ο κ. Κωστάκης Λοΐζου.  Επιπλέον, ο κ. Κωστάκης Λοΐζου έχει εγγυηθεί 
τραπεζικά παρατραβήγµατα πλοιοκτητριών και άλλων θυγατρικών εταιρειών της Louis 
Public Company Limited για ποσό ύψους £2,4 εκ. και για τον ίδιο λόγο έχει ενεχυριάσει 
ακίνητη προσωπική του περιουσία για ποσό ύψους £250 χιλιάδων. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
41. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
 Πέραν από τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη υπολογισθεί στις οικονοµικές  

καταστάσεις µε βάση τα υφιστάµενα στοιχεία, ενδεχοµένως να προκύψουν επιπρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις κατά την εξέταση των φορολογικών και άλλων υποθέσεων των 
εταιρειών του Συγκροτήµατος. 

 
 ∆ιάφορες απαιτήσεις, µηνύσεις και παράπονα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν µε 

κυβερνητικούς κανονισµούς, προκύπτουν από το συνηθισµένο κύκλο εργασιών.  Σύµφωνα µε 
τη γνώµη της διοίκησης, όλα αυτά τα εκκρεµή γεγονότα, πέραν εκείνων που ήδη 
αναγνωρίστηκαν, δε θα έχουν οποιαδήποτε σηµαντική αρνητική επίδραση στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στη ρευστότητα, στη ροή µετρητών ή στα αποτελέσµατα των 
εργασιών του Συγκροτήµατος σε οποιοδήποτε χρόνο. 

 
42. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Το εξελεγµένο κέρδος του Συγκροτήµατος που αναλογεί στους µετόχους για το 2004 είναι 
ψηλότερο σε σχέση µε την Ένδειξη Κέρδους που ανακοινώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2005, 
λόγω αναπροσαρµογής που έγινε στον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας της 
θυγατρικής εταιρείας Louis Hotels Ltd.  Το τελικό κέρδος που αναλογεί στους µετόχους για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 είναι £10,7 εκ. έναντι £9,4 εκ. όπως είχε 
ανακοινωθεί αρχικά. 

 
43. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Στις 5 Φεβρουαρίου 2005 η Ιθύνουσα εταιρεία Louis Tourist Agency Ltd, κατόπιν Ειδικού 
Ψηφίσµατος που ψηφίστηκε από τους µετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 
µετονοµάστηκε σε CLIN Company Ltd. 

 
H Εταιρεία ανακοίνωσε στις 16 Φεβρουαρίου 2005 την ανανέωση του συµβολαίου ναύλωσης 
του πλοίου “Emerald” µε την Thomson Cruises για περίοδο 3 ετών µέχρι το 2008.  
 
Στις 6 Απριλίου 2005 η Εταιρεία ανακοίνωσε την επαναχρηµατοδότηση του 
κρουαζιεροπλοίου “Sunbird” µε τη µέθοδο της πώλησης και επαναµίσθωσης (sale and 
leaseback).  Το πλοίο πωλήθηκε για το ποσό των US$ 90,0 εκ. στη Νορβηγική εταιρεία MED 
CRUISE AS µε δικαίωµα επαναγοράς σε περίοδο 10 ετών.  Το κρουαζιερόπλοιο “Sunbird” 
έχει µετονοµαστεί σε “Thomson Destiny” και ναυλώθηκε στην Thomson Cruises για περίοδο 
6 ετών. 

 
Στις 7 Απριλίου 2005 η Εταιρεία αγόρασε το κρουαζιερόπλοιο “Triton” προς US$ 9,5 εκ.  Το 
κρουαζιερόπλοιο θα χρησιµοποιηθεί στην Ελληνική αγορά, πραγµατοποιώντας κρουαζιέρες 
από τον Πειραιά.  Το πλοίο “Triton” είναι 14.155 τόνων, ναυπηγήθηκε το 1971, έχει µήκος 
150 µέτρα και µεταφέρει 945 επιβάτες σε 378 καµπίνες. 
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