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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας Louis Public Company Limited µε βάση τη γνώµη µας,
που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που
αναγράφονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη.
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Εκτελεστικοί

_________________________
Κωστάκης Λοΐζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος

________________________
Στέλιος Κοιλιάρης
Εκτελεστικός Σύµβουλος

_____________________
Ιάσονας Περδίος
Εκτελεστικός Σύµβουλος

_________________________
Αλέξης Γαλανός
Μέλος

________________________
Γιώργος Γεωργιάδης
Μέλος

_____________________
Τάκης Κληρίδης
Μέλος

_________________________
Λούης Λοΐζου
Μέλος

________________________
Βάκης Λοΐζου
Μέλος

_____________________
Χρίστος Μαυρέλλης
Μέλος

Μη Εκτελεστικοί

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

________________________
Σπύρος Σπυρίδης
Ανώτερος Γενικός
∆ιευθυντής Οικονοµικών
________________________
Μάριος Ιωάννου
Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών
Louis Hotels Public Company Ltd
Λευκωσία, 11 Απριλίου 2006

_____________________
Αντώνης Λαζαρίδης
Αρχιλογιστής

_____________________
Κώστας Χατζηµάρκος
Οικονοµικός ∆ιευθυντής
Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία
Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ
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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
2005.
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
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει, µε ειδικό ψήφισµα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, την
αλλαγή ονόµατος της Εταιρείας από Louis Public Company Ltd σε Louis plc.
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 2005.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆εν υπήρξε οποιαδήποτε µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το έτος 2005.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος είναι ως ακολούθως:
2005
£’000
Εισοδήµατα

2004
£’000

157.137

138.871

Κέρδος από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

6.740

8.905

Κέρδος έτους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας

8.038

10.681

1,90

2,53

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

Τα εισοδήµατα για το 2005 αυξήθηκαν κατά £18,2 εκ. και ανήλθαν στα £157,1 εκ. σε σύγκριση µε
£138,9 εκ. το 2004. Η αύξηση αυτή προήλθε από την επέκταση των δραστηριοτήτων του
Συγκροτήµατος, τόσο στον τοµέα των κρουαζιέρων όσο και στον τοµέα των ξενοδοχείων.
Το κέρδος από εργασίες µετά τα καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα παρουσίασε µείωση κατά £2,2 εκ.
Κύριος λόγος γι’ αυτό ήταν η µείωση των κερδών στον τοµέα των κρουαζιέρων, εξαιτίας κυρίως
του αυξηµένου κόστους καυσίµων και των εξόδων δηµιουργίας υποδοµής, δικτύου πωλήσεων και
γραφείων στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και τα αρχικά έξοδα
διείσδυσης και προώθησης των ιδίων προγραµµάτων στις νέες αγορές.
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (συνέχεια)
Το κέρδος έτους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας περιορίσθηκε στα £8,0 εκ.
σε σχέση µε £10,7 εκ. το 2004.
Πέραν των παραγόντων που αναφέρθηκαν πιο πάνω (δηλαδή αύξηση καυσίµων και κόστος
εισόδου σε νέες αγορές), ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα του τοµέα των
κρουαζιέρων είχε και η ενδυνάµωση του ∆ολλαρίου Αµερικής σε σχέση µε την Κυπριακή Λίρα.
Αυτή δηµιούργησε συναλλαγµατικές ζηµίες ύψους £2,1 εκ. (από τις οποίες τα £2,0 εκ. είναι µη
πραγµατοποιηθείσες), ενώ το 2004 το Συγκρότηµα είχε παρουσιάσει συναλλαγµατικά κέρδη £3,5
εκ. (από τα οποία τα £2,2 εκ. ήταν µη πραγµατοποιηθέντα). Η συνολική διαφοροποίηση µεταξύ
των δύο ετών ανέρχεται στα £5,6 εκ.
Τα καθαρά κέρδη του τοµέα ξενοδοχείων (συµπεριλαµβανοµένης και της Κυπριακής ∆ηµόσιας
Εταιρείας Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ (Hilton Cyprus)) αυξήθηκαν λόγω βελτίωσης των
λειτουργικών κερδών, αλλά και κυρίως λόγω της µείωσης της πρόβλεψης για αναβαλλόµενη
φορολογία, που προήλθε, κατά κύριο λόγο, από τη µείωση των φορολογικών συντελεστών στην
Ελλάδα. Το φορολογικό αυτό όφελος, που µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία της Ελλάδας
εξαντλήθηκε το 2005, ήταν £4,7 εκ. για το 2005 και £3,5 εκ. για το 2004.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους συµβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 1.
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, οι σύµβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι
Κωστάκης Λοΐζου, Βάκης Λοΐζου και Γιώργος Γεωργιάδης, 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.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα λειτουργούσε αυτόνοµα υποκαταστήµατα στην
Αθήνα και στα νησιά Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κω, Κεφαλλονιά, Κρήτη και Ρόδο.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος
επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος συναλλαγµατικών διαφορών, ο κίνδυνος αύξησης
των τιµών πετρελαίου και οι κίνδυνοι της τουριστικής βιοµηχανίας.
Το Συγκρότηµα
παρακολουθεί και διαχειρίζεται του κινδύνους αυτούς µε διάφορους µηχανισµούς. Περιγραφή για
τη διαχείριση κινδύνων αναφέρεται στη σηµείωση 39 των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το Συγκρότηµα θα συνεχίσει την δραστηριοποίηση του στον τοµέα των κρουαζιέρων και των
ξενοδοχείων. Όσον αφορά τον τοµέα των κρουαζιέρων, µέσα στους στόχους του είναι η
περαιτέρω επέκταση στον τοµέα των ναυλώσεων και της διαχείρισης κρουαζιεροπλοίων, η
εδραίωση του ονόµατος Louis στις κρουαζιέρες από Πειραιά, Γένοβα, Μασσαλία και Λονδίνο, η
πιο ορθολογιστική χρησιµοποίηση των πλοίων (που θα οδηγήσει και στη µείωση της
εποχικότητας), καθώς και η συνέχιση της ανανέωσης του στόλου. Ο τοµέας των ξενοδοχείων θα
συνεχίσει να επιδιώκει την περαιτέρω επέκταση των εργασιών του µέσω της δραστηριοποίησης σε
Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και σε καινούργιες αγορές του εξωτερικού, όπου παρουσιάζονται
ευκαιρίες διαχείρισης η και ενοικίασης ξενοδοχειακών µονάδων.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στις 17 Μαρτίου 2006 ολοκληρώθηκε η παραλαβή του κρουαζιεροπλοίου “Birka Princess” από τη
Φιλλανδική εταιρεία Birka Cruises για το ποσό των $35,0 εκ. Το νέο αυτό απόκτηµα του στόλου
του Συγκροτήµατος κατασκευάστηκε στη Φιλλανδία το 1986 και έτυχε πλήρους ανακαίνισης
ύψους $26 εκ. το 1999. Είναι 22.412 τόνων και µπορεί να µεταφέρει 1.537 επιβάτες σε 584
καµπίνες. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό µετονοµάστηκε σε “Sea Diamond” και προορίζεται για την
εκτέλεση 3-ήµερων και 4-ήµερων κρουαζιέρων από τον Πειραιά.
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, 11 Απριλίου 2006
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ
LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED
Έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
1
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Louis Public Company Limited (η
“Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) στις σελίδες 7 µέχρι 52, που αποτελούνται από τον
ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, 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.
2
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό 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 έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας.
3
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και
των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων
4

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

Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας.
Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία.
Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας
δόθηκαν, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών
Νόµο, Κεφ. 113 πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο.
 Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3
µέχρι 5 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.





KPMG
Εγκεκριµένοι Λογιστές
Λευκωσία, 11 Απριλίου 2006
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED
EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Εισοδήµατα

Σηµ.

2005
£’000

2004
£’000

4,5

157.137

138.871

(67.224)
(46.662)
(6.084)

(60.624)
(39.699)
(3.608)

(119.970)

(103.931)
34.940
(5.947)
(11.803)
(403)
(182)

Λειτουργικά έξοδα
Κόστος προσωπικού
Έξοδα πωλήσεων και διοίκησης

Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και
ενοικίων ξενοδοχείων
Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα
Αποσβέσεις
Χρεόλυση µισθώσεων
Καθαρή χρεόλυση και διαγραφή εµπορικής εύνοιας

12
14
13

37.167
(7.578)
(12.917)
(403)
6

Κέρδος από εργασίες

6

16.275

16.605

Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης

7
7

1.884
(11.419)

1.267
(8.967)

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

7

(9.535)

(7.700)

15

6.740
(96)
(2.041)
-

8.905
1.317
2.189
(146)
(5.744)
72

9

4.603
4.822

6.593
3.239

9.425

9.832

8.038
1.387

10.681
(849)

9.425

9.832

1,90

2,53

Κέρδος από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική (ζηµία)/κέρδος
Μη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική (ζηµία)/κέρδος
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες
Ζηµία από εκποίηση πλοίων, ακινήτων και εξοπλισµού
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία

8

Κέρδος έτους
Κέρδος έτους που αναλογεί στους/στο:
Μετόχους της µητρικής εταιρείας
Συµφέρον µειονότητας

22
23

Κέρδος έτους
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

10

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 52 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 2005

Σηµ.

2005
£’000

8,22

(10.889)

4.738

22
22
22

(652)
3.219
-

43

23

(8.322)
9.425

4.781
9.832

Ολικό αναγνωρισµένου κέρδους

1.103

14.613

(Ζηµία)/κέρδος έτους που αναλογεί στους/στο:
Μετόχους της µητρικής εταιρείας
Συµφέρον µειονότητας

(209)
1.312

15.458
(845)

Ολικό αναγνωρισµένων κερδών

1.103

14.613

(Ζηµία)/κέρδος από µετάφραση δανείων (µέρος που
προστατεύει αποτελεσµατικά τον κίνδυνο)
Ζηµία από µετάφραση οικονοµικών στοιχείων εξαρτηµένων
εταιρειών εξωτερικού
∆ιαγραφή αρνητικής εµπορικής εύνοιας
Κέρδος από αναβαλλόµενη φορολογία
(Ζηµία)/κέρδος που δεν αναγνωρίστηκε στον ενοποιηµένο
λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κέρδος έτους

2004
£’000

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Σηµ.

2005
£’000

2004
£’000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Θετική εµπορική εύνοια
Αρνητική εµπορική εύνοια
Μισθώσεις
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία
Υπόλοιπα µε Ιθύνουσα εταιρεία
Άλλα στοιχεία ενεργητικού

12
13
13
14
15
16
17

316.774
7.238
16.250
8.022
1.922
350.206

295.374
7.194
(3.353)
16.653
3.492
9.265
160
328.785

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Χρεώστες και προπληρωµές
Υπόλοιπα µε Ιθύνουσα εταιρεία
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα

18
19
16
20

3.709
27.511
10.559
14.536
56.315

5.004
22.192
11.170
15.941
54.307

406.521

383.092

21
22

42.272
105.961

42.272
109.338

23

148.233
19.325
167.558

151.610
15.700
167.310

ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής εταιρείας
Συµφέρον µειονότητας
Ολικό ιδίων κεφαλαίων
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Αναβαλλόµενη φορολογία
Αναβαλλόµενο εισόδηµα
Άλλα στοιχεία παθητικού

24
25
26
30
27

49.179
83.739
19.653
4.925
2.970
160.466

69.881
33.597
23.044
2.396
3.337
132.255

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τρέχουσες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων
Τρέχουσες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Αναβαλλόµενο εισόδηµα
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα
Οφειλόµενη φορολογία

28
29
24
25
30
31
32

14.976
22.248
6.001
4.519
29.229
1.524
78.497

16.329
147
25.380
4.929
3.090
31.670
1.982
83.527

406.521

383.092

ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 11 Απριλίου 2006.
Κωστάκης Λοΐζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Γιώργος Γεωργιάδης
Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
2005
£’000

2004
£’000

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Χρεόλυση µισθώσεων
Καθαρή χρεόλυση και διαγραφή εµπορικής εύνοιας
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες
∆ιαγραφή αναβαλλόµενου εξόδου
∆ιαγραφή στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Χρεόλυση άυλου ενεργητικού
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία
Μη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµία/(κέρδος)
Ζηµία από εκποίηση πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Μη πραγµατοποιηθέν (κέρδος)/ζηµία από επανεκτίµηση παραγώγων
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους

4.603

6.593

12.917
403
(6)
23
20
2.041
135
(306)
(1.578)
11.419

11.803
403
182
146
23
80
17
(72)
(2.189)
5.744
181
(1.547)
9.066

Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέµατα
Αύξηση στους χρεώστες και προπληρωµές
(Μείωση)/αύξηση στους πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα
Αύξηση στο αναβαλλόµενο εισόδηµα
Αύξηση στο σχέδιο καθορισµένων παροχών
Αύξηση σε άυλο ενεργητικό
(Μείωση)/αύξηση στα άλλα στοιχεία παθητικού
Μείωση στα υπόλοιπα µε Ιθύνουσα και συγγενικές εταιρείες

29.671
1.308
(6.823)
(2.248)
3.988
31
(20)
(1.041)
1.870

30.430
(24)
(3.491)
7.975
1.704
273
618
7.120

Ροή µετρητών από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε

26.736
(1.275)

44.605
(762)

Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες

25.461

43.843

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αύξηση στα ποσοστά εξαρτηµένων εταιρειών
Απόκτηση εξαρτηµένων εταιρειών
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Εισπράξεις από εκποίηση πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Τόκοι που εισπράχθηκαν

(111)
(1.514)
(24.786)
1.578

(17.849)
(46.448)
4.152
1.547

Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές δραστηριότητες

(24.833)

(58.598)

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση στα µακροπρόθεσµα δάνεια
Μερίσµατα που πληρώθηκαν
Τόκοι που πληρώθηκαν

14.337
(3.440)
(11.419)

37.477
(9.066)

Καθαρή ροή µετρητών (που χρησιµοποιήθηκε σε)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµα δάνεια

(522)

28.411

(11)

(523)

95
(535)
(440)

13.133
(13.668)
(535)

14.536
(14.976)
(440)

15.941
(16.476)
(535)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
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 CLIN Company 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 έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.) και τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά
πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ
που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. µέσω της διαδικασίας
υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών και του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.
113, της Κύπρου.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει
εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των
υπό αναφοράς ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και
οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους
παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά
αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.
Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η
εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο
της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα
όσο και µελλοντικές περιόδους.
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LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
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 ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και των
µισθώσεων, που παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη αξία τους. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις εκφράζονται σε Κυπριακές Λίρες.
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 2005.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι το σύνολο των αποτελεσµάτων, ενεργητικού
και παθητικού των εξαρτηµένων 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.
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 τρεις τοµείς δραστηριότητας:
 Κύπρος,
 Ελλάδα,
 Άλλες χώρες.
Έξοδα χρηµατοδότησης
Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια,
χρηµατοδοτικές µισθώσεις και τραπεζικά παρατραβήγµατα, καθώς επίσης και τραπεζικά
έξοδα. Τα έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται σαν έξοδα την ηµεροµηνία που είναι
οφειλόµενα. Έξοδα χρηµατοδότησης που αφορούν βελτιώσεις στα πλοία, κτίρια, ακίνητα και
αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού πριν την αρχική λειτουργία τους κεφαλαιοποιούνται.
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Έσοδα χρηµατοδότησης
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε βάση
την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.
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.
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.
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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.
Τα έξοδα για επιδιορθώσεις, αντικαταστάσεις και συντήρηση χρεώνονται στον ενοποιηµένο
λογαριασµό αποτελεσµάτων. Έξοδα χρηµατοδότησης που αφορούν βελτιώσεις πλοίων,
κτιρίων και ακινήτων πριν την αρχική λειτουργία ή χρήση τους κεφαλαιοποιούνται.
Σε περίπτωση διάθεσης στοιχείου, η διαφορά του προϊόντος πώλησης και της καθαρής
λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στον ενοποιηµένο 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 στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
Τα πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός αποσβένονται ως εξής:
Πλοία
Κτίρια
Έπιπλα και εξοπλισµός
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Οχήµατα
Λογισµικά συστήµατα

%
4 - 10
1
10 - 25
20
20
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 στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
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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.
Εµπορική εύνοια
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
εµπορική εύνοια δεν αποσβένεται αλλά εξετάζεται για µόνιµη µείωση σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του ∆ΛΠ 36. Στις περιπτώσεις που η δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού που
αποκτήθηκε υπερβαίνει το κόστος εξαγοράς, τέτοια διαφορά αναγνωρίζεται αµέσως στον
ενοποιηµένο 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.
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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.
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 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 στον
ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
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Αποθεµατικό επανεκτίµησης (συνέχεια)
Ελλείµµατα προερχόµενα από επανεκτίµηση 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 στον ενοποιηµένο λογαριασµό
αποτελεσµάτων.
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές τους αξίες και
συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένους τόκους που δεν έχουν πληρωθεί.
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.
Αναβαλλόµενο εισόδηµα
Το αναβαλλόµενο εισόδηµα περιλαµβάνει εισπράξεις έναντι εισοδήµατος από ναύλωση
πλοίων που αφορά µεταγενέστερη οικονοµική περίοδο καθώς και προκαταβολές πελατών.
Κρατικές χορηγίες
Οι κρατικές χορηγίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό και αναγνωρίζονται κατά την είσπραξή 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
Στα σχέδια καθορισµένης εισφοράς του Συγκροτήµατος, τα ποσά που πληρώνονται για
ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού και αποτελούν το πραγµατικό κόστος που αναλογεί
στο οικονοµικό έτος, χρεώνονται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
Στα σχέδια καθορισµένων παροχών καθορίζεται ένα εφάπαξ ποσό, πληρωτέο µε τον
τερµατισµό των υπηρεσιών των υπαλλήλων και λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως τα
χρόνια υπηρεσίας και το µισθό του υπαλλήλου. Οι εισφορές για το σχέδιο αυτό γίνονται σε
ετήσια βάση µε σκοπό να δηµιουργηθούν επαρκή αποθεµατικά κατά τη διάρκεια της
εργάσιµης ζωής των υπαλλήλων, έτσι ώστε να τους δοθεί το εφάπαξ ποσό µε τον τερµατισµό
των υπηρεσιών τους.
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3.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού (συνέχεια)
Το κόστος των σχεδίων καθορισµένων παροχών περιλαµβάνεται επίσης στο κόστος
προσωπικού 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.
Άλλες προβλέψεις
Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόµενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, η οποία χρεώνεται στον ενοποιηµένο 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 στον ενοποιηµένο 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
2005
2004
£’000
£’000
Εισοδήµατα
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων,
αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων

Ξενοδοχειακές δραστηριότητες *
2005
2004
£’000
£’000

Ολικό
2005
£’000

2004
£’000

95.305

86.513

61.832

52.358

157.137

138.871

18.436

19.714

18.731

15.226

37.167

34.940

8.953

11.178

7.322

5.427

16.275

16.605

(5.194)
(158)
(2.041)
-

(3.389)
1.317
2.072
(3.965)
-

(4.341)
62
-

(4.311)
117
(146)
(1.779)
72

(9.535)
(96)
(2.041)
-

(7.700)
1.317
2.189
(146)
(5.744)
72

1.560

7.213

3.043

4.603

6.593

Άλλες πληροφορίες
Ενεργητικό

177.308

169.975

229.213

213.117

406.521

383.092

Παθητικό

113.142

89.748

125.821

126.034

238.963

215.782

20.668

43.077

4.118

3.371

24.786

46.448

Αποσβέσεις

9.483

8.539

3.434

3.264

12.917

11.803

Χρεολύσεις

-

39

456

416

456

455

Κέρδος από εργασίες
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική (ζηµία)/κέρδος
Μη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική (ζηµία)/κέρδος
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες
Ζηµία από εκποίηση πλοίων, ακινήτων και εξοπλισµού
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία
Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

(620)
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5.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια)
Γεωγραφική ανάλυση εισοδηµάτων
Ναυτιλιακές δραστηριότητες

Κύπρος
Ελλάδα
Άλλες χώρες

2005
£’000

2004
£’000

11.007
34.654
49.644

9.935
7.855
68.723

95.305

86.513

Ο διαχωρισµός των εισοδηµάτων, για σκοπούς γεωγραφικής ανάλυσης, έχει γίνει βάσει του
λιµανιού αναχώρησης των κρουαζιεροπλοίων.
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
2005
2004
£’000
£’000

Κύπρος
2005
2004
£’000
£’000

Ελλάδα
2005
2004
£’000
£’000

61.832

52.358

36.900

33.848

24.932

18.510

7.322

5.427

4.428

3.418

2.894

2.009

Ενεργητικό

229.213

213.117

134.762

144.033

94.451

69.084

Παθητικό

125.821

126.034

55.148

61.497

70.673

64.537

Κεφαλαιουχικές
δαπάνες

4.118

3.371

1.094

1.904

3.024

1.467

Αποσβέσεις

3.434

3.264

1.714

1.931

1.720

1.333

Χρεολύσεις

456

416

403

422

53

Εισοδήµατα
Κέρδος από εργασίες

*

(6)

Περιλαµβάνουν τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες των θυγατρικών Louis Hotels Public Company Ltd και
Κυπριακής ∆ηµόσιας Εταιρείας Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ (“Κ.∆.Ε.Τ.Α.”).
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6.

KΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των ακολούθων:
2005
£’000
Αµοιβή ελεγκτών
Αµοιβή µελών διοικητικού συµβουλίου ως:
- εκτελεστικοί σύµβουλοι
- µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αποσβέσεις
Χρεόλυση άυλου ενεργητικού
Χρεόλυση κρατικών χορηγιών
Κόστος προσωπικού

249
353
11
12.917
16
(16)
46.662

2004
£’000
219
283
9
11.803
20
(150)
39.699

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο µέσος όρος των υπαλλήλων του Συγκροτήµατος ήταν 6.262
(2004: 5.275 υπάλληλοι).
7.

ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
2005
£’000
ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Τόκοι από Ιθύνουσα
Τόκοι από άλλες συνδεδεµένες εταιρείες
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι
Μη πραγµατοποιηθέν κέρδος από επανεκτίµηση παραγώγου
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Τόκοι δανείων
Τόκοι χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων
Άλλοι τόκοι και τραπεζικά έξοδα
Χρεόλυση αναβαλλόµενων εξόδων
Μη πραγµατοποιηθείσα ζηµία από επανεκτίµηση παραγώγου
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

2004
£’000

1.130
54
394
306
1.884

765
16
486
1.267

(1.399)
(3.462)
(6.535)
(23)
(11.419)

(1.486)
(1.381)
(5.896)
(23)
(181)
(8.967)

(9.535)

(7.700)
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8.

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ
Η µη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµία ύψους £2.041 χιλιάδων (2004: £2.189
χιλιάδες κέρδος) 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. Η συναλλαγµατική ζηµία σε σχέση µε τα πιο πάνω δάνεια που µεταφέρθηκε στο
ειδικό αποθεµατικό για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, ανέρχεται σε £10.889
χιλιάδες (2004: £4.738 χιλιάδες κέρδος).

9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2005
£’000
Εταιρική φορολογία
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
Αναπροσαρµογή φόρων προηγουµένων ετών
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένης εταιρείας
Αναβαλλόµενη φορολογία:
Λόγω µείωσης των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα
Λόγω φορολογικών ζηµίων
Από δάνεια σε ξένο νόµισµα
Από πώληση και επανεκµίσθωση ξενοδοχείου
Σε άλλα στοιχεία

2004
£’000

(486)
(110)
(111)
-

(197)
(30)
(374)
(19)

4.803
(151)
181
696

2.319
56
(264)
1.438
310

4.822

3.239
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9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το
λογιστικό κέρδος του Συγκροτήµατος:
2005
£’000
Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία
Φόρος στο λογιστικό κέρδος µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένης εταιρείας
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα
Φορολογία εταιρειών εξωτερικού
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν και
εκπτώσεων και εσόδων που δε φορολογούνται
Αναπροσαρµογή φόρων προηγουµένων ετών
Αναβαλλόµενη φορολογία:
Λόγω µείωσης των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα
Λόγω φορολογικών ζηµίων
Από δάνεια σε ξένο νόµισµα
Από πώληση και επανεκµίσθωση ξενοδοχείου
Σε άλλα στοιχεία
Φορολογία ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων

4.603

2004
£’000
6.593

(873)
(75)
(29)

(1.238)
(19)
(30)
(197)

170
(62)

1.238
(374)

4.803
(43)
181
750

2.319
56
(264)
1.438
310

4.822

3.239

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 2005 και 2004 ήταν 32% και 35%, αντίστοιχα.
Κυπριακές εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά, στα εισοδήµατα
από τόκους µε συντελεστή 10% και στα ενοίκια εισπρακτέα µε συντελεστή 3%.
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9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)
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
2005
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας (£ χιλ.)
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήσαν εκδοµένες και
πλήρως κατανεµηµένες κατά τη διάρκεια του έτους (χιλ.)

2004

8.038

10.681

1,90

2,53

422.714

422.714

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004, τα πλήρως κατανεµηµένα κέρδη είναι τα ίδια µε τα
βασικά γιατί δεν υπήρχαν εκδοµένα δικαιώµατα αγοράς µετοχών ή άλλοι τίτλοι µετατρέψιµοι
σε µετοχές.
11. ΜΕΡΙΣΜΑ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτείνει την καταβολή µερίσµατος για το έτος 2005
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 2005
12. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γη και κτίρια
£’000

Πλοία
£’000

Πλοία υπό
χρηµατοδοτική
µίσθωση
£’000

Έπιπλα και
εξοπλισµός
£’000

Ρουχισµός και
είδη κουζίνας
£’000

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
£’000

Οχήµατα
£’000

Ολικό
£’000

2005
Τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης
1 Ιανουαρίου 2005
Απόκτηση εξαρτηµένης εταιρείας
Μεταφορές
Προσθήκες έτους
Εκποιήσεις
Συναλλαγµατική διαφορά
31 ∆εκεµβρίου 2005

155.572
13.422
2.156
(2)
(2.185)
168.963

108.189
(28.803)
17.287
(7)
96.666

55.416
28.359
2.506
86.281

25.483
1.771
1.356
2.084
(186)
(324)
30.184

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2005
Επιβάρυνση έτους
Απόκτηση εξαρτηµένης εταιρείας
Εκποιήσεις
Μεταφορές
Συναλλαγµατική διαφορά
31 ∆εκεµβρίου 2005

4.032
1.312
1.887
(2)
(97)
7.132

27.657
6.303
(409)
33.551

3.412
2.984
409
6.805

16.028
2.135
1.433
(100)
1.356
(222)
20.630

63.115

79.476

9.554

Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου 2005

161.831

1.621
444
420
(28)
2.457
2.457

437
171
(24)
584

977
21
18
162
(60)
(26)
1.092

347.695
15.214
1.374
24.786
(307)
(2.535)
386.227

380
89
(12)
457

812
94
20
(58)
18
(8)
878

52.321
12.917
3.340
(172)
1.374
(327)
69.453

127

214

Η καθαρή λογιστική αξία των πιο πάνω µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ανερχόταν στις £316.357 χιλιάδες.

316.774
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
12. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γη και κτίρια
£’000

Πλοία
£’000

Πλοία υπό
χρηµατοδοτική
µίσθωση
£’000

Έπιπλα και
εξοπλισµός
£’000

Ρουχισµός και
είδη κουζίνας
£’000

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
£’000

Οχήµατα
£’000

Ολικό
£’000

2004
Τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης
1 Ιανουαρίου 2004
Μεταφορές
Προσθήκες έτους
Εκποιήσεις
∆ιαγραφές
Συναλλαγµατική διαφορά
31 ∆εκεµβρίου 2004
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2004
Επιβάρυνση έτους
Εκποιήσεις
Συναλλαγµατική διαφορά
31 ∆εκεµβρίου 2004
Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου 2004

157.495
(230)
1.811
(3.504)
155.572

84.413
36.649
(12.873)
108.189

49.204
6.212
55.416

25.582
230
1.553
(1.801)
(80)
(1)
25.483

2.998
1.162
(120)
(8)
4.032

28.065
6.240
(6.648)
27.657

1.255
2.157
3.412

15.517
2.059
(1.548)
16.028

80.532

52.004

9.455

151.540

1.673
72
(124)
1.621

361
76
437

932
75
(30)
977

319.660
46.448
(18.332)
(80)
(1)
347.695

-

313
67
380

722
118
(28)
812

48.870
11.803
(8.344)
(8)
52.321

1.621

57

165

Η καθαρή λογιστική αξία των πιο πάνω µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ανερχόταν στις £294.953 χιλιάδες.

295.374
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
12. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
To 2005 το Συγκρότηµα προχώρησε στην επαναχρηµατοδότηση του κρουαζιερόπλοιου
“Thomson Destiny” 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.
Κατά το 2005, το Συγκρότηµα απόκτησε δύο κρουαζιερόπλοια, τα “Perla” και “Coral”, το
κόστος των οποίων ανήλθε σε £6.408 χιλιάδες και £4.755 χιλιάδες αντίστοιχα. Τα
κρουαζιερόπλοια αυτά χρησιµοποιήθηκαν κατά το 2005 στην Ελληνική αγορά
πραγµατοποιώντας κρουαζιέρες από τον Πειραιά.
Το ∆εκέµβριο του 2005, το συγκρότηµα Louis Hotels Public Company Ltd (“Louis Hotels”)
απόκτησε επιπρόσθετο ποσοστό συµµετοχής 12,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Γεράνι
Ξενοδοχεία Τουρισµός Α.Ε., εγγεγραµµένης εταιρείας στην Ελλάδα, που ανέβασε το
ποσοστό συµµετοχής στο 62,5%. Η αύξηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη µετατροπή της από
συνδεδεµένη σε εξαρτηµένη.
Το ∆εκέµβριο του 2005 το συγκρότηµα Louis Hotels προχώρησε στην επαναχρηµατοδότηση
των ξενοδοχείων Iberostar Regency στην Κέρκυρα και Iberostar Plagos στη Ζάκυνθο µε τη
µέθοδο της πώλησης και επαναµίσθωσης (sale and leaseback). Τα ξενοδοχεία πωλήθηκαν
στις εταιρείες Κύπρου Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και Λαϊκή Χρηµατοδοτικές
Μισθώσεις Α.Ε. για το ποσό των £6.894 χιλιάδων και £4.596 χιλιάδων αντίστοιχα.
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, για το ποσό των £6.678 χιλιάδων.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
12. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
Το ∆εκέµβριο του 2004 το συγκρότηµα Louis Hotels προχώρησε στην πώληση και
επαναµίσθωση του ξενοδοχείου Louis Creta Princess στην Κρήτη στην εταιρεία Κύπρου
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. για το ποσό των £10.387 χιλιάδων.
Το συγκρότηµα της Louis Hotels µισθώνει έπιπλα, εξοπλισµό, γη και κτίρια στο πλαίσιο
διαφόρων συµφωνιών χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, η καθαρή
λογιστική αξία επίπλων και εξοπλισµού και γης και κτιρίων υπό χρηµατοδοτική µίσθωση
ήταν £770 χιλιάδες και £21.948 χιλιάδες αντίστοιχα (2004: £2.192 χιλιάδες και £11.049
χιλιάδες, αντίστοιχα).
13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
2005
£’000

2004
£’000

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες (σηµ. 34)
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας
Αλλαγή στη δίκαιη αξία καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε
(σηµ. 15)
Μεταφορά από τις συσσωρευµένες χρεολύσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

9.021
44
-

8.859
779
(771)

(1.827)
7.238

154
9.021

Συσσωρευµένες χρεολύσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Χρεόλυση έτους
Μεταφορά στο κόστος
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

1.827
(1.827)
-

1.460
367
1.827

Καθαρή αξία 31 ∆εκεµβρίου

7.238

7.194
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ (συνέχεια)
ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες (σηµ. 34)
Μεταφορά από συσσωρευµένες χρεολύσεις
∆ιαγραφή στο αποθεµατικό προσόδου (σηµ. 22)
Μερίδιο µειοψηφίας διαγραφής στο αποθεµατικό προσόδου
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας (σηµ. 34)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου
Συσσωρευµένες χρεολύσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Χρεόλυση έτους
Μεταφορά στο κόστος
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου
Καθαρή αξία 31 ∆εκεµβρίου

2005
£’000

2004
£’000

3.590
6
(237)
(3.219)
(134)
(6)
-

3.590
123
-

237
(237)
-

175
62
237

-

(123)
3.590

3.353

Με την πλήρη εφαρµογή του ∆ΠΧΠ Αρ. 3 από την 1η Ιανουαρίου 2005, η θετική εµπορική
εύνοια που ήταν αναγνωρισµένη στις οικονοµικές καταστάσεις πριν τις 31 Μαρτίου 2004 δε
θα υπόκειται πλέον σε χρεόλυση. Οι συσσωρευµένες χρεολύσεις διαγράφονται 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
2005
£’000

2004
£’000

18.500

18.500

Συσσωρευµένες χρεολύσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Χρεόλυση έτους
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

1.847
403
2.250

1.444
403
1.847

Καθαρή αξία 31 ∆εκεµβρίου

16.250

16.653

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
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.
15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2005
£’000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένης εταιρείας
Αλλαγή στη δίκαιη αξία καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε
(σηµ. 13)
Μερίδιο κέρδους από τη µείωση αναβαλλόµενης φορολογίας σε
επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Μετατροπή συνδεδεµένης εταιρείας σε εξαρτηµένη λόγω
εξαγοράς επιπρόσθετου µεριδίου
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

2004
£’000

3.492
-

3.471
72
(19)

-

(154)

-

122

(3.492)
-

3.492

Στις 16 ∆εκεµβρίου 2005, το Συγκρότηµα απέκτησε επιπρόσθετο ποσοστό συµµετοχής 12,5%
του µετοχικού κεφαλαίου της Γεράνι Ξενοδοχεία Τουρισµός Α.Ε., εγγεγραµµένης εταιρείας
στην Ελλάδα, προς £919 χιλιάδες. Κατά την εξαγορά αυτών των µετοχών προέκυψε εµπορική
εύνοια ύψους £41 χιλιάδων και αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της
δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε,
ύψους £878 χιλιάδων.
Η χώρα σύστασης της Γεράνι Ξενοδοχεία Τουρισµός Α.Ε. είναι η Ελλάδα και η κύρια της
δραστηριότητα η διαχείριση ξενοδοχείου.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
16. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΙΘΥΝΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ολικό
Σηµ.

2005
£’000

2004
£’000

Βραχυπρόθεσµα
2005
2004
£’000
£’000

Μακροπρόθεσµα
2005
2004
£’000
£’000

∆άνεια
Louis Public Company Ltd
Louis Hotels Public Company Ltd
K.∆.E.T.A.

(i)
(ii)
(iii)

9.621
2.489
6.993
19.103

12.026
3.430
4.354
19.810

4.088
6.993
11.081

2.761
3.430
4.354
10.545

9.621
(1.599)
8.022

9.265
9.265

Άλλες Συναλλαγές
Louis Public Company Ltd

(iv)

(522)
18.581

625
20.435

(522)
10.559

625

-

-

11.170

8.022

9.265
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
16. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΙΘΥΝΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συνέχεια)
(i) Τα δάνεια µεταξύ του Συγκροτήµατος και της Ιθύνουσας αποτελούνται από:
(α) Το µετατρέψιµο εταιρικό οµόλογο από τη Royal Olympic Cruise Lines Inc., που στις

24 Απριλίου 2002 µεταβιβάστηκε και εκχωρήθηκε στην Ιθύνουσα σαν µέρος της
συµφωνίας ανταλλαγής µετοχών µεταξύ της Εταιρείας και της Ιθύνουσας κατά την
οποία η Εταιρεία απέκτησε το 74,30% του µετοχικού κεφαλαίου της Κ.∆.Ε.Τ.Α. από
την Ιθύνουσα προσφέροντας ως αντάλλαγµα το ποσοστό που κατείχε στη ROC
Holdings Inc. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού είναι ύψους £6.295 χιλιάδων, φέρει
επιτόκιο ίσο µε το LIBOR ενός έτους πλέον 1,65% και είναι αποπληρωτέο σε 8 έτη.
(β) Υπόλοιπο δανείου σε ∆ολάρια ΗΠΑ ύψους £3.326 χιλιάδων το οποίο αναλήφθηκε
από την Ιθύνουσα, µετά από την ενεργοποίηση των προνοιών της συµφωνίας
εγγύησης του δανείου µεταξύ της Εταιρείας και της Ιθύνουσας. Το δάνειο είναι σε
Λίρες Κύπρου, είναι µακροπρόθεσµο και υπόκειται σε κυµαινόµενο επιτόκιο
LIBOR πλέον περιθώριο ύψους 1,75%.
(ii) ∆άνειο που παραχωρήθηκε από τη θυγατρική Louis Hotels προς την Ιθύνουσα είναι σε
Λίρες Κύπρου και φέρει µέσο ετήσιο επιτόκιο ύψους 8,00%.
(iii) ∆άνειο που παραχωρήθηκε από τη θυγατρική Κ.∆.Ε.Τ.Α. προς την Ιθύνουσα, είναι σε
Λίρες Κύπρου και φέρει µέσο ετήσιο επιτόκιο ύψους 7,95%.
(iv) Τα υπόλοιπα που προκύπτουν από άλλες συναλλαγές φέρουν τόκο προς 5,46%.
17. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Προπληρωµές
Αναβαλλόµενα έξοδα
Άλλα στοιχεία ενεργητικού

2005
£’000

2004
£’000

1.743
115
64

138
22

1.922

160

Οι προπληρωµές αντιπροσωπεύουν ενοίκια ξενοδοχείου στην Ελλάδα, µετά από σχετική
συµφωνία, την οποία έχει συνάψει εταιρεία του Συγκροτήµατος.
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18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Γη
Καύσιµα
Αναλώσιµα ανταλλακτικά
Αδασµολόγητα είδη
Άλλα αποθέµατα

2005
£’000

2004
£’000

61
782
517
771
1.578

1.204
721
638
846
1.595

3.709

5.004

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 (2004: £61 χιλιάδες),
των οποίων η δίκαιη αξία, σύµφωνα µε έκθεση ανεξάρτητων εκτιµητών γης µε ηµεροµηνία
26 Φεβρουαρίου 2002, ανέρχεται στις £1.710 χιλιάδες.
19. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εµπορικοί χρεώστες
Χρεωστικό υπόλοιπο µε µετόχους της Κολοσσός Α.Ε.
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές

2005
£’000

2004
£’000

10.048
17.463

8.709
3.070
10.413

27.511

22.192

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. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μετρητά στην τράπεζα, ύψους £3.534 χιλιάδων (2004: £784 χιλιάδων) είναι δεσµευµένα σε
εµπορικές τράπεζες ως εγγυήσεις για εξόφληση υφισταµένων δανείων. Στις 3 Ιανουαρίου
2006, τα δάνεια σε σχέση µε τις πιο πάνω εγγυήσεις είχαν εξοφληθεί και τα πιο πάνω µετρητά
αποδεσµεύτηκαν.
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21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2005
£’000

2004
£’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

2005
£’000

2004
£’000

56.350

56.350

37.876

27.283

3.219
41.095

27.283

89
8.038
(3.170)
46.052

(88)
10.681
37.876

14.670
(10.889)
3.781

9.932
4.738
14.670

Αποθεµατικό επανεκτίµησης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Μεταφορά (στο)/από αποθεµατικό προσόδου
Αναβαλλόµενη φορολογία
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

269
(89)
2
182

142
88
39
269

Αποθεµατικό συναλλαγµατικής διαφοράς
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Ζηµία έτους
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

173
(577)
(404)

173
173

22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικό προσόδου
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
∆ιαγραφή αρνητικής εµπορικής εύνοιας λόγω υιοθέτησης
του ∆ΠΧΠ Αρ. 3
Αναθεωρηµένο υπόλοιπο
Μεταφορά από/(στο) αποθεµατικό επανεκτίµησης
Κέρδος έτους
Μερίσµατα
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου
Ειδικό αποθεµατικό
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Συναλλαγµατική διαφορά
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

Ολικό αποθεµατικών

105.961

109.338
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22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια)
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.
23. ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
2005
£’000

2004
£’000

Αρχικό υπόλοιπο
∆ιαγραφή αρνητικής εµπορικής εύνοιας στην εταιρεία
King Jason Hotel Apartments Ltd

15.700

33.734

134

-

Αναθεωρηµένο υπόλοιπο
Αύξηση ποσοστού στη Louis Hotels
Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στο µερίδιο µειοψηφίας
Συναλλαγµατική διαφορά
Αναβαλλόµενη φορολογία
Μείωση ποσοστού συµµετοχής στην εταιρεία
King Jason Hotel Apartments Ltd
Αύξηση ποσοστού συµµετοχής στην εταιρεία
Ξενοδοχεία Τουρισµός Γεράνι Α.Ε.
Μέρισµα που πληρώθηκε από θυγατρικές

15.834
(117)
1.387
(121)
(2)

Τελικό υπόλοιπο

19.325

2.614
(270)

33.734
(18.452)
(849)
6
1.261
15.700
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24. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Ολικό
2005
£’000

2004
£’000

Εντός ενός έτους
2005
2004
£’000
£’000

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πέραν των 5 ετών
2005
2004
2005
2004
£’000
£’000
£’000
£΄000

Μέσος όρος
επιτοκίου
2005
2004
%
%

Είδος δανείου
Κοινοπρακτικά δάνεια
σε ∆ολ. ΗΠΑ

12.305

7.327

4.827

3.384

7.478

3.943

-

-

4,54

3,43

∆άνεια σε ∆ολ. ΗΠΑ

7.692

30.790

5.230

5.579

2.462

20.478

-

4.733

5,95

3,52

33.896

38.551

7.173

5.673

15.073

19.643

11.650

13.235

3,44

4,54

602

699

72

79

289

383

241

237

3,15

3,05

∆άνεια σε Λ.Κ.

16.932

17.894

4.946

10.665

7.201

4.569

4.785

2.660

6,70

8,20

Ολικό δανείων

71.427

95.261

22.248

25.380

32.503

49.016

16.676

20.865

∆άνεια σε Ευρώ
∆άνεια σε Ελβ. Φράγκα
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24. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ (συνέχεια)
Τα δάνεια είναι εξασφαλισµένα ως ακολούθως:















Υποθήκες επί των πλοίων του Συγκροτήµατος,
Υποθήκες σε ακίνητα και µακροχρόνιες µισθώσεις του Συγκροτήµατος,
Εκχώρηση εσόδων και ασφαλειών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Ενεχυρίαση µετοχών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Εγγυήσεις της Εταιρείας και εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Προσωπικές εγγυήσεις του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Κωστάκη Λοΐζου,
Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας,
∆έσµευση µετρητών,
Εκχώρηση των δικαιωµάτων εγγυητικής επιστολής της Σουηδικής Τράπεζας Svenska
Handelsbanker,
Ενεχυρίαση µετοχών της Ιθύνουσας,
Ενεχυρίαση µετοχών της Εταιρείας,
Εκχώρηση επιδοτήσεων δηµοσίου,
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών,
Κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω σε στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος.

25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
∆όσεις
£’000

2004
Τόκοι
£’000

Κεφάλαιο
£’000

4.954
22.977
40.106
68.037

5.156
12.244
14.450
31.850

977
2.905
1.157
5.039

4.179
9.339
13.293
26.811

95
124
219

350
441
791

510
1.011
1.521

98
219
317

412
792
1.204

Γης και κτιρίων
Εντός ενός έτους
1.809 1.112
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 7.269 4.121
Πέραν των πέντε ετών
23.418 6.351
32.496 11.584

697
3.148
17.067
20.912

899
3.606
11.882
16.387

561
2.048
3.267
5.876

338
1.558
8.615
10.511

Ολικό

89.740

49.758

11.232

38.526

∆όσεις
£’000

2005
Τόκοι Κεφάλαιο
£’000
£’000

Κρουαζιερόπλοιων
Εντός ενός έτους
9.061 4.107
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 36.261 13.284
Πέραν των πέντε ετών
47.292 7.186
92.614 24.577
Επίπλων και εξοπλισµού
Εντός ενός έτους
Μεταξύ δύο και πέντε ετών

445
565
1.010

126.120 36.380
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25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (συνέχεια)
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κρουαζιεροπλοίων περιλαµβάνουν τη δεκαετή µίσθωση του
Thomson Spirit από την Carnival Corporation και την δεκαετή µίσθωση του Thomson
Destiny από τη Med Cruise AS. 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 στο πλαίσιο διαφόρων συµφωνιών χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
26. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2005
£’000

2004
£’000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων
Πίστωση στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Υπόλοιπο που µεταφέρθηκε από νέα θυγατρική εταιρεία
Συναλλαγµατική διαφορά

23.044
(216)
(5.313)
2.490
(352)

26.828
(46)
(3.859)
121

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

19.653

23.044

3.844
(2.413)
14.878
200

4.054
(1.438)
16.515
268

4.011
(179)
(688)

4.069
(331)
(93)

Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:
Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας
Επανεκτίµηση γης – πώληση και επανεκµίσθωση
Επανεκτίµηση άλλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού
∆ιαγραφή στοιχείων άυλου ενεργητικού
Συσσωρευµένες προσωρινές διαφορές µεταξύ των
αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων
Φορολογικές ζηµιές
Άλλα στοιχεία

19.653

23.044

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, ενώ
στην Ελλάδα ήταν 25% (2004: 25% και 32%). 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.
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27. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σχέδιο καθορισµένων παροχών (σηµ. 33)
Κρατικές χορηγίες
Μακροπρόθεσµοι πιστωτές
Άλλα στοιχεία παθητικού
Οφειλές σε σύµβουλο

2005
£’000

2004
£’000

675
1.449
364
62
420

660
1.198
1.417
62
-

2.970

3.337

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 2007 και φέρει ετήσιο επιτόκιο
LIBOR πλέον περιθώριο ύψους 2,00%.
Οι µακροπρόθεσµοι πιστωτές αφορούν Ελληνική εταιρεία του θυγατρικού συγκροτήµατος
Louis Hotels και αντιπροσωπεύουν ποσά οφειλόµενα σε συνεργάτες πληρωτέα πέραν του
ενός έτους.
28. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν ετήσιο τόκο κατά µέσο όρο προς 5,66% (2004:
6,27%) και είναι εξασφαλισµένα µε:















Εγγυήσεις της Ιθύνουσας,
Προσωπικές εγγυήσεις του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Κωστάκη Λοΐζου,
Εγγυήσεις συγγενικών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Υποθήκη σε ακίνητη περιουσία και µακροχρόνιες µισθώσεις των συγγενικών εταιρειών
Κ.∆.Ε.Τ.Α. και Louis Hotels,
Υποθήκες επί πλοίων του Συγκροτήµατος,
∆έσµευση µετρητών στις τράπεζες,
Ενεχυρίαση µετοχών συγγενικών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Ενεχυρίαση µετοχών της Ιθύνουσας,
Εκχώρηση εσόδων και ασφαλειών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Ενεχυρίαση µετοχών της Εταιρείας,
Εγγυήσεις της Εταιρείας,
Υποθήκη σε ακίνητη περιουσία της Ιθύνουσας,
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών,
Εγγραφή Α’ Οµολόγου κυµαινόµενης επιβάρυνσης πάνω στο ενεργητικό της Ιθύνουσας.
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29. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αντιπροσωπεύουν δάνεια αποπληρωτέα εντός ενός έτους.
συντελεστής επιτοκίου των δανείων αυτών κατά τη διάρκεια του 2004 ήταν 5,80%.

Ο

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,
Εκχώρηση τιµολογίων εµπορικών χρεωστών.

30. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Προκαταβολές πελατών
Εισπράξεις για ναύλωση πλοίων
Αναβαλλόµενο εισόδηµα πέραν του ενός έτους
Αναβαλλόµενο εισόδηµα εντός ενός έτους

2005
£’000

2004
£’000

2.058
7.386

1.558
3.928

9.444
(4.925)

5.486
(2.396)

4.519

3.090

2005
£’000

2004
£’000

20.018
9.211

18.167
363
13.140

29.229

31.670

31. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

Πιστωτές εµπορίου
Οφειλές σε σύµβουλο (σηµ. 27)
Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα

Οι άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα περιλαµβάνουν οφειλόµενα λειτουργικά έξοδα και
οφειλές σε πιστωτές επισκευών και ανακαινίσεων πλοίων και ξενοδοχείων.
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32. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2005
£’000

2004
£’000

1.073
227
224

1.351
422
209

1.524

1.982

2005
£’000

2004
£’000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Χρέωση έτους
Συναλλαγµατική διαφορά

660
31
(16)

386
276
(2)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

675

660

Εταιρικός φόρος Κύπρου
Εταιρικός φόρος Ελλάδος
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

33. ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σχέδιο καθορισµένων παροχών

Τα πιο πάνω ποσά αφορούν Ελληνικές εξαρτηµένες εταιρείες του συγκροτήµατος Louis
Hotels 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 το 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
Ποσοστό αύξησης µισθού
Ηλικία συνταξιοδότησης

5%
4%
65ον έτος

Η πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη έγινε το ∆εκέµβριο του 2004. Κατά τη
διάρκεια του 2005 ποσό ύψους £31 χιλιάδων χρεώθηκε στον ενοποιηµένο λογαριασµό
αποτελεσµάτων (2004: £276 χιλιάδες). ∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού που
να ανήκουν στο πιο πάνω σχέδιο.
Σχέδια καθορισµένης εισφοράς
Το προσωπικό της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών Louis Ship Management Ltd,
Louis Enterprises Ltd και Louis Cruise Centre Ltd συµµετέχει σε 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.
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33. ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια)
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 µικράς διαρκείας.
Οι Κυπριακές εταιρείες του συγκροτήµατος Louis Hotels και οι υπάλληλοί 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%.
Η θυγατρική εταιρεία Κ.∆.Ε.Τ.Α. και οι υπαλλήλοι της συνεισφέρουν σε ταµείο παροχής
ωφεληµάτων αφυπηρέτησης και σε ταµείο προνοίας τύπου καθορισµένης εισφοράς. Οι
εισφορές της Κ.∆.Ε.Τ.Α. είναι ύψους 10%.
Οι συνολικές εισφορές του Συγκροτήµατος ως εργοδότη σε σχέδια καθορισµένης εισφοράς
περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού και είναι ύψους £783 χιλιάδων (2004: £708
χιλιάδες).
34. ΕΞΑΓΟΡΕΣ/EKΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Γεράνι
Ξενοδοχεία
Τουρισµός Α.Ε.
£’000

Leisureland
Hotel
Enterprises Ltd
£’000

2005
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Χρεώστες και προπληρωµές
Αποθέµατα
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα
Αναβαλλόµενη φορολογία
Κρατικές επιχορηγήσεις
Φορολογία
Άλλα στοιχεία παθητικού
Μερίδιο καθαρού ενεργητικού/(παθητικού)
που αποκτήθηκε (12,5%, 100%)
Τίµηµα αγοράς
Εµπορική εύνοια

1.484
8
2
8
(93)
(82)
(82)
(319)
(38)
(10)
-

(2)

878
(919)

(2)
(1)

(41)

(3)
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34. ΕΞΑΓΟΡΕΣ/EKΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχεια)
Γεράνι
Ξενοδοχεία
Τουρισµός Α.Ε.
£’000
Ανάλυση καθαρής ροής µετρητών και αντίστοιχων
µετρητών:
Τίµηµα αγοράς
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα
Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Leisureland
Hotel
Enterprises Ltd
£’000

(919)
64
(658)

(1)
-

(1.513)

(1)

Η Louis Hotels εξαγόρασε στις 16 ∆εκεµβρίου 2005 επιπρόσθετο ποσοστό συµµετοχής ύψους
12,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Γεράνι Ξενοδοχεία Τουρισµός Α.Ε., εγγεγραµµένης
εταιρείας στην Ελλάδα προς £919 χιλιάδες. Συνέπεια αυτού, αυξήθηκε το ποσοστό
συµµετοχής της Louis Hotels στην πιο πάνω εταιρεία στο 62,5%. Η αύξηση αυτή είχε ως
αποτέλεσµα τη µετατροπή της από συνδεδεµένη σε εξαρτηµένη. Στην εξαγορά των
πρόσθετων αυτών µετοχών προέκυψε θετική εµπορική εύνοια ύψους £41 χιλιάδων και
αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου της
Louis Hotels στο καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε, ύψους £878 χιλιάδες.


Παράλληλα, στις 28 Μαρτίου 2005, η Louis Hotels απέκτησε το 100% του µετοχικού
κεφαλαίου της Leisureland Hotel Enterprises Ltd από την Ιθύνουσα προς £1 χιλιάδα.
Κατά την εξαγορά αυτών των µετοχών προέκυψε θετική εµπορική εύνοια ύψους £3
χιλιάδων που αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας
του µεριδίου της Louis Hotels στο καθαρό παθητικό που αποκτήθηκε, ύψους £2 χιλιάδων.



Εξαγορά από τη Louis Hotels 252.720 ιδίων µετοχών για το ποσό των £111 χιλιάδων. Ως
αποτέλεσµα, µειώθηκε το διατεθηµένο και πλήρως καταβληµένο κεφάλαιο της Louis
Hotels και αυξήθηκε το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας κατά 0,16%. Από την πράξη
αυτή προέκυψε αρνητική εµπορική εύνοια ύψους £6 χιλιάδων.

∆εν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες εξαγορές ή εκποιήσεις εξαρτηµένων εταιρειών κατά τη
διάρκεια του έτους 2005.
2004
Εξαγορές
Στα πλαίσια της υλοποίησης της στρατηγικής απόφασης της Εταιρείας για απόκτηση του
100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Louis Hotels, µετά την
απόσυρση της αίτησης της δεύτερης από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, έγιναν τα
ακόλουθα:
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34. ΕΞΑΓΟΡΕΣ/EKΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχεια)
 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 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 ύψους £1.189 χιλιάδων.
 Η Εταιρεία εξαγόρασε στις 30 Ιουνίου 2004 42.012.282 επιπλέον µετοχές, ή 28,99% του
µετοχικού κεφαλαίου της Louis Hotels από την Ιθύνουσα. 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 757.134 ιδίων µετοχών για το ποσό των £333 χιλιάδων.
Συνεπεία αυτού, µειώθηκε το διατεθειµένο και πλήρως καταβληµένο κεφάλαιο της Louis
Hotels και αυξήθηκε το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας κατά 0,45%. Από την πράξη
αυτή προέκυψε θετική 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, ύψους £317 χιλιάδων.
 Αγορά από την Εταιρεία 3.817.671 µετοχών ή 2,65% του µετοχικού κεφαλαίου της Louis
Hotels από την Ιθύνουσα 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.
Η Εταιρεία εξαγόρασε την Croisi France S.A. από την Ιθύνουσα 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.
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34. ΕΞΑΓΟΡΕΣ/EKΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχεια)
Εκποιήσεις
 H εκποίηση αντιπροσωπεύει επιστροφή του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας King Jason Hotel Apartments Ltd (“King Jason”) από τη Louis
Hotels, στην εταιρεία Free Club. Η Louis Hotels 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 να
επαναφέρει τη Free Club στην προτεραία κατάσταση, πριν την υπογραφή της αρχικής
συµφωνίας.
Ως αποτέλεσµα, η Louis Hotels 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 Εταιρείας, 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.
Με βάση τη συµφωνία, η Louis Hotels θα λαµβάνει από την King Jason 0,50% επί του
συνόλου του ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών του ξενοδοχείου.
35. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι κυριότερες εξαρτηµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες:
Όνοµα εταιρείας
Princesa Marissa Company Ltd
Ausoniamar Navigation Ltd
Louis Ship Management Ltd
Louis Shipping (Greece) Ltd
KIM Company Ltd
Louis Cruise Centre Ltd
Uniground Shipping Company Ltd
Uniground Shipping Company Ltd
Fulmar Shipping Company Ltd
Bregenz Shipping Company Ltd
Sapphire Hellas Ltd
Croisi France S.A.
Bella Shipping Company Ltd
Perla Navigation Ltd
Calypso Navigation Ltd
New Wave Navigation S.A.
Louis Enterprises Ltd
Ionian Cruise Lines S.A.
Core Marine Ltd

Χώρα
σύστασης

Ποσοστό
συµµετοχής
%

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Μπαχάµες
Κύπρος
Κύπρος
Ελλάδα
Γαλλία
Κύπρος
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Κύπρος
Λιβηρία
Λιβηρία

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
Υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων
Υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων
∆ιαχείριση καταστήµατος δώρων
Προώθηση πωλήσεων
Ιδιοκτησία πλοίου
Εκµετάλλευση πλοίου
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
Προώθηση πωλήσεων
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100
100
100
100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
Πώληση αδασµολόγητων ειδών
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης πλοίων

Κύρια δραστηριότητα
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35. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια)
Όνοµα εταιρείας
Louis Hellenic Cruises Ltd
Louis Hellenic Cruises EPE
Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Τουριστικής
Αναπτύξεως Λτδ
Louis Hotels Public Company Ltd

Χώρα
σύστασης
Νήσοι
Μάρσιαλ
Ελλάδα
Κύπρος
Κύπρος

Ποσοστό
συµµετοχής
%

Κύρια δραστηριότητα

100
100

Προώθηση πωλήσεων
Προώθηση πωλήσεων

75,76
88,59

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση ξενοδοχείου
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση
ξενοδοχείων και εκµετάλλευση
ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς

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 2005 ήταν ως ακολούθως:
31/12/2005
%
Κωστάκης Λοΐζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος
Στέλιος Κοιλιάρης, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Ιάσονας Περδίος, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Αλέξης Γαλανός
Γιώργος Γεωργιάδης
Τάκης Κληρίδης
Βάκης Λοΐζου
Λούης Λοΐζου (βλέπε σηµείωση πιο κάτω)
Χρίστος Μαυρέλλης

64,477
0,247
1,828
0,042
0,002
0,781
0,154
0,015

Το ποσοστό του κ. Κωστάκη Λοΐζου περιλαµβάνει την άµεση συµµετοχή του µε ποσοστό
3,889%, τις συµµετοχές των εταιρειών CLIN Company Ltd, SIKA Hotel Enterprises Ltd,
Summersun Travel Ltd και Alasia Cyprus Cruises Ltd µε ποσοστά 59,775%, 0,405%, 0,085%
και 0,015%, αντίστοιχα, των οποίων κύριος τελικός µέτοχος είναι ο ίδιος, όπως επίσης και τη
συµµετοχή της κ. Μαρίσσας Λοΐζου (θυγατέρα) και του κ. Λούη Λοΐζου (υιός) µε ποσοστό
0,154% και 0,154% 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 2005 ήταν η εταιρεία CLIN Company Ltd µε ποσοστό 59,775%.
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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 £420 χιλιάδων (2004: £363 χιλιάδων) υπό µορφή δανείου το οποίο είναι
αποπληρωτέο σε µια δόση το 2007 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, Εκτελεστικός Σύµβουλος της Εταιρείας. Για
το 2005, η αµοιβή για τις πιο πάνω υπηρεσίες ανήλθε στις £54 χιλιάδες (2004: £153
χιλιάδες).
 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. Το ποσό του ενοικίου για το έτος
ήταν £205 χιλιάδες (2004: £199 χιλιάδες).
 Χρέωση από την Iθύνουσα µε ποσό ύψους £605 χιλιάδων (2004: £587 χιλιάδες) 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 Ιθύνουσα.
Για το 2005, το ποσό ανήλθε στις £561 χιλιάδες (2004: £475 χιλιάδες).
 Η αµοιβή του Οίκου Γιώργος Γεωργιάδης & Συνεργάτες για την παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών για το έτος 2005 ανέρχεται στις £9 χιλιάδες (2004: £14 χιλιάδες).
39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος είναι τα µετρητά στο
ταµείο και στις τράπεζες, τα δάνεια µε την Ιθύνουσα 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. Το Συγκρότηµα περιορίζει τον κίνδυνο επιτοκίων µε τη
χρήση παραγώγων, κυρίως µε πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων. Τα επιτόκια και όροι
αποπληρωµής τους παρουσιάζονται στις σηµειώσεις 24, 28 και 29.
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39. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχεια)
β.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί λαµβάνονται προκαταβολές έναντι των
συµβολαίων παροχής υπηρεσιών, εξασκείται αυστηρή πιστωτική πολιτική και η
παρακολούθηση και είσπραξη χρεωστών γίνεται σε συνεχή βάση. Οι χρεώστες
παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. Κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν υπάρχει σηµαντικός 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 µίας 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.

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. Το Συγκρότηµα περιορίζει επίσης το συναλλαγµατικό κίνδυνο µε τη χρήση
παραγώγων, κυρίως µε πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων και προθεσµιακά συµβόλαια
συναλλάγµατος.

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.
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40. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η φύση και ο όγκος συναλλαγών µεταξύ του Συγκροτήµατος και συνδεδεµένων προσώπων
φαίνονται πιο κάτω:
Συνδεδεµένο πρόσωπο

Τουριστικές
υπηρεσίες
£’000

Louis UK Ltd
CLIN Company Ltd
Fourth G.L. Prodata Ltd

(154)
941
-

Χρηµατοοικονοµικές
£’000
136
(1.501)
-

Τεχνολογική
∆ικαίωµα
υποστήριξη χρήσης χώρου
£’000
£’000
(561)

(605)
-

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.
41. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, το Συγκρότηµα είχε τις πιο κάτω ανειληµµένες ή ενδεχόµενες
υποχρεώσεις:
α. 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.
β. Η εξαρτηµένη εταιρεία Louis Cruise Centre Ltd πρόσφερε εγγυήσεις για την έκδοση
τραπεζικής εγγυητικής ύψους £307 χιλιάδων προς όφελος του Συνδέσµου Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου και τίθεται σε ισχύ σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας.
γ. Εγγυήσεις ύψους £180 χιλιάδων για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων προς όφελος της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
δ. Η εξαρτηµένη εταιρεία New Wave Navigation S.A. πρόσφερε εγγυήσεις για την έκδοση
τραπεζικής εγγυητικής ύψους US$1.363 χιλιάδων προς όφελος του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου που βρίσκεται στον Πειραιά και τίθεται σε ισχύ σε περίπτωση πτώχευσης ή
αφερεγγυότητας.
ε. Η εξαρτηµένη εταιρεία Louis Cruise Centre Ltd πρόσφερε εγγυήσεις για την έκδοση
τραπεζικής εγγυητικής ύψους £24 χιλιάδων προς όφελος του Κυπριακού Οργανισµού
Τουρισµού.
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41. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)
ζ. Η εξαρτηµένη εταιρεία Louis Enterprises Ltd πρόσφερε εγγυήσεις για την έκδοση
τραπεζικών εγγυητικών ύψους £46 χιλιάδων προς όφελος της Αρχής Λιµένων Κύπρου και
τίθεται σε ισχύ σε περίπτωση που η Louis Enterprises Ltd δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της δυνάµει των συµβολαίων που υπάρχουν µεταξύ των πιο πάνω.
η. Στις 30 Μαΐου 2005 υπογράφτηκε συµφωνία µε βάση την οποία η θυγατρική εταιρεία του
Συγκροτήµατος Progress Shipping Company Ltd (“Progress”) αγόρασε το
κρουαζιερόπλοιο Aegean I (το “Πλοίο”) από την εταιρεία Dolphin για το ποσό των $4,8
εκ. και €0,5 εκ. Από το ποσό αυτό καταβλήθηκαν ως προκαταβολή µόνο τα €0,5 εκ. Η
οφειλόµενη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Dolphin εγγυήθηκε από τους διευθυντές και
τους κύριους µετόχους της κυρίους Ανάργυρο, Ιωάννη και Βαρβάρα Αγγελοπούλου (οι
“Εγγυητές”).
Η Dolphin αρνήθηκε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της πώλησης του Πλοίου ως
όφειλε και στις 11 Νοεµβρίου 2005 καταχώρησε αγωγή ενάντια στην Progress µε την
οποία ζητούσε έκδοση δικαστικής απόφασης η οποία θα αναγνώριζε ότι η Dolphin
δικαιολογηµένα ακύρωσε το µνηµόνιο συµφωνίας και εποµένως δεν έχει οποιεσδήποτε
υποχρεώσεις έναντι της Progress. Στις 27 Ιανουαρίου 2006 η Dolphin καταχώρησε ακόµη
µία αγωγή εναντίον της Progress όπου απαιτεί αποζηµίωση ύψους €8,9 εκ. (πλέον τόκους)
στην οποία ισχυρίζεται ότι το µνηµόνιο συµφωνίας ακυρώθηκε λόγω υπαιτιότητος της
Progress. Η ακροαµατική διαδικασία της αγωγής της πρώτης υπόθεσης ορίστηκε στις 23
Οκτωβρίου του 2006 και της δεύτερης στις 23 Ιανουαρίου 2007.
Η Progress έλαβε σειρά ασφαλιστικών και άλλων δικαστικών µέτρων για προστασία των
συµφερόντων της. Στις 24 Φεβρουαρίου 2006 προχώρησε σε αγωγή ενάντια στην
Dolphin και στους Εγγυητές ισχυριζόµενη ότι ακύρωσε τη συµφωνία παράνοµα και
ζήτησε όπως:
(i) Η Dolphin µεταβιβάσει και παραδώσει στην Progress το Πλοίο,
(ii) Η Dolphin και οι Εγγυητές πληρώσουν στην Progress ποσό ύψους €8,0 εκ. (πλέον
τόκους) ως αποζηµίωση για τη µη έγκαιρη εκπλήρωση του µνηµονίου συµφωνίας.
Εναλλακτικά η Progress ζητά €13,2 εκ. ως αποζηµίωση για τη µη εκπλήρωση της
συµφωνίας. Η ακροαµατική διαδικασία της αγωγής ορίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2007.
Στις 31 Ιανουαρίου 2006 εκδόθηκε η πρώτη απόφαση από το Πρωτοδικείο Πειραιώς, η
οποία δικαίωσε την Progress τονίζοντας ότι ο ισχυρισµός της Dolphin, ότι η Progress
υπαναχώρησε στη συµφωνία “όχι µόνο είναι καταφανώς ψευδής και προσχηµατικός, αλλά
αντίκειται εξαιρετικώς στην καλή πίστη και την ευθύτητα που απαιτείται κατά τις
συναλλαγές από τα συµβαλλόµενα µέρη”. Με την ίδια απόφαση δέσµευσε όλα τα
περιουσιακά στοιχεία της Dolphin καθώς και του κ. Ανάργυρου Αγγελόπουλου και των
δυο παιδιών του, περιλαµβανοµένου και του Πλοίου, µέχρι του ποσού των €8,0 εκ. για να
καλυφθούν τυχόν υλικές ή και ηθικές ζηµιές τις οποίες πιθανόν να υποστεί η Progress.
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41. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)
Στο µεταξύ σε σχέση µε την πιο πάνω υπόθεση, η εταιρεία Rivermont Shipping and
Trading Inc. (“Rivermont”) προχώρησε σε εξαγορά των δανείων (συµπεριλαµβανοµένων
και των υποθηκών επί του Πλοίου και των άλλων δικαιωµάτων σε σχέση µε τα δάνεια)
που είχαν παραχωρηθεί κατά καιρούς προς την Dolphin από την Τράπεζα Πειραιώς και τη
λήψη µέτρων για πώληση του Πλοίου µε πλειστηριασµό. Για αποφυγή του ενδεχόµενου
αυτού, αλλά και γενικότερη προστασία των συµφερόντων της, η Progress έλαβε σειρά
πρόσθετων δικαστικών µέτρων.
Ως αποτέλεσµα, το Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς διέταξε τη λήψη προσωρινών
µέτρων και ανέβαλε την πώληση µε πλειστηριασµό του Πλοίου µέχρις ότου συζητηθεί και
αποφασιστεί η αίτηση της Progress για ανακοπή του πλειστηριασµού. Η ακρόαση έχει
ορισθεί για τις 16 Ιανουαρίου 2007.
Βάση των εξελίξεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν αναµένεται ότι το Συγκρότηµα θα
υποστεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αγωγές που κινήθηκαν εναντίον του.
θ. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος για
κεφαλαιουχικές δαπάνες, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις οικονοµικές
καταστάσεις και αφορούσαν ανακαινίσεις ξενοδοχείων, ανέρχονταν σε £5.841 χιλιάδες
(2004: £1.898 χιλιάδες).
ι. Εταιρείες του θυγατρικού συγκροτήµατος Louis Hotels έχουν παραχωρήσει εγγυήσεις και
εµπράγµατες εξασφαλίσεις ύψους £16,5 εκ., το µεγαλύτερο µέρος πριν από τη
δηµοσιοποίηση της Louis Hotels, για δάνεια της Ιθύνουσας. Σε αντάλλαγµα έχει λάβει
εγγυήσεις από την Ιθύνουσα για ποσό ύψους £6,5 εκ., καθώς και εγγυήσεις µε τη µορφή
ενεχυρίασης 10,9 εκ. µετοχών της Εταιρείας που κατέχει η Ιθύνουσα και 2,5 εκ. µετοχών
της Εταιρείας που κατέχει ο κ. Κωστάκης Λοΐζου. Εξασφαλίσεις ποσού ύψους £15,2 εκ.
έχουν παραχωρηθεί από τη Louis Hotels στην Εταιρεία. Σε αντάλλαγµα η Louis Hotels
έχει λάβει από την Εταιρεία εγγυήσεις ποσού ύψους £11 εκ. καθώς και εγγυήσεις µε τη
µορφή ενεχυρίασης 1,3 εκ. µετοχών της Louis Hotels που κατέχει η Εταιρεία. Επιπλέον, ο
κ. Κωστάκης Λοΐζου έχει εγγυηθεί τραπεζικά παρατραβήγµατα πλοιοκτητριών και άλλων
θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας για ποσό ύψους £1,2 εκ. και για τον ίδιο λόγο έχει
ενεχυριάσει ακίνητη προσωπική του περιουσία για ποσό ύψους £250 χιλιάδων.
κ. 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.
λ. ∆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.
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42. ΝΕΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ
Το πιο κάτω ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ήταν εκδοµένο στις 31
∆εκεµβρίου 2005 αλλά δεν εφαρµόστηκε από το Συγκρότηµα αφού τίθεται σε ισχύ σε
µελλοντικές περιόδους:
∆ΠΧΠ7: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
Το πρότυπο εφαρµόζεται για περιόδους που αρχίζουν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007. Το
Συγκρότηµα προτίθεται να εφαρµόσει το πρότυπο από 1 Ιανουαρίου 2007. Το πρότυπο
αντικαθιστά το ∆ΛΠ30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και
παρόµοιων Οικονοµικών Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ∆ΛΠ32:
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Η εφαρµογή του προτύπου
δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος.
43. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στις 17 Μαρτίου 2006 ολοκληρώθηκε η παραλαβή του κρουαζιεροπλοίου “Birka Princess”,
από τη Φιλλανδική εταιρεία Birka Cruises για το ποσό των $35,0 εκ. Το νέο αυτό απόκτηµα
του στόλου του Συγκροτήµατος κατασκευάστηκε στη Φιλλανδία το 1986 και έτυχε πλήρους
ανακαίνισης ύψους $26 εκ. το 1999. Είναι 22.412 τόνων και µπορεί να µεταφέρει 1.537
επιβάτες σε 584 καµπίνες. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό µετονοµάστηκε σε “Sea Diamond” και
προορίζεται για την εκτέλεση 3-ήµερων και 4-ήµερων κρουαζιέρων από τον Πειραιά.
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