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LOUIS PLC
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

∆ίδεται ειδοποίηση ότι την 26η Μαΐου, 2009 και ώρα 5:30 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί στα
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Οδό Αµφιπόλεως 20, Στρόβολος στην Λευκωσία, η 10η
Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Louis plc (η “Εταιρεία”).
Ηµερήσια διάταξη
1.

Υποβολή και εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2008.

2.

Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

3.

Έγκριση Έκθεσης Πολιτικής Αµοιβών και καθορισµός της αµοιβής των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4.

Επαναδιορισµός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για
καθορισµό της αµοιβής τους.

5.

Οποιαδήποτε άλλη εργασία µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σηµειώσεις


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. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει
εκλογή. Λεπτοµερή βιογραφικά σηµειώµατα των Συµβούλων που προσφέρονται για
επανεκλογή παρατίθενται στην ΄Εκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης Μέρος Β (ΙΙ).



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

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

Κώστας Χατζηµάρκος
Γραµµατέας
Λευκωσία, 30 Απριλίου 2009
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LOUIS PLC
ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY
Παρακαλούµε όπως ταχυδροµηθεί στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας, οδός Αµφιπόλεως 20, 2025
Στρόβολος, Λευκωσία.
Please send by mail to the Company’s Registered Office, 20 Amphipoleos street, 2025 Strovolos, Nicosia.
Εγώ/Εµείς ___________________________________________________ από ____________________
I/We
of
µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου________________________________________________________
ID/Passport number
µέλος/µέλη της LOUIS PLC, διορίζω/διορίζουµε µε το έγγραφο αυτό
being a member/members of LOUIS PLC, hereby appoint
τον/την ____________________________________________________ από _______________________
of
ή στην απουσία του/της,
or failing him/her,
τον/την ____________________________________________________ από _______________________
of
ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό µου/µας για να ψηφίσει εκ µέρους µου/µας στην Ετήσια
as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2009
General Meeting of the Company, to be held on the 26th May 2009
και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση.
and at any adjournment thereof.
Ηµεροµηνία ____________________________
Date

Υπογραφή ___________________________
Signature

Σηµειώσεις
•
Το παρόν ΄Εγγραφο ∆ιορισµού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε οποιαδήποτε άλλα
συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας, οδός Αµφιπόλεως 20,
2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της
Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης.
•
Προκειµένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσηµη σφραγίδα της και την/τις
υπογραφή/ές εξουσιοδοτηµένου/ων προσώπων.
•
Στην περίπτωση από κοινού µετόχων, πληρεξούσιο µπορεί να δώσει µόνο ο µέτοχος του οπoίου το όνοµα
εµφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
Notes
•
This form of Proxy must be deposited together with any other necessary documents at the Company’s Registered
Office, 20 Amphipoleos street, 2025 Strovolos, Nicosia, at least 48 hours before the time set for holding the
Meeting or adjourned Meeting.
•
If such appointor is a corporation, the Form of Proxy must be under its common seal and signed by the duly
authorised officer/s in that behalf.
•
In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in
the Register of Members.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια 3(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (‘Νόµος’), εµείς τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Louis Plc για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2008, επιβεβαιώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι ετήσιες ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες
παρουσιάζονται στις σελίδες 30 µέχρι 95:
i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόµου, και
ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της
οικονοµικής κατάστασης και των επιδόσεων της Louis Plc και των θυγατρικών που
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο (‘το
Συγκρότηµα’) και
(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της
απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας και του
Συγκροτήµατος, µαζί µε περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιµετωπίζουν.
Μέλη ∆ιοικητικού
Αρχιλογιστής

Συµβουλίου,

Ανώτερος

Γενικός

∆ιευθυντής

Οικονοµικών

Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Κωστάκης Λοΐζου
Στέλιος Κοιλιάρης
Ιάσωνας Περδίος
Λούης Λοΐζου

Εκτελεστικός Πρόεδρος
Εκτελεστικός Σύµβουλος
Εκτελεστικός Σύµβουλος
Εκτελεστικός Σύµβουλος

Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Αλέξης Γαλανός
Γιώργος Γεωργιάδης
Όλγα Ηλιάδου
Τάκης Κληρίδης
Βάκης Λοΐζου
Χρίστος Μαυρέλλης
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
Ανώτερος Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών

Αρχιλογιστής

Σπύρος Σπυρίδης

Γιαννάκης Λακκοτρύπης

Λευκωσία, 9 Απριλίου 2009

και
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Κωστάκης Λοΐζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος
Στέλιος Κοιλιάρης, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Ιάσωνας Περδίος, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Λούης Λοΐζου, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Αλέξης Γαλανός
Γιώργος Γεωργιάδης
Όλγα Ηλιάδου
Τάκης Κληρίδης
Βάκης Λοΐζου
Χρίστος Μαυρέλλης

Γραµµατέας

Κώστας Χατζηµάρκος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

KPMG

Νοµικοί Σύµβουλοι

Ιωαννίδης ∆ηµητρίου
Λ. Πελεκάνος & Συνεργάτες
Λουκής Παπαφιλίππου & Συνεργάτες
Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες
Χρυσαφίνης & Πολυβίου
Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία
Ρούσσος & Χατζηδηµητρίου
Τσιµπανούλης & Συνεργάτες
Ν. Γκίνης – ∆. Νέρι
Παµπούκης & Συνεργάτες
∆ικηγορικό γραφείο Πέτρου Ν. Καµπάνη
Βγενόπουλος & Συνεταίροι
Hill Dickinson LLP

Tραπεζίτες

Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Alpha Τράπεζα
Banca Monte Dei Paschi di Siena S.P.A.
Bank of Scotland
Barclays Bank S.A.
Deutsche Bank A.G.
DVB Bank America N.V.
First Business Bank S.A.
Groupe Societe Generale
HSBC Bank plc
Marfin Popular Bank Public Company Ltd
Societe Generale
Universal Bank Public Ltd

Εγγεγραµµένο Γραφείο

Louis House
Οδός Αµφιπόλεως Αρ. 20
2025 Στρόβολος
Λευκωσία
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγµένες Ενοποιηµένες
και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις της Louis Plc (η ‘Εταιρεία’) και των θυγατρικών της (το
‘Συγκρότηµα’) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2008 ήταν η διεξαγωγή κρουαζιέρων,
η ναύλωση πλοίων για κρουαζιέρες τρίτων, η πώληση αδασµολογήτων ειδών, η παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών µονάδων, αγορά και
εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, η ανέγερση εξοχικών κατοικιών, η διαχείριση και
αξιοποίησή τους και η παροχή χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων σε εταιρείες του
Συγκροτήµατος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το 2008 ήταν µια δύσκολη χρονιά για τη Louis plc, αφού τα αποτελέσµατά της, και ιδιαίτερα
εκείνα των κρουαζιεροπλοίων, επηρεάστηκαν πολύ δυσµενώς από διάφορους εξωγενείς
παράγοντες. Οι πιο σηµαντικοί από αυτούς ήταν οι διακυµάνσεις στην ισοτιµία του δολλαρίου και
της στερλίνας έναντι του Ευρώ, η κατακόρυφη άνοδος στις τιµές των καυσίµων και των τροφίµων
και η διεθνής οικονοµική κρίση.
Πιο αναλυτικά, η κατακόρυφη µείωση στην ισοτιµία του δολλαρίου κατά τη διάρκεια του 2008
οδήγησε σε σηµαντική πτώση των εισοδηµάτων του Συγκροτήµατος σε Ευρώ από τις ναυλώσεις
πλοίων (που όλες ήταν το 2008 σε δολλάρια), καθώς και των εισοδηµάτων της Louis Hellenic
Cruises, που λόγω των Αµερικανών είναι σε µεγάλο βαθµό σε δολλάρια. Αρνητικά επέδρασε η
µείωση της ισοτιµίας του δολλαρίου και πάνω στα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πάνω στα
πλοία της Louis Hellenic Cruises, εξαιτίας της µείωσης της αγοραστικής δύναµης των
Αµερικανών και των άλλων επιβατών που προέρχονταν από χώρες εκτός της Ευρωζώνης αφού
όλων σχεδόν τα εθνικά νοµίσµατά υποτιµήθηκαν σηµαντικά έναντι του Ευρώ. Το Συγκρότηµα
ακολουθεί πολιτική προστασίας έναντι των διακυµάνσεων στην ισοτιµία του δολλαρίου πάνω σε
µεσοπρόθεσµη βάση µε τη σύναψη δανείων σε δολλάρια. Η πολιτική όµως αυτή, τη
συγκεκριµένη χρονιά δεν απέδωσε (σε αντίθεση µε ότι συνέβηκε όλα τα προηγούµενα χρόνια)
λόγω του ότι το δολλάριο, µετά τη συνεχή πτώση του στη διάρκεια του έτους, σηµείωσε
σηµαντική άνοδο στο τέλος, δηµιουργώντας µη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές ζηµιές,
αντί συναλλαγµατικά κέρδη που θα υπήρχαν αν το δολλάριο παρέµενε στα χαµηλότερα επίπεδα
στα οποία εκυµαίνετο κατά την διάρκεια του έτους. Η επίσης κατακόρυφη µείωση της ισοτιµίας
της στερλίνας οδήγησε σε ανάλογη µείωση των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών πάνω στα
ναυλωµένα κρουαζιερόπλοια όπου οι τιµές είναι σε στερλίνες.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση επηρέασε κυρίως τις κρατήσεις των Αµερικανών από το
καλοκαίρι του 2008, ενώ η κατακόρυφη άνοδος στις τιµές του πετρελαίου και των τροφίµων
επέδρασαν αυξητικά στο κόστος λειτουργίας κυρίως των κρουαζιεροπλοίων αλλά και των
ξενοδοχείων. Σηµειώνεται εδώ ότι στην περίπτωση όλων των ναυλωµένων πλοίων ο ναυλωτής
επιβαρύνεται µε τις αυξήσεις στις τιµές του πετρελαίου. Η µείωση στις τιµές του πετρελαίου κατά
το τελευταίο τρίµηνο του έτους δεν είχε ουσιαστική θετική επίδραση στα αποτελέσµατα του 2008
λόγω περιορισµένης δραστηριότητας κατά την περίοδο αυτή. Αντιθέτως, λόγω της παγκόσµιας
τραπεζικής κρίσης, τα δανειστικά επιτόκια σηµείωσαν µεγάλη αύξηση.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (συνέχεια)
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, ο κύκλος εργασιών της Louis plc παρουσιάζεται µειωµένος από
€315 εκ. για το 2007 στα €273 εκ. για το 2008, δηλαδή κατά 13%. Η µείωση αυτή οφείλεται
κυρίως στην πτώση κατά 15,8% των εσόδων που προέρχονται από τις εργασίες του Τοµέα
Κρουαζιέρων. Tο υπόλοιπο της µείωσης προήλθε από την πτώση του κύκλου εργασιών της Louis
Hotels κατά 4% λόγω µείωσης των µονάδων κατά τέσσερεις, ενώ η εκποίηση της Κ.∆.Ε.Τ.Α.
(Hilton) συνέτεινε επίσης στη µείωση.
Ανάλογη πτώση σηµείωσε και το λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και
ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) που µειώθηκε στα €40,3 εκ. σε σύγκριση µε €56,8 εκ. το
2007.
Σε αντίθεση µε τον τοµέα των κρουαζιέρων, η Louis Hotels παρουσίασε αύξηση στα κέρδη από
εργασίες πριν από τα καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα από €6,2 εκ. σε €8,3 εκ., (+34%), παρά τη
µείωση στον κύκλο εργασιών της κατά 4%. Η µείωση των ξενοδοχειακών µονάδων της Εταιρείας
κατά τέσσερεις δεν επέδρασε αρνητικά στην κερδοφορία των ξενοδοχείων. Αρνητική, όµως,
συγκριτικά επίδραση πάνω στα φετινά αποτελέσµατα από εργασίες του Συγκροτήµατος είχε η
κατά το 2007 πώληση µετοχών του Hilton Cyprus, αφού το περασµένο έτος είχαν συµπεριληφθεί
τα κέρδη από εργασίες του ξενοδοχείου, ύψους €1,8 εκ.
Η καθαρή ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους της Louis plc κατά το 2008 ήταν €31,3 εκ., σε
σύγκριση µε κέρδος €12,9 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Αν ληφθούν υπόψη
διάφοροι µη επαναλαµβανόµενοι παράγοντες που επηρέασαν τόσο τα αποτελέσµατα του 2008 (η
πώληση στα πλαίσια αναβάθµισης του στόλου των πλοίων Princesa Marissa και Serenade µε
ζηµιά €7,6 εκ., η αναχρηµατοδότηση των κρουαζιεροπλοίων Thomson Spirit και Thomson
Destiny µε κέρδος €10,6 εκ.), όσο και τα αποτελέσµατα του 2007 (πώληση µετοχών ξενοδοχείου
Hilton Cyprus και άλλων ακινήτων µε κέρδος €20,9 εκ.), η αρνητική απόκλιση µεταξύ των δύο
περιόδων ανέρχεται στα €26,2 εκ. Σηµαντικό µέρος της απόκλισης αυτής, δηλαδή ποσό ύψους
€9 εκ. προκύπτει από µη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές.
ΜΕΡΙΣΜΑ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος.
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 ρευστότητας, ο κίνδυνος συναλλαγµατικών
διαφορών, ο κίνδυνος αύξησης των τιµών πετρελαίου και οι κίνδυνοι ναυτιλιακής και τουριστικής
βιοµηχανίας. Το Συγκρότηµα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους αυτούς µε
διάφορους µηχανισµούς. Περιγραφή για τη διαχείριση κινδύνων αναφέρεται στη σηµείωση 38
των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το Συγκρότηµα θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή 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 και Μασσαλία, η πιο
ορθολογιστική χρησιµοποίηση των πλοίων (που θα οδηγήσει και στη µείωση της εποχικότητας),
καθώς και η συνέχιση της ανανέωσης του στόλου.
Στις 9 Φεβρουαρίου 2009 κατακυρώθηκε η προσφορά για µακροχρόνια διαχείριση του επιβατικού
σταθµού κρουαζιέρων καθώς και των αποβάθρων κρουαζιεροπλοίων στο λιµάνι της Μασσαλίας
στη Γαλλία. Η Louis Cruise Lines είναι από το 2004 ένας από τους σηµαντικότερους χρήστες του
λιµανιού αφού δύο από τα κρουαζιερόπλοια της πραγµατοποιούν κρουαζιέρες µε αφετηρία την
Μασσαλία, ενώ και κρουαζιερόπλοια της που είναι ναυλωµένα στην Thomson Cruises, την
συµπεριλαµβάνουν στα δροµολόγια τους.
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, όπως η Αίγυπτος, όπου παρουσιάζονται ευκαιρίες διαχείρισης ή και ενοικίασης
ξενοδοχειακών µονάδων.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Στις 11 Ιανουαρίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε
η µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη
στρογγυλοποίηση από ΛΚ0,10 σε €0,17. Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε €85.000.000 και €71.861.374 αντίστοιχα. Οι
τροποποιήσεις έγιναν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του
2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε
Ευρώ, ύψους €363.595, έχει κεφαλαιοποιηθεί και πιστωθεί στο αποθεµατικό “∆ιαφορά από
µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ”. Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε
€1=£0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα λειτουργούσε αυτόνοµα υποκαταστήµατα στην
Αθήνα, τον Πειραιά και τη Γένοβα και στα νησιά Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κω, Κεφαλλονιά, Κρήτη
και Ρόδο. Επίσης, το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες, µέσω θυγατρικών του
εταιρειών οι οποίες αναφέρονται στη σηµείωση 34 των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στη σελίδα 4.
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.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού παρατίθενται στη σηµείωση 41 των οικονοµικών
καταστάσεων.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ανεξάρτητοι 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, 9 Απριλίου 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2008
ΜΕΡΟΣ Α
I.

Εισαγωγή
Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που
ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού. Η εταιρική
διακυβέρνηση διέπει τη σχέση µεταξύ των µετόχων, διοικητικών συµβούλων και της
διευθυντικής οµάδας µια εταιρείας.
Η Louis plc, ως εταιρεία εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
(“ΧΑΚ”), αναγνωρίζοντας την σηµασία του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στο
διαχωρισµό των ευθυνών, των ρόλων και των σχέσεων των µερών που αποτελούν την
Εταιρεία εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και τηρεί τις
διατάξεις του.

ΜΕΡΟΣ Β
II.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τον Ιανουάριο του 2007 το ΧΑΚ δηµοσίευσε 2η αναθεωρηµένη έκδοση του Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Το Συγκρότηµα έχει υιοθετήσει όλες τις νέες πρόνοιες του
Κώδικα µε εξαίρεση τις πρόνοιες που αφορούν την ισορροπία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(Παράγραφος Κώδικα Α.2.3). Το συµβούλιο του ΧΑΚ έχει παραχωρήσει επιπλέον χρονική
περίοδο συµµόρφωσης µέχρι την 20η ∆εκεµβρίου 2009, αφού σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια
του Κώδικα, µόνο τέσσερις από τους δέκα ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας
θεωρούνται Ανεξάρτητοι (δηλ. το 40% του συνόλου), σε αντίθεση µε την παράγραφο Α.2.3
που προνοεί ότι τουλάχιστον το 50% των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να
είναι Ανεξάρτητοι.
Κριτήρια Καθορισµού Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Συµβούλων:
Το Συγκρότηµα έχει υιοθετήσει τα αναθεωρηµένα κριτήρια για τον ορισµό ανεξάρτητων
∆ιοικητικών Συµβούλων του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΧΑΚ. Τα κριτήρια
αυτά αφορούν την εργασιακή, επιχειρηµατική και µετοχική σχέση των ∆ιοικητικών
Συµβούλων µε το Συγκρότηµα, την οικογενειακή και επιχειρηµατική σχέση των ∆ιοικητικών
Συµβούλων µεταξύ τους, καθώς και τα έτη υπηρεσίας τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τρεις εκτελεστικούς διοικητικούς
συµβούλους και έξι µη εκτελεστικούς διοικητικούς συµβούλους, οι τέσσερις από τους
οποίους θεωρούνται ανεξάρτητοι, σύµφωνα µε τις αναθεωρηµένες πρόνοιες του Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
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Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: (συνέχεια)
Ο ρόλος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι περισσότερο συντονιστικός και
συµβουλευτικός παρά εκτελεστικός αφού οι εκτελεστικοί σύµβουλοι, κύριοι Στέλιος
Κοιλιάρης, Ιάσωνας Περδίος, ενεργούν ως Πρώτοι Εκτελεστικοί ∆ιευθυντές για τους τοµείς
των Κρουαζιέρων και των Ξενοδοχείων, αντίστοιχα, ενώ ο κύριος Λούης Λοΐζου ενεργεί ως
αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής για τον τοµέα Κρουαζιέρων. Επιπλέον η
πολυετής εµπειρία και οι γνώσεις του Προέδρου σε θέµατα που αφορούν ολόκληρο το
φάσµα της Τουριστικής Βιοµηχανίας τον καθιστούν ένα αναµφίβολα αναγκαίο µέλος της
διευθυντικής οµάδας του Συγκροτήµατος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο για να ενηµερωθεί και
να εξετάσει τα θέµατα που τίθενται ενώπιόν του. Κατά το 2008 έγιναν 7 συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων,
αποφάσεις επί των οποίων µπορούν να λαµβάνονται µόνο από αυτό. ∆ιάφορα θέµατα
δύνανται να παραπεµφθούν σε ειδικές επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς αυτό να
µειώνει την συλλογική ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Καµία κατηγορία µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. Όλοι οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της
Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές δυνατό να είναι διαθέσιµες στους
∆ιοικητικούς Συµβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το 1/3 των Συµβούλων παραιτούνται και σε περίπτωση
που οι ίδιοι το επιθυµούν προσφέρονται για επανεκλογή τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, όπως
απαιτείται από τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Επιπλέον οι ∆ιοικητικοί
Σύµβουλοι που διορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπόκεινται σε εκλογή από τους
µετόχους µε την πρώτη ευκαιρία µετά τον διορισµό τους. Η Εκτελεστική ∆ιεύθυνση µεριµνά
για την έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ιδιαίτερα αναφορικά µε γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την
οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος.
Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις
συνεδρίες του Συµβουλίου ενώ µαζί µε την ειδοποίηση λαµβάνουν και όλα τα σχετικά µε την
συνεδρία έγγραφα. Την πιο πάνω διαδικασία επιβλέπει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Μετά το πέρας της κάθε συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος, τα Πρακτικά αποστέλλονται σε όλους τους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους για σχόλια.
Στις 28 Νοεµβρίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Γεωργιάδη ως
Ανώτερο Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο, ο οποίος είναι διαθέσιµος να ακούει τις
ανησυχίες των µετόχων των οποίων το πρόβληµα τους δεν έχει λυθεί δια µέσου των
κανονικών καναλιών επικοινωνίας.
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Στις 25 Ιουνίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως διορίσει την κυρία ΄Ολγα
Ηλιάδου ως µέλος της Επιτροπής Ελέγχου και επιβεβαίωσε την σύνθεση των Επιτροπών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ως ακολούθως:
1. Επιτροπή Ελέγχου
Γιώργος Γεωργιάδης, Πρόεδρος
Αλέξης Γαλανός
Χρίστος Μαυρέλλης
Τάκης Κληρίδης
΄Ολγα Ηλιάδου

-

Ανεξάρτητος, µη Εκτελεστικός
Ανεξάρτητος, µη Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός
Ανεξάρτητος, µη Εκτελεστικός
Ανεξάρτητος, µη Εκτελεστικός

2. Επιτροπή Αµοιβών
Αλέξης Γαλανός, Πρόεδρος
Βάκης Λοΐζου
Γιώργος Γεωργιάδης

-

Ανεξάρτητος, µη Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός
Ανεξάρτητος, µη Εκτελεστικός

3. Επιτροπή ∆ιορισµών
Χρίστος Μαυρέλλης, Πρόεδρος
Λούης Λοΐζου
Τάκης Κληρίδης

-

Μη Εκτελεστικός
Εκτελεστικός
Ανεξάρτητος, µη Εκτελεστικός

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι:
Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
1.

Κωστάκης Λοΐζου (Εκτελεστικός Πρόεδρος)
Γεννήθηκε στην Λεµεσό το 1944. Μετά την αποφοίτησή του από το Αµερικανικό Κολλέγιο
στην Αθήνα σπούδασε Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Λονδίνο και Γενεύη. Ο
Κωστάκης Λοΐζου έχει παρευρεθεί και παρουσιάσει εργασίες του σε πάρα πολλά διεθνή
τουριστικά συνέδρια. Έχει γράψει αρκετά άρθρα για τον τουρισµό και ενδιαφέρεται για την
Ελληνική Ιστορία και Λογοτεχνία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή µέλος σε διάφορα
∆ιοικητικά Συµβούλια, όπως ο Σύνδεσµος Ξενοδόχων Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσµος
Αυτοκινήτων Ενοικίασης, Σύνδεσµος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Αµερικανικός Σύνδεσµος
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Ανώτερο Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Σπουδών,
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Μεταφορών, Κυπριακό ∆ιυλιστήριο, Κυπριακό Ναυτικό Συµβούλιο,
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Ροταριανός Όµιλος, Σύνδεσµος για την Προστασία του
Περιβάλλοντος, Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου, Άλφα Τράπεζα και άλλα.
Από το 1989 ο Κωστάκης Λοΐζου, είναι ο Επίτιµος Γενικός Πρόξενος της Ουγγαρίας, στην
Κύπρο. Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας τον έχει τιµήσει µε την ανώτατη αναγνώριση του
«Commander’s Cross of the Order of Merit” καθώς και µε το µετάλλιο “PRO AUXILIO
CIVIUM HUNGARORUM”. Τιµήθηκε επίσης από την Πολωνική ∆ηµοκρατία µε “Cavalier’s
Cross of the Order of Merit”, ενώ το Μάρτιο του 2005 του απονεµήθηκε το βραβείο
“Πρωτοπόρος στον Ευρωπαϊκό Τουρισµό για το 2005” από το ∆ιεθνή Σύνδεσµο Συµβούλων
Τουρισµού.
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2.

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

3.

Ιάσωνας Περδίος (Εκτελεστικός Σύµβουλος)
Γεννήθηκε το 1951. Αποφοίτησε το 1976 από το Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου στην
Γαλλία, από όπου και απέκτησε Ανώτατο ∆ίπλωµα στη ∆ιεύθυνση Ξενοδοχείων &
Επισιτισµού. Από το 1976 µέχρι το 1978 διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής του ξενοδοχείου
PLM στο Πόρτο Χέλι, και από το 1978 µέχρι το 1982 στο ξενοδοχείο Καρπασιάνα στη
Λάρνακα. Από το 1983 µέχρι το 1997 ήταν Γενικός ∆ιευθυντής της αλυσίδας ξενοδοχείων
και εστιατορίων του Οργανισµού Λούη. Από τον Ιούνιο του 1997 µέχρι και σήµερα είναι
∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας Louis Hotels Public Company Ltd.
∆ιετέλεσε
αντιπρόεδρος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσµου
Ξενοδόχων. Για πολλά χρόνια υπήρξε µέλος του Συµβουλίου της Κυπριακής Οµοσπονδίας
Ποδοσφαίρου, όπως επίσης µέλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ποδοσφαιρικής Οµάδας Ε.Π.Α. Λάρνακας. Επίσης είναι µέλος της ∆ιαχειριστικής
Επιτροπής του Ταµείου Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του KOA.

4.

Λούης Κ. Λοΐζου (Εκτελεστικός Σύµβουλος)
Γεννήθηκε το 1971. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το 1990. Σπούδασε
στο πανεπιστήµιο Oxford Brookes του Ηνωµένου Βασιλείου από όπου και απέκτησε πτυχίο
στην διεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΒΑ in Tourism and Business Administration ).
Συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήµιο Middlesex στην Αγγλία αποκτώντας
µεταπτυχιακό τίτλο στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ( MBA ) το 1996. Με την επιστροφή του
στην Κύπρο, εντάσσεται στο διευθυντικό δυναµικό του Οµίλου Λούης κατέχοντας για σειρά
ετών την θέση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου των Τουριστικών Γραφείων Λούης. Ο Λούης
Λοΐζου είναι µέλος διαφόρων ∆ιοικητικών Συµβουλίων καθώς και άλλων Εµπορικών και
Επιχειρηµατικών Οργανισµών. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Κύπρο-Ουγγρικού
Συνδέσµου Επιχειρηµατιών και του Συνδέσµου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA).
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Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
5.

Βάκης Λοΐζου
Γεννήθηκε το 1946. Είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Οµίλου Εταιρειών ΛΟΥΗΣ.
Σπούδασε στο University of London (B.A.) Οικονοµικά, Νοµικά και Ιστορία. ∆ιετέλεσε
µέλος και γραµµατέας του Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενοδόχων Κύπρου, Γραµµατέας του
Συνδέσµου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου καθώς και Πρόεδρος του Κυπριακού Κλάδου
του American Society of Travel Agents. Είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος εταιρειών στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Από το 2006 ο Βάκης Λοΐζου είναι ο Επίτιµος Γενικός Πρόξενος
της Βουλγαρίας στην Κύπρο και πρόεδρος των επιχειρηµατικών συνδέσµων Κύπρου –
Βουλγαρίας και Κύπρου– Τσεχίας.

6.

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

Ανεξάρτητοι µη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
7.

Αλέξης Γαλανός
Γεννήθηκε το 1940. Ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές σπουδές του το 1958 στο Αµερικανικό
Κολλέγιο Αθηνών. Φοίτησε στο Πανεπιστήµιο του Cambridge (Kings College) όπου έλαβε
το 1962 δίπλωµα Master (M.A.) στις οικονοµικές επιστήµες και την κοινωνιολογία. Επίσης
σπούδασε νοµικά και είναι Barrister at Law του Inner Temple. Τον ∆εκέµβριο του 2006
εξελέγη ∆ήµαρχος της κατεχόµενης Αµµοχώστου.
Είναι νυµφευµένος µε την Αλεξάνδρα Γαλανού και έχει δύο υιούς.
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8.

Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης
Γεννήθηκε
το
1946.
Είναι επιχειρηµατίας και σύµβουλος επιχειρήσεων στον
ξενοδοχειακό και τουριστικό τοµέα. Είναι απόφοιτος οικονοµικών επιστηµών του
Πανεπιστηµίου της Λοζάνης, Ελβετίας και απόφοιτος ξενοδοχειακών και τουριστικών
σπουδών του Centre International de Glion, Ελβετία. Παρακολούθησε στο Πανεπιστήµιο
Cornell στις ΗΠΑ, µεταπτυχιακού επιπέδου πρόγραµµα ξενοδοχειακής διεύθυνσης. Είναι
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου, Πρόεδρος
των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, Αντιπρόεδρος του Cyprus Association of Directors και
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κυπριακών δηµοσιών και άλλων ιδιωτικών εταιρειών.
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ) και του ΕΒΕ Λεµεσού. Είναι Επίτιµος Πρόεδρος του Παγκύπριου
Συνδέσµου ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥ∆ΙΞΕ). ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Cyprus International Institute for the
Environment and Public Health in Association with the Harvard School of the Public
Health 2005 – 2008, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισµού
Κύπρου (ΑΗΚ) 1999 - 2005 και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ραδιοφωνικού
Ιδρύµατος Κύπρου (ΡΙΚ) 1994-1996.

9.

΄Ολγα Ηλιάδου
Γεννήθηκε το 1946. Αποφοίτησε από το Orange Hill Grammar School του Λονδίνου το
1965. Μετά, φοίτησε στο Πανεπιστήµιο του Cambridge (Girton College) όπου έλαβε το
δίπλωµα Master (M.A.) στις οικονοµικές επιστήµες. Μετά τις σπουδές της εργάστηκε στις
Κυπριακές Αερογραµµές σε διάφορες διευθυντικές θέσεις από το 1968 µέχρι το 2006, όταν
και αφυπηρέτησε από την θέση της ως Βοηθός Γενική ∆ιευθύντρια. Από το 2007, είναι
µέλος του συµβουλίου του Ιδρύµατος Πολιτισµού Κύπρου.

10.

Τάκης Κληρίδης
Ο κ. Τάκης Κληρίδης γεννήθηκε το 1951. Είναι κάτοχος Business Studies Diploma του
Ηνωµένου Βασιλείου, εταίρος του Chartered Association of Certified Accountants του
Ηνωµένου Βασιλείου και µέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου.
Εργάστηκε στην Αγγλία και στην Ελλάδα προτού επιστρέψει στην Κύπρο. Από το 1977
µέχρι το 1981 εργάστηκε στον οίκο Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίµης & Σία – KPMG , και από το
1981 µέχρι το 1999 ήταν συνέταιρος στον ίδιο οίκο µε εξειδίκευση, µεταξύ άλλων, στους
τοµείς των τραπεζικών, χρηµατοδοτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Τον Μάρτιο
του 1999 διορίστηκε Υπουργός Οικονοµικών, θέση που υπηρέτησε µέχρι τον Φεβρουάριο
του 2003. Μεταξύ άλλων υπήρξε µέλος του Συµβουλίου του Συνδέσµου Εγκεκριµένων
Λογιστών Κύπρου και αντιπρόσωπος της Κύπρου στην παγκόσµια συνέλευση του
Association of Certified Accountants του Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς επίσης και
Πρόεδρος της Κυπριακής Οµοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και µέλος του εκτελεστικού
συµβουλίου της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής. Είναι µέλος αριθµού ∆ιοικητικών
Συµβουλίων εταιρειών στην Κύπρο και το εξωτερικό καθώς και των δηµοσίων εταιρειών
Logicom Public Ltd, Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd και Muskita Aluminium
Industries Plc.
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III.

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

Γεώργιος Γεωργιάδης, Πρόεδρος
Αλέξης Γαλανός
Χρίστος Μαυρέλλης
Τάκης Κληρίδης
΄Ολγα Ηλιάδου

- ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός
- ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός
- µη εκτελεστικός
- ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός
- ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός (25 Ιουνίου 2008)

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

Η Επιτροπή του Συµβουλίου που ονοµάζεται Επιτροπή Ελέγχου, εγκαθιδρύθηκε στις 5
Ιουνίου 2003.

Μέλη
2.

Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από τις εισηγήσεις της
Επιτροπής ∆ιορισµών, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική
Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από
τουλάχιστον τρία µέλη.

3.

Σε περίπτωση που Σύµβουλος, µέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύµβουλος για
οποιοδήποτε λόγο πριν την λήξη της θητείας της Επιτροπής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του µέλους που απεχώρησε µέχρι τη λήξη της θητείας
της Επιτροπής.

4.

Τα µέλη της Επιτροπής θα επιλέγονται µεταξύ των µη εκτελεστικών Συµβούλων. ∆ύο
παρόντα µέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.
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5.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα πρέπει να έχει
εµπειρία στα λογιστικά ή τα χρηµατοοικονοµικά. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας δεν πρέπει να
είναι µέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

΄Αλλοι παρευρισκόµενοι
6.

Οποιοδήποτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν θα δικαιούται να παρίσταται στις
συνεδρίες της επιτροπής, εκτός αν ο πρόεδρός της καλέσει κάποιο µέλος ειδικά. (βλ. επίσης
12.6 πιο κάτω)

7.

Τουλάχιστο µια φορά ανά έτος η επιτροπή θα συνεδριάζει χωρίς να παρευρίσκονται µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε εκτελεστική ιδιότητα ή άλλοι αξιωµατούχοι της Εταιρείας.

8.

Τουλάχιστο µια φορά το χρόνο, η Επιτροπή θα συναντάται µε τους εξωτερικούς και
εσωτερικούς ελεγκτές, χωρίς την παρουσία της διεύθυνσης για να συζητήσει θέµατα που
προκύπτουν από τον έλεγχο.

Συχνότητα συνεδριάσεων
9.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο τέσσερις φορές ανά έτος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής
µαζί µε το Γραµµατέα θ’ αποφασίζουν τη συχνότητα και το χρονοδιάγραµµα των
συναντήσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να αιτηθούν σύγκληση της Επιτροπής αν
θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Εξουσίες
10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που
εµπίπτει εντός των καθηκόντων της. Επίσης θα πρέπει να ενηµερωθούν οι αξιωµατούχοι,
επικεφαλείς τµηµάτων, για τη δικαιοδοσία της Επιτροπής να ελέγχει και να λαµβάνει στοιχεία
για την εκτέλεση των καθηκόντων της.
11. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκεί ο Γραµµατέας της Εταιρείας ο οποίος θα µεριµνά
για την έγκαιρη παραλαβή των αιτούµενων πληροφοριών ώστε τα σχετικά θέµατα να
επιλύονται αποτελεσµατικά. Επίσης ο Γραµµατέας θα υποβοηθά τον πρόεδρο στην
προετοιµασία της εργασίας, τον καταρτισµό ηµερήσιας διάταξης, τήρησης πρακτικών,
συλλογής και διανοµής πληροφοριών και γενικά παροχής οιασδήποτε πρακτικής υποστήριξης.
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Καθήκοντα
12. Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι τα εξής:
α.

Να λαµβάνει γνώση, να συζητά και να µελετά:
•
•
•
•

β.

Τα τριµηνιαία, εξαµηνιαία, εννιαµηνιαία και ετήσια αποτελέσµατα πριν την
υποβολή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση.
Τα προβλήµατα και επιφυλάξεις που απορρέουν από τον ετήσιο έλεγχο.
Τις εσωτερικές/εξωτερικές οικονοµικές καταστάσεις καθώς και να εγκρίνει τελικά
κείµενα για δηµοσίευση ή υποβολή στις Αρχές (ΧΑΚ και Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς).
Τις ουσιώδεις συναλλαγές που δεν αποτελούν συνήθεις εργασίες της Εταιρείας.

Να λαµβάνει γνώση, να ζητά διευκρινίσεις και να προβαίνει σε εισηγήσεις:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Για θέµατα σχετικά µε τον ετήσιο έλεγχο, τη φύση και την έκτασή του, µε τους
εξωτερικούς ελεγκτές πριν την έναρξη του ελέγχου.
Αναφορικά µε την έκταση και αποτελεσµατικότητα του ελέγχου (costeffectiveness).
Αναφορικά µε τις εισηγήσεις του Οικονοµικού ∆ιευθυντή στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο για το θέµα της επιλογής λογιστικών αρχών (accounting policies) και
λογιστικών υπολογισµών (accounting estimates) για τις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας. Για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της ευθύνης της αυτής πρέπει
να συλλέγονται ακριβή στοιχεία, τα οποία συντάσσονται από την οικονοµική
διεύθυνση της Εταιρείας υπό την τεχνική επίβλεψη των ελεγκτών (όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο) και υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για επιθεώρηση,
συµβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής.
Για θέµατα που εγείρουν οι ελεγκτές στην επιστολή αναφοράς αδυναµιών στο
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Να επιτηρεί την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και να παρέχει σχετική βεβαίωση στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Να αξιολογεί τις εκθέσεις σε θέµατα εσωτερικού ελέγχου, τα σχόλια της
διεύθυνσης και την εφαρµογή των εισηγήσεων του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Να ετοιµάζει εισηγήσεις για το διορισµό, τερµατισµό και αµοιβή των εξωτερικών
ελεγκτών
Να καθορίζει τους όρους εντολής και την έκταση της εργασίας του τµήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου
Να αξιολογεί την επάρκεια και ανεξαρτησία του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Να επιτηρεί τις εργασίες του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Για τα σηµαντικότερα ευρήµατα του εσωτερικού ελέγχου και των απαντήσεων της
διεύθυνσης.
Για τη στρατηγική βελτίωσης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου ή/και λογιστικών
χειρισµών µετά από παρατηρήσεις (findings) των εσωτερικών και εξωτερικών
ελεγκτών, αναφορικά µε τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να επισηµαίνει
νέους κινδύνους που πιθανόν να επηρεάσουν τις εργασίες του Οµίλου.
Αναφορικά µε την ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών καλύψεων.
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γ.

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

δ.

Να προβαίνει σε εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό,
τον τερµατισµό διορισµού και την αµοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας.

ε.

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

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

Υποβάλλει ετησίως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έκθεση που να περιλαµβάνει:
• Το ποσό των ελεγκτικών και συµβουλευτικών αµοιβών που πληρώνονται από την
εταιρεία και τις θυγατρικές της, στους ελεγκτές της εταιρείας.
• Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιωδών συµβουλευτικών καθηκόντων είτε σύµφωνα
µε τη σηµασία τους για την εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύµφωνα µε το
ποσό της σχετικής αµοιβής.

ι.

Επιθεωρεί τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι
αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm’s length).

κ.

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

λ.

Καταρτίζει την πολιτική και τις διαδικασίες εφαρµογής και παρακολούθησης όλων των
διατάξεων του ΚΕ∆ του Οµίλου (αµοιβών, διορισµών, κ.τ.λ.).

µ.

Να επιτηρεί την υιοθέτηση και το βαθµό συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες του ΚΕ∆ καθώς
και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που
παρέχονται στους επενδυτές.

ν.

Αναφέρει στην Έκθεση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης οποιοδήποτε δανεισµό των
συµβούλων της Εταιρείας καθώς και των συµβούλων των θυγατρικών ή/και
συνδεδεµένων εταιρειών είτε αυτοί δανειστούν από την ίδια την Εταιρεία, είτε από
θυγατρικές ή συνδεδεµένες.
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ξ.

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

ο.

Να προβαίνει σε εισηγήσεις για το διορισµό, τερµατισµό και αµοιβή του Λειτουργού
Συµµόρφωσης µε τον ΚΕ∆.

π.

Να ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε θέµατα που
αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής και τα οποία δυνατό να επηρεάσουν την
οικονοµική κατάσταση και δραστηριότητες του Οµίλου.

ρ.

Να εξασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της ανατεθούν από την ολοµέλεια του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

σ.

Να εξετάζει και να αναθεωρεί όπως κρίνει αναγκαίο τους όρους εντολής της Επιτροπής
µετά από σχετική έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Πρακτικά
13.

Ο Γραµµατέας θα αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής
σε όλα τα µέλη της. Επίσης θα κοινοποιεί τα αποτελέσµατα και τα πεπραγµένα της
Επιτροπής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά το πέρας κάθε συνεδρίας.»
____________________________________________________________________________
Β. Επιτροπή Αµοιβών
•
•
•

Αλέξης Γαλανός, Πρόεδρος - ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός
Βάκης Λοΐζου
- µη εκτελεστικός
Γιώργος Γεωργιάδης
- ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός

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

Η Επιτροπή του Συµβουλίου που θα ονοµάζεται Επιτροπή Αµοιβών, εγκαθιδρύθηκε στις 5
Ιουνίου 2003.

Μέλη
2.

Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από τις εισηγήσεις της
Επιτροπής ∆ιορισµών, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική
Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από
τρία µέλη.

3.

Σε περίπτωση που Σύµβουλος, µέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύµβουλος για
οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του µέλους που απεχώρησε µέχρι τη λήξη της θητείας
της Επιτροπής.

4.

Τα µέλη της Επιτροπής θα επιλέγονται µεταξύ των µη εκτελεστικών Συµβούλων. ∆ύο
παρόντα µέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.

5.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

΄Αλλοι παρευρισκόµενοι
6.

Οποιοδήποτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα δικαιούται να παρίσταται στις
συνεδρίες της Επιτροπής πλην των εκτελεστικών Συµβούλων.

7.

Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκεί ο Γραµµατέας της Εταιρείας ή παρευρισκόµενος
που θα ορίζεται από την Επιτροπή για το σκοπό αυτό.

Συχνότητα συνεδριάσεων
8.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο µία φορά ανά έτος.

Εξουσίες
9.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που
εµπίπτει εντός των καθηκόντων της.

10.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη
ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή χρειάζεται και όπως προσκαλεί στις συνεδρίες της
άτοµα µε σχετική εµπειρία εάν κρίνει τούτο ως αναγκαίο. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία
να εγκρίνει την αµοιβή των εξωτερικών συµβούλων µετά από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο.
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Καθήκοντα
11. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αµοιβών είναι τα εξής:
α.

Η ετοιµασία προσχεδίου πολιτικής αµοιβών των εκτελεστικών Συµβούλων για υποβολή
και έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι εκτελεστικοί Σύµβουλοι δεν θα µετέχουν
της συζήτησης για την αµοιβή τους όταν αυτή θα διεξάγεται στην ολοµέλεια του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β. Η εξέταση των όρων των συµβολαίων εργοδότησης των εκτελεστικών Συµβούλων.
γ. Η εξέταση του συγκεκριµένου πακέτου απολαβών των εκτελεστικών Συµβούλων,
περιλαµβανοµένων
των
δικαιωµάτων
σύνταξης
και
οποιωνδήποτε
πληρωµών/αποζηµιώσεων που προκύπτουν από τις συµβάσεις των εκτελεστικών
Συµβούλων.
δ. Η εξέταση του ύψους της αµοιβής των εκτελεστικών Συµβούλων θα λαµβάνει υπόψη τα
ακόλουθα:
• Τις ευθύνες, τον όγκο εργασίας και την απόδοσή τους.
• Τις αµοιβές που λαµβάνουν οι ανώτεροι αξιωµατούχοι σε επιµέρους
τµήµατα/εταιρείες του Οµίλου, καθώς και τις αµοιβές από παρεχόµενες υπηρεσίες.
• Τις αµοιβές που ισχύουν για παρόµοιες θέσεις σε άλλους οργανισµούς ή εταιρείες
παροµοίου µεγέθους.
• Την ανάγκη προσέλκυσης ή διατήρησης ατόµων µε τα αναγκαία προσόντα και
ικανότητες.
• Τη σύνδεση της αµοιβής των εκτελεστικών Συµβούλων µε την απόδοση της
Εταιρείας και την προώθηση των συµφερόντων των µετόχων.
• Τις απόψεις του Εκτελεστικού Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας όσον αφορά τις αµοιβές των άλλων εκτελεστικών Συµβούλων.
• Την επανεξέταση των αµοιβών σε σχέση µε τις οικονοµικές συνθήκες της αγοράς
και τις επιδόσεις της Εταιρείας.
ε. Η εξέταση πιθανών κινήτρων (incentive payments) και ο καθορισµός σχετικών
κριτηρίων. Μεταξύ αυτών θα περιλαµβάνεται και η εξέταση παραχώρησης
δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών (share options).
στ. Την αξιολόγηση της δοµής αµοιβών των αξιωµατούχων της Εταιρείας και καταβολής
εισηγήσεων.
θ. Η εξέταση του ύψους της αµοιβής των µη εκτελεστικών Συµβούλων και η υποβολή
εισηγήσεων που θα λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
• Το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων για τη
διοίκηση της Εταιρείας.
• ∆εν πρέπει να συνδέονται µε την κερδοφορία της Εταιρείας.
• ∆εν πρέπει να περιλαµβάνουν συµµετοχή στο ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό
πρόγραµµα της Εταιρείας.
ι. Η εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότασης για καθορισµό των ετήσιων
αυξήσεων και άλλων ωφεληµάτων των Συµβούλων (περιλαµβανοµένων
και
απαιτήσεων για έξοδα παραστάσεων, κ.τ.λ).
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κ.

λ.

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

Πρακτικά
12.

Ο Γραµµατέας θα αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής
σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.»

Γ. Επιτροπή ∆ιορισµών
•
•
•

Χρίστος Μαυρέλλης, Πρόεδρος - µη εκτελεστικός
Λούης Λοΐζου
- εκτελεστικός
Τάκης Κληρίδης
- ανεξάρτητος, µη εκτελεστικός

Η Επιτροπή εισηγείται µεταξύ άλλων τον διορισµό νέων ∆ιοικητικών Συµβούλων για πλήρωση
κενών θέσεων.
Λεπτοµέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής ∆ιορισµών παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Louis plc, σελίδα 10):
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
Εγκαθίδρυση
1.

H µόνιµη επιτροπή του Συµβουλίου που ονοµάζεται Επιτροπή ∆ιορισµών, εγκαθιδρύθηκε
στις 5 Ιουνίου 2003.

Μέλη
2.

Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που
ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική
Συνέλευση και θα απαρτίζεται από τρία µέλη.

3.

Σε περίπτωση που Σύµβουλος, µέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύµβουλος για
οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της επιτροπής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του µέλους που απεχώρησε.

4.

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

5.

O Πρόεδρος της Επιτροπής θα διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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Άλλοι παρευρισκόµενοι
6.

Οποιοδήποτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα δικαιούται να παρίσταται στις
συνεδρίες της Επιτροπής.

7.

Χρέη Γραµµατέα της επιτροπής θα ασκεί ο Γραµµατέας της Εταιρείας.

Συχνότητα συνεδριάσεων
8.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο µια φορά ανά έτος.

Εξουσίες
9.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο να διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα που
εµπίπτει εντός των καθηκόντων της.

10.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη
ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή χρειάζεται και όπως προσκαλεί στις συνεδρίες της
άτοµα µε σχετική εµπειρία, εάν κρίνει τούτο ως αναγκαίο. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία
να εγκρίνει την αµοιβή των εξωτερικών συµβούλων κατόπιν συνεννόησης µε τον Πρόεδρο.

Καθήκοντα
11.

Τα καθήκοντα της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι τα εξής:
α.

Η κατάρτιση καταλόγου για πλήρωση των κενωθεισών θέσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β. Να καθορίζει, και να επανεξετάζει από καιρό σε καιρό, το απαιτούµενο προφίλ
(specification) δεξιοτήτων και εµπειρίας που πρέπει να έχει ένα πρόσωπο που υπηρετεί
ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ. Να εξετάζει εισηγήσεις για διορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση το
πιο πάνω προφίλ και να παραδίδει σχετική έκθεση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση
την οποία αυτό θα αποφασίζει για το διορισµό συγκεκριµένου προσώπου.
δ. Το πιο πάνω προφίλ πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά θέµατα που θα περιλαµβάνουν
• δεξιότητες και εµπειρία,
• προτιµητέα ηλικία,
• διαθέσιµος χρόνος,
• εταιρείες µε τις οποίες δεν δύναται να έχει σχέση λόγω σύγκρουσης συµφερόντων,
• χρόνος που αναµένεται να απασχολείται στην εταιρεία,
• πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεση του ο υποψήφιος πριν συναντηθεί µε
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
ε. Να εξετάζει άλλα θέµατα σχετικά µε διορισµούς όπως αυτά θα καθορίζονται από
καιρού εις καιρό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.
στ. Να αξιολογεί την προσφορά των Συµβούλων, τη συµβολή τους και τη συχνότητα
παρουσίας στις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
θ. Να εξετάζει τις ανάγκες που προκύπτουν για νέες δεξιότητες στα πλαίσια των
στρατηγικών σχεδίων και προοπτικών της Εταιρείας.
ι. Να αξιολογεί τις ανάγκες ηγεσίας (εκτελεστικές και µη εκτελεστικές) της Εταιρείας
ώστε να µπορεί να ανταγωνίζεται επαρκώς στην αγορά δραστηριοποίησής της.
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κ.

Να προβαίνει σε εισηγήσεις για την αναθεώρηση της σύνθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και αυτής των Επιτροπών.
Να βεβαιώνεται ότι οι µη-εκτελεστικοί Σύµβουλοι κατανοούν τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις τους στα δρώµενα της Εταιρείας.
Να προβαίνει σε εισηγήσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά:
• µε τα σχέδια διαδοχής εκτελεστικών ή µη εκτελεστικών Συµβούλων,
• µε τον επαναδιορισµό µη-εκτελεστικού Σύµβουλου όταν θα συµπληρωθεί η θητεία
του,
• µε τις εξουσίες επανεκλογής που παρέχονται στους µετόχους µε βάση το
καταστατικό της Εταιρείας,
• µε τυχόν ειδικές περιστάσεις συνέχισης της θητείας οποιουδήποτε συµβούλου
οποτεδήποτε,
• µε την παρουσίαση εισήγησης στο συµβούλιο για την τοποθέτηση οποιουδήποτε
Συµβούλου σε άλλη θέση, εκτός αυτών του Προέδρου και Πρώτου Εκτελεστικού
∆ιευθυντή.
Να ετοιµάζει ετήσια έκθεση για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην οποία θα αξιολογεί και
την ετήσια επίδοση της Επιτροπής και θα προτείνει αλλαγές στους όρους εντολής της
για έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και εισηγήσεις για τα θέµατα
επαναδιορισµού ή διορισµού µη-εκτελεστικών Συµβούλων.

λ.
µ.

ν.

Πρακτικά
12.

Ο Γραµµατέας θα αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής
σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.»

IV.

΄Εκθεση Αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η αµοιβή των εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων καθορίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αµοιβών. Οι αµοιβές των Εκτελεστικών
∆ιοικητικών Συµβούλων παρουσιάζονται στην σηµείωση 6 στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις. H Επιτροπή Αµοιβών λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα πριν την υποβολή
εισήγησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε τις αµοιβές των Εκτελεστικών
∆ιοικητικών Συµβούλων:
•
•
•
•
•

Γνώσεις και εµπειρίες που απαιτούνται για την θέση,
Γενικό επίπεδο αµοιβών που προσφέρουν άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες,
΄Οροι αµοιβής σε άλλα επίπεδα του Συγκροτήµατος,
Ευθυγράµµιση συµφερόντων των µετόχων µε εκείνων των στελεχών, σε περίπτωση που
η αµοιβή συνδέεται µε την επίδοση, και
Σε περίπτωση παραχώρησης δικαιωµάτων επιλογής τότε απαιτείται έγκριση Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ενώ η τιµή παραχώρησης των αντίστοιχων µετοχών
δεν πρέπει να είναι χαµηλότερη της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής κλεισίµατος των
τελευταίων 30 χρηµατιστηριακών συνεδριάσεων, πριν την παραχώρησή τους.

Παράλληλα οι αµοιβές των µη εκτελεστικών συµβούλων που παρουσιάζονται στην
σηµείωση 6 στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση και είναι συνάρτηση του χρόνου που οι Σύµβουλοι διαθέτουν για τις
συνεδριάσεις και όχι της κερδοφορίας του Συγκροτήµατος.
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Η αµοιβή των εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων αποτελείται από µισθό, ο οποίος
αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες
και την κατάσταση της αγοράς εργασίας και από φιλοδώρηµα (bonus) το ύψος του οποίου
καθορίζεται µε βάση την απόδοση της Εταιρείας ως προς την επίτευξη των στόχων της και
την κερδοφορία, ενώ παράλληλα γίνονται εισφορές σε Ταµείο Προνοίας. Τα συµβόλαια
εργοδότησης των εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων, µε εξαίρεση εκείνων που ήσαν
στην συνεχή εργοδότηση της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, δεν ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε έτη (όπως συστήνει ο ΚΕ∆), ενώ κατά
την λήξη τους τίθενται προς ανανέωση ενώπιον της Επιτροπής Αµοιβών και στην συνέχεια
της ολοµέλειας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι εκτελεστικοί διοικητικοί σύµβουλοι έτυχαν συνολικών αµοιβών που αναφέρονται πιο κάτω:
Αριθµός Εκτελεστικών
∆ιοικητικών Συµβούλων

Ύψος συνολικών αµοιβών

1
1
2

€0 - €85.430
€85.431 - €170.860
€170.861 - €256.290
€256.291 - €341.720

Σε περίπτωση πρόωρου τερµατισµού των συµβολαίων εργοδότησης των Εκτελεστικών
∆ιοικητικών Συµβούλων η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καταβάλει αποζηµιώσεις που
κυµαίνονται µεταξύ 6 – 12 µηνών βασικής αµοιβής ενώ στην περίπτωση ενός Εκτελεστικού
∆ιοικητικού Συµβούλου όπου δεν γίνεται συγκεκριµένη αναφορά ισχύει η γενική αρχή του
δικαίου για εύλογη αποζηµίωση µε βάση τα έτη υπηρεσίας του.
V.

∆ανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων – Παροχή Εγγυήσεων
Λεπτοµέρειες για τον άµεσο ή και έµµεσο δανεισµό των ∆ιοικητικών Συµβούλων
παρουσιάζονται στη σηµείωση 16 στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος, ενώ
στην σηµείωση 47 (θ) δίδονται πληροφορίες για άµεση ή έµµεση παροχή εγγυήσεων σε
∆ιοικητικούς Συµβούλους.

VI.

Συναλλαγές και Συµβάσεις ∆ιοικητικών Συµβούλων
Λεπτοµέρειες για συναλλαγές και συµβάσεις των ∆ιοικητικών Συµβούλων παρουσιάζονται
στη σηµείωση 44 στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος.
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VIΙ. Σχέσεις µε τους Μετόχους
Όλοι οι µέτοχοι της Louis plc τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
παρέχει την δυνατότητα σε µετόχους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% των µετοχών
να εγγράφουν θέµατα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων µέχρι 5 µήνες
µετά την λήξη του οικονοµικού έτους της Εταιρείας και το αργότερο 10 ηµέρες πριν την
καθορισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχεται η ευκαιρία στους µετόχους να υποβάλουν
ερωτήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κύριο
Κώστα Χατζηµάρκο ως άτοµο επικοινωνίας των µετόχων µε το Συγκρότηµα (Investor
Relations Manager). Πληροφορίες που αφορούν την Louis plc, παρέχονται δίκαια, έγκαιρα
και χωρίς κόστος, στους µετόχους, σε πιθανούς επενδυτές καθώς και σε χρηµατιστές και
αναλυτές. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος κ. Γιώργος Γεωργιάδης είναι
διαθέσιµος να ακούει της ανησυχίες των µετόχων των οποίων το πρόβληµα τους δεν έχει
λυθεί δια µέσου κανονικών καναλιών επικοινωνίας.
VIΙI. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου – Βεβαίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν ευθύνη να διαβεβαιώνουν ότι η ∆ιεύθυνση του
Συγκροτήµατος έχει θέσει σε εφαρµογή σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και να επιθεωρούν
την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο για τη διαχείριση,
και όχι κατ’ ανάγκη εξάλειψη, των κινδύνων µη επίτευξης των επιχειρηµατικών σκοπών του
Συγκροτήµατος και διασφαλίζει σε λογικό, αλλά όχι απόλυτο βαθµό προστασίας, από
σηµαντικά λανθασµένη παρουσίαση ή ζηµιά. Κατά τη διάρκεια του 2008, και µέχρι σήµερα,
το Συγκρότηµα λειτουργούσε αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, που
συµπεριελάµβανε και Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και άλλα συστήµατα
χρηµατοοικονοµικού και λειτουργικού ελέγχου, και συστήµατα διαχείρισης κινδύνων. Του
Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήµατος, που απασχολεί εννέα άτοµα,
προΐσταται
Εγκεκριµένος Λογιστής. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι επιθεωρούν την
αποτελεσµατικότητα των πιο πάνω συστηµάτων ελέγχου ετησίως.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει κατά το 2008 και µέχρι
σήµερα στην αντίληψη του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.
ΙΧ.

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

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο Louis plc
9 Απριλίου 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
LOUIS PLC
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Louis Plc (η “Εταιρεία”) και των
θυγατρικών της (το “Συγκρότηµα”) και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις
σελίδες 30 µέχρι 95, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και τις κατάστασεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις
κατάστασεις αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων και τις κατάστασεις ταµειακών ροών του
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των
σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση
αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η
ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε
την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη
λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή
κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις
περιστάσεις.
Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε
µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να
πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας για ποσά
και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται
εξαρτώνται από την κρίση του Ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη
είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο Ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον
εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι
κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας. Ένας έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που
χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να
παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
LOUIS PLC
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της
Εταιρείας, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών
ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω:
 Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του
ελέγχου µας.
 Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
 Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία.
 Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις
εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον
περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο.
 Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στις σελίδες 5 µέχρι 8 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.
Άλλο Θέµα
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως
σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα
άλλο σκοπό. ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.
KPMG
Εγκεκριµένοι Λογιστές
Λευκωσία, 9 Απριλίου 2009
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LOUIS PLC
EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Σηµ.
Εισοδήµατα

4,5

Λειτουργικά έξοδα
Κόστος προσωπικού
Έξοδα πωλήσεων και διοίκησης
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων
ξενοδοχείων
Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα
Αποσβέσεις
Χρεόλυση µισθώσεων
Άλλες χρεολύσεις

11
14

2008
€’000

2007
€’000

273.157

314.748

(133.991)
(87.772)
(11.089)
(232.852)

(152.194)
(92.939)
(12.831)
(257.964)

40.305
(10.981)
(30.318)
(688)
147

56.784
(13.102)
(28.757)
(688)
116

(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες

6

(1.535)

14.353

Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

7
7
7

636
(25.100)
(24.464)

2.162
(23.941)
(21.779)

8
32

(25.999)
(7.608)
10.558
(951)
952
(219)
523
(8.528)
826

(7.426)
304
20.903
(437)
799
2.118
376

9

(30.446)
(689)

16.637
(3.349)

(31.135)

13.288

(31.311)
176

12.859
429

(31.135)

13.288

(7,47)

3,04

Ζηµία από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Ζηµία από εκποίηση ακίνητων, πλοίων και εξοπλισµού
Χρηµατοοικονοµική επίδραση αναχρηµατοδότησης
Μη πραγµατοποιηθείσα (ζηµία)/κέρδος από επανεκτίµηση παραγώγου
Κέρδος από εκποίηση µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες
Έξοδα/ζηµία από απώλεια πλοίου
Πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος
Μη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική (ζηµία)/κέρδος
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία

11
23
31

(Ζηµία)/κέρδος έτους
Αποδοτέα σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας

20
21

(Ζηµία)/κέρδος έτους
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

10

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 38 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών
καταστάσεων.

31
LOUIS PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

(Ζηµία)/κέρδος από µετάφραση δανείων (µέρος που προστατεύει
αποτελεσµατικά τον κίνδυνο)
Κέρδος από µετάφραση οικονοµικών στοιχείων εξαρτηµένων εταιρειών
εξωτερικού

Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

8,20

(11.575)
-

5.425
617

(Ζηµία)/κέρδος που δεν αναγνωρίστηκε στην ενοποιηµένη κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων
(Ζηµία)/κέρδος έτους

(11.575)
(31.135)

6.042
13.288

Ολικό αναγνωρισµένων (ζηµίων)/κερδών για το έτος

(42.710)

19.330

Αποδοτέα σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας

(42.654)
(56)

19.304
26

Ολικό αναγνωρισµένων (ζηµίων)/κερδών για το έτος

(42.710)

19.330

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 38 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών
οικονοµικών καταστάσεων.
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LOUIS PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

Ενεργητικό
Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Θετική εµπορική εύνοια
Μισθώσεις ξενοδοχείων
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά µέρη
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

11
13
14
33
15
32

617.173
7.516
25.700
37.720
2.194
14.795
705.098

517.079
7.516
26.388
37.723
2.508
10.816
602.030

Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά µέρη
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόµενα ως κατεχόµενα προς
πώληση
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού

16
17
33

14.949
51.873
5.363

11.959
42.563
4.944

12
18

15.242
14.680
102.107

15.242
34.128
108.836

807.205

710.866

19
20

71.861
171.200

72.225
218.457

21

243.061
2.767
245.828

290.682
2.708
293.390

Ολικό ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας
Ολικό ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Αναβαλλόµενη φορολογία
Άλλα στοιχεία παθητικού
Αναβαλλόµενο εισόδηµα
Ολικό µη τρεχουσών υποχρεώσεων

22
23
24
25
26

313.708
31.766
22.530
6.756
9.523
384.283

143.984
107.104
24.098
5.580
6.771
287.537

Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Τρέχουσες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Αναβαλλόµενο εισόδηµα
∆ίκαιη αξία παραγώγου
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικά µέρη
Οφειλόµενη φορολογία
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων

18
22
23
26
29
27
33
28

30.344
60.522
1.616
4.325
3.424
56.820
16.765
3.278
177.094

27.054
29.679
9.537
8.099
3.525
41.944
6.790
3.311
129.939

Ολικό υποχρεώσεων

561.377

417.476

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

807.205

710.866

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 9 Απριλίου 2009.
_____________________________
Κωστάκης Λοΐζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος

___________________________
Γιώργος Γεωργιάδης
Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 38 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών
καταστάσεων.
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LOUIS PLC
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
2008
€’000
Ροή µετρητών από εργασίες
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Χρεόλυση µισθώσεων
Χρεόλυση άυλου ενεργητικού
Μη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµία/(κέρδος)
Ζηµία/(κέρδος) από εκποίηση πλοίων, ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Κέρδος από εκποίηση µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες
Μη πραγµατοποιηθέν ζηµία/(κέρδος) από επανεκτίµηση παραγώγου
∆ιαγραφή υπερπρόβλεψης απόσβεσης
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένη εταιρεία
Έξοδα/ζηµία από απώλεια πλοίου
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους

2007
€’000

(30.446)

16.637

30.318
688
(147)
8.528
7.608
(952)
951
(826)
219
(636)
25.100

28.757
689
(116)
(2.118)
(1.425)
(20.903)
(304)
(120)
(376)
437
(2.162)
23.941

Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση στα αποθέµατα
(Αύξηση)/µείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(µείωση) στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Μείωση στο αναβαλλόµενο εισόδηµα
Μείωση/(αύξηση) στα άλλα στοιχεία ενεργητικού
Αύξηση στα άλλα στοιχεία παθητικού
Αύξηση/(µείωση) στα ποσά οφειλόµενα από/σε συγγενικά µέρη

40.405
(2.990)
(9.902)
15.868
(2.719)
314
1.176
9.559

42.937
(1.008)
4.842
(17.433)
(3.024)
(18)
646
(21.866)

Ροή µετρητών από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες

51.711
(2.215)
49.496

5.076
(2.232)
2.844

952
(142.313)
5.921
(2.917)
636
(137.721)

(171)
65.300
(85.107)
4.729
2.161
(13.088)

98.261
(1.052)
(5.507)
342
(25.100)
66.944

23.570
40.084
(561)
(5.555)
(23.886)
33.652

(1.457)

(1.375)

(22.738)
7.074
(15.664)

22.033
(14.959)
7.074

14.680
(30.344)
(15.664)

34.128
(27.054)
7.074

Ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αύξηση στα ποσοστά θυγατρικών εταιρειών
Εισπράξεις από πώληση µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες
Πληρωµές για αγορά πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Εισπράξεις από πώληση πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Εξαγορά ιδίων µετοχών από την Εταιρεία
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση στα µακροπρόθεσµα δάνεια
Εισπράξεις από ασφάλειες
Αύξηση στο συµβόλαιο παραγώγου
Μερίσµατα που πληρώθηκαν
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Καθαρή (µείωση)/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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 38 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων.
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LOUIS PLC
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Σηµ.
Εισοδήµατα

5

Κόστος προσωπικού
Αποσβέσεις
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα

11

Κέρδος από εργασίες

6

Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

7
7
7

Ζηµία από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Κέρδος από εκποιήσεις µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες
Πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος/(ζηµία)
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος/(ζηµία)
Μη πραγµατοποιηθείσα (ζηµία)/κέρδος από επανεκτίµηση
παραγώγου
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
(Ζηµία)/κέρδος έτους

31
8

2008
€’000
2.191

2.445

(153)
(82)
(1.602)
(1.837)

(97)
(59)
(969)
(1.125)

354

1.320

2
(3.979)
(3.977)

186
(2.126)
(1.940)

(3.623)

(620)

952
9
86
(951)

9

2007
€’000

28.048
(743)
(333)
304

(3.527)
(92)

26.656
(83)

(3.619)

26.573

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 38 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων.
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LOUIS PLC
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Σηµ.
(Ζηµία)/κέρδος έτους ως η κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Ολικό αναγνωρισµένων (ζηµιών)/κερδών

20

2008
€’000

2007
€’000

(3.619)

26.573

(3.619)

26.573

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 38 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων.
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LOUIS PLC
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

Ενεργητικό
Εξοπλισµός
Ποσά οφειλόµενα από Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες
Ποσά οφειλόµενα από θυγατρικές εταιρείες
Επενδύσεις
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

11
33
33
34

226
31.546
13.577
153.351
198.700

176
31.197
13.889
153.282
198.544

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ποσά οφειλόµενα από θυγατρικές εταιρείες
Ποσά οφειλόµενα από Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες
Αναβαλλόµενη φορολογία
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού

17
33
33
24
18

222
95.275
813
575
360
97.245

237
68.521
600
609
405
70.372

295.945

268.916

19
20

71.861
116.751
188.612

72.225
128.313
200.538

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Ολικό µη τρεχουσών υποχρεώσεων

22

68.624
68.624

41.683
41.683

Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Τρέχουσες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων
Ποσά οφειλόµενα σε θυγατρική εταιρεία
Ποσά οφειλόµενα σε Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες
∆ίκαιη αξία παραγώγων
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οφειλόµενη φορολογία
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων

18
22
33
33
29
27
28

12.986
6.286
5.181
7.685
3.424
2.478
669
38.709

6.978
12.249
953
429
3.525
1.949
612
26.695

Ολικό υποχρεώσεων

107.333

68.378

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

295.945

268.916

Ολικό ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Ολικό ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 9 Απριλίου 2009.
______________________________
Κωστάκης Λοΐζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος

______________________________
Γιώργος Γεωργιάδης
Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 38 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών
καταστάσεων.
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LOUIS PLC
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
2008
€’000
Ροή µετρητών από εργασίες
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό (κέρδος)/ζηµία
Μη πραγµατοποιηθείσα ζηµία/(κέρδος) από επανεκτίµηση παραγώγου
Κέρδος από εκποίηση µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες
Ζηµία από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Τόκους εισπρακτέους
Τόκους πληρωτέους
Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση/(αύξηση) στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
(Αύξηση)/µείωση στα ποσά οφειλόµενα από Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές
εταιρείες
Αύξηση στα ποσά οφειλόµενα από/σε θυγατρικές εταιρείες
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε εργασίες

2007
€’000

(3.527)

26.656

82
(86)
951
(952)
(2)
3.979

59
333
(304)
(28.048)
15
(186)
2.126

445
13

651
(105)

6.848
(22.210)
457
(14.447)

(15.671)
(67.119)
1.343
(80.901)

Ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορά εξοπλισµού
Αύξηση/(µείωση) στη δίκαιη αξία παραγώγων
Εισπράξεις από πώληση µετοχών θυγατρικών εταιρειών
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσµατα που πληρώθηκαν
Πληρωµές για αγορά ιδίων µετοχών
Καθαρή ροή µετρητών (που χρησιµοποιήθηκε σε)/από επενδυτικές
δραστηριότητες

(133)
(1.052)
952
2
(5.390)
(2.917)

(160)
(563)
51.448
186
(5.417)
-

(8.538)

45.494

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

20.906
(3.979)
16.927

31.012
(2.126)
28.886

Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στα µετρητά και αντίστοιχα
µετρητών
Καθαρή µείωση 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

5

(57)

(6.053)
(6.573)
(12.626)

(6.578)
5
(6.573)

360
(12.986)
(12.626)

405
(6.978)
(6.573)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 38 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών
οικονοµικών καταστάσεων.
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LOUIS PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
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 στις 3 Αυγούστου 1999 εισήγαγε τους
τίτλους της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 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, η ναύλωση πλοίων για κρουαζιέρες τρίτων, η πώληση αδασµολόγητων ειδών,
η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και η λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών
µονάδων, η αγορά και εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, η ανέγερση εξοχικών
κατοικιών, η διαχείριση και αξιοποίησή τους και η παροχή χρηµατοοικονοµικών
διευκολύνσεων σε εταιρείες του Συγκροτήµατος.

2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της
Κύπρου.
(β) Βάση επιµέτρησης
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την
αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τις περιπτώσεις των επενδύσεων και παραγώγων.
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα και η Εταιρεία έχουν υιοθετήσει όλα τα νέα και
αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες τους και είναι εφαρµόσιµα για
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της
Εταιρείας.
Όλα τα ∆ΠΧΠ, που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(Σ∆ΛΠ) και είναι σε ισχύ κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτός από το Ε∆∆ΠΧΠ12: “∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας
Παραχώρησης” και ορισµένες προϋποθέσεις του ∆ΛΠ39: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιµέτρηση” αναφορικά µε λογιστική αντιστάθµιση χαρτοφυλακίων.
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008:
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
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LOUIS PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών (συνέχεια)
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια)
• ∆ΠΧΠ1: “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και ∆ΛΠ 27: “Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές
Οικονοµικές Καταστάσεις” (Τροποποίηση) στο “Κόστος επένδυσης σε Εξαρτηµένη
εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
• ∆ΠΧΠ2 (Τροποποίηση): “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών –
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• ∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• ∆ΛΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• ∆ΛΠ23 (Αναθεωρηµένο): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: “Παρουσίαση” και στο ∆ΛΠ1:
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”: “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Υποκείµενα σε
∆ικαίωµα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• Ε∆∆ΠΧΠ13: “Προγράµµατα Πιστών Πελατών” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008).
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• ∆ΠΧΠ1 (Αναθεωρηµένο): “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• ∆ΠΧΠ3 (Αναθεωρηµένο): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
• ∆ΛΠ27 (Αναθεωρηµένο): “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση):
“∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
• ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” (Τροποποίηση):
“Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων” (εφαρµόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008).
• Ε∆∆ΠΧΠ 15: “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
• Ε∆∆ΠΧΠ 16: “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008).
• Ε∆∆ΠΧΠ 17: “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους Ιδιοκτήτες”
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
• Ε∆∆ΠΧΠ 18: “Μεταφορά Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).
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LOUIS PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
2.

ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)
(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών (συνέχεια)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή ∆ιερµηνειών σε
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας εκτός από την εφαρµογή του Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ1:
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην
παρουσίαση των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων.
(δ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων
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 αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι
εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
(ε) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι για το έτος που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) το οποίο από την 1
Ιανουαρίου 2008 είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και στην περίπτωση
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο νόµισµα που
παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων τους.

3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια από το Συγκρότηµα και την
Εταιρεία αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη και είναι συνεπείς µε αυτές που
εφαρµόστηκαν το προηγούµενο έτος.
Βάση ενοποίησης
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και των θυγατρικών 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 2008.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι το σύνολο των αποτελεσµάτων, ενεργητικού
και παθητικού των θυγατρικών της Εταιρείας. Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές που
έγιναν µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.
Εισοδήµατα
Τα εισοδήµατα αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων.
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Ανάλυση κατά τοµέα
Πρωτογενής τοµέας
Το Συγκρότηµα χωρίζεται διοικητικά στους πιο κάτω τοµείς δραστηριότητας, ανάλογα µε τις
κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων:



Ναυτιλιακές δραστηριότητες,
Ξενοδοχειακές και άλλες 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 ως έξοδα την ηµεροµηνία που είναι
οφειλόµενα. Έξοδα χρηµατοδότησης που αφορούν βελτιώσεις στα πλοία, κτίρια, ακίνητα και
αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού πριν από την αρχική λειτουργία τους
κεφαλαιοποιούνται.
Έσοδα χρηµατοδότησης
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε βάση
την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.
Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές
συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και
ζηµίες που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Τα αποτελέσµατα των θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού µεταφράζονται σε Ευρώ µε βάση τη
µέση τιµή συναλλάγµατος κατά τη διάρκεια του έτους. Στον ισολογισµό, όλα τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού µεταφράζονται σε Ευρώ σύµφωνα µε την τιµή συναλλάγµατος
που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν
αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά.
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Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα (συνέχεια)
Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο νόµισµα
µεταφράζονται σε Ευρώ µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του
ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σηµαντικές,
εκτός από συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µεταβολές στην ισοτιµία µεταξύ
ξένων νοµισµάτων και Ευρώ 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 στην κατάσταση
λογαριασµού 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 στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ή στα
αποθεµατικά, ανάλογα µε το πού 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.
Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις
Τα πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µείον
συσσωρευµένες αποσβέσεις. ∆απάνες για σηµαντικές βελτιώσεις ή τροποποιήσεις στα πλοία
ή στην ακίνητη περιουσία του Συγκροτήµατος κεφαλαιοποιούνται όταν κριθούν ότι αυξάνουν
τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους. Τα έξοδα για επιδιορθώσεις,
αντικαταστάσεις και συντηρήσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Έξοδα χρηµατοδότησης που αφορούν βελτιώσεις πλοίων, κτιρίων και ακινήτων πριν από την
αρχική λειτουργία ή χρήση τους κεφαλαιοποιούνται.

43
LOUIS PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις (συνέχεια)
Σε περίπτωση διάθεσης στοιχείου, η διαφορά του προϊόντος πώλησης και της καθαρής
λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του
έτους κατά το οποίο έγινε η εκποίηση.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι ώστε να διαγράφεται το κόστος µείον η υπολογιζόµενη
υπολειµµατική αξία των πιο πάνω στοιχείων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας
υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους.
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός αποσβένονται ως εξής:
Πλοία
Κτίρια
Έπιπλα και εξοπλισµός
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Οχήµατα
Λογισµικά συστήµατα

Μέχρι 30 έτη
%
1
10 - 25
20
20
33 1/3

∆εν 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 στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Ο µέσος όρος της αναµενόµενης οικονοµικής ζωής των πλοίων του Συγκροτήµατος και η
υπολογιζόµενη υπολειµµατική τους αξία βασίζονται κυρίως στην υπολογιζόµενη
µεσοσταθµική οικονοµικά ωφέλιµη ζωή και την υπολειµµατική αξία των σηµαντικών τους
τµηµάτων, όπως οι καµπίνες, οι µηχανές, η υπερδοµή και το σκαρί του πλοίου. Το
Συγκρότηµα έχει υπολογίσει ότι η ωφέλιµη ζωή των πλοίων του είναι µεταξύ 4 και 30 έτη.
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στο ισολογισµό της Εταιρείας σε τιµή
κτήσης.
Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται
κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται
ελέγχονται για αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι
η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για τη
διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το
ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου µείον
έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης,
τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν
ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών).

44
LOUIS PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Εµπορική εύνοια
Εµπορική εύνοια προκύπτει από εξαγορές θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών 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 στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Μισθώσεις
Το κόστος εξασφάλισης µισθώσεων ξενοδοχειακών µονάδων παρουσιάζεται ως 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.
Συνδεδεµένες εταιρείες
Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι αυτές οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σηµαντική
επιρροή αλλά όχι έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών αρχών τους. Οι
επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα
λογίζονται µε τη µέθοδο του καθαρού συµφέροντος.
∆άνεια εισπρακτέα
Τα δάνεια 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 εξόδων 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.
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία µείον
πρόβλεψη για επισφαλή χρέη, που υπολογίζεται µε βάση την εξέταση όλων των
εκκρεµούντων ποσών στο τέλος του έτους. Ποσά που δεν µπορούν να εισπραχθούν
διαγράφονται όταν εντοπίζονται.
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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 περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό του Συγκροτήµατος 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 και της Εταιρείας, τα ποσά που
πληρώνονται για ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού και αποτελούν το πραγµατικό
κόστος που αναλογεί στο οικονοµικό έτος, χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού
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.
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.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
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 στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Μετοχικό κεφάλαιο
Συνήθεις µετοχές
Συνήθεις µετοχές που έχουν εκδοθεί και πληρωθεί ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.
Αγορά ιδίων µετοχών
Μετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν βάσει του ψηφίσµατος για αγορά ιδίων µετοχών,
περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό ιδίων µετοχών στην τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων
άµεσα αποδοτέων εξόδων.
Μερίσµατα
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους Μετόχους της
Εταιρείας.
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που
οφείλονται κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν τόκους, όπου αυτό
εφαρµόζεται.
Άλλες προβλέψεις
Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόµενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, η οποία χρεώνεται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Συγκριτικά ποσά
Όπου κρίνεται κατάλληλο, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε την
παρουσίαση που ακολουθείται για το τρέχον έτος.
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4.

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
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.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τα εισοδήµατα της Εταιρείας αποτελούνται από τόκους εισπρακτέους και µερίσµατα.

48
LOUIS PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
5.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ανάλυση κατά δραστηριότητα
Η Εταιρεία
(Louis Plc)
2008
2007
€’000
€’000
Εισοδήµατα
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων,
φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων
(Ζηµία)/κέρδος από εργασίες
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος/(ζηµία)
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατική
(ζηµία)/κέρδος
Μη πραγµατοποιηθείσα (ζηµία)/κέρδος από
επανεκτίµηση παραγώγου
Ζηµία από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισµού
Κέρδος από εκποίηση µετοχών σε θυγατρικές
εταιρείες
Έξοδα/ζηµία από απώλεια πλοίου
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένης εταιρείας
Χρηµατοοικονοµική επίδραση αναχρηµατοδότησης
(Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία
Άλλες πληροφορίες
Ενεργητικό
Παθητικό
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Αποσβέσεις
Χρεολύσεις

Ναυτιλιακές
δραστηριότητες
2008
2007
€’000
€’000

Ξενοδοχειακές
δραστηριότητες
2008
2007
€’000
€’000

Ολικό
2008
€’000

2007
€’000

2.191

2.445

179.891

209.105

91.075

103.198

273.157

314.748

436

1.379

13.942

26.292

25.927

29.113

40.305

56.784

354

1.320

(10.201)

3.765

8.312

9.268

(1.535)

14.353

(1.940)
(743)

(14.339)
514

(12.386)
1.542

(6.148)
-

(7.453)
-

(24.464)
523

(21.779)
799

86

(333)

(8.614)

2.571

-

(120)

(8.528)

2.118

(951)

304

-

-

-

(951)

304

-

-

-

(7.608)

-

826
2.990

5.456
376
7.527

952
(219)
826
10.558
(30.446)

286.934
159.549
6.572
6.093
541

289.767
162.647
5.841
5.794
572

(3.977)
9

952
(3.527)

295.945
107.333
132
82
-

-

-

(7.608)

15.447
14.055

(219)
10.558
(29.909)

268.916
68.378
159
59
-

224.326
294.495
135.609
24.143
-

(437)
(4.945)

152.183
186.451
79.107
22.904
-

807.205
561.377
142.313
30.318
541

20.903
(437)
376
16.637

710.866
417.476
85.107
28.757
572
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5.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια)
Γεωγραφική ανάλυση εισοδηµάτων
2008
€’000

2007
€’000

Ναυτιλιακές δραστηριότητες
Κύπρος
Ελλάδα
Άλλες χώρες

17.249
73.941
88.701

19.360
79.250
110.495

179.891

209.105

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

Εισοδήµατα
Κέρδος από εργασίες

Ολικό
2008
2007
€’000
€’000

Κύπρος
2008
2007
€’000
€’000

Ελλάδα
2008
2007
€’000
€’000

91.075 103.198

51.449

60.958

39.626

42.240

358

1.804

7.989

7.466

8.312

9.268

Αίγυπτος
2008
2007
€’000
€’000
(35)

(2)

Ενεργητικό

286.934 289.767 128.370

134.078 158.254 155.419

310

270

Παθητικό

159.549 162.647

57.944 106.213 104.700

65

3

53.271

Κεφαλαιουχικές
δαπάνες

6.572

5.841

3.180

1.902

3.366

3.939

26

-

Αποσβέσεις

6.093

5.794

2.746

2.226

3.343

3.568

4

-

Χρεολύσεις

541

572

688

688

-

-

(147)

(116)
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6.

(ZHMIA)/KΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
H (ζηµία)/κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των ακολούθων:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Αµοιβή ελεγκτών
Αµοιβή µελών διοικητικού συµβουλίου ως:
- εκτελεστικοί σύµβουλοι
- µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές σε σχέδια ωφεληµάτων
υπαλλήλων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

503

492

43

43

1.024
19

1.025
19

17

14

995

845

-

-

Κατά τη διάρκεια του έτους ο µέσος όρος του αριθµού των υπαλλήλων του Συγκροτήµατος
ήταν 8.048 (2007: 8.131) και της Εταιρείας 22 (2007: 22).
7.

ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Τόκοι από Ιθύνουσα
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Τόκοι προς Ιθύνουσα
Τόκοι δανείων
Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Άλλοι τόκοι και τραπεζικά έξοδα
Πραγµατοποιηθείσα ζηµία από παράγωγο
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

582
54
636

1.566
596
2.162

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000
2
2

186
186

(173)
(11.586)
(8.674)
(4.667)
(25.100)

(11.237)
(7.306)
(5.343)
(55)
(23.941)

(173)
(2.475)
(1.331)
(3.979)

(1.611)
(460)
(55)
(2.126)

(24.464)

(21.779)

(3.977)

(1.940)
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8.

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ
Η µη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµία του Συγκροτήµατος ύψους €8.528 χιλιάδων
(2007: κέρδος €2.118 χιλιάδες) και το µη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος της
Εταιρείας ύψους €86 χιλιάδων (2007: €333 χιλιάδες ζηµία) προκύπτουν από τη µετάφραση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο
νόµισµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καθώς και από τη µετάφραση των δανείων
εξωτερικού που δεν προστατεύουν αποτελεσµατικά τον συναλλαγµατικό κίνδυνο (ineffective
portion) σε σχέση µε εισοδήµατα εισπρακτέα σε ξένο νόµισµα.
Το Συγκρότηµα ακολουθεί πολιτική προστασίας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ξένου
νοµίσµατος µε το Ευρώ, για εισοδήµατα εισπρακτέα σε ξένο νόµισµα, 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 του Συγκροτήµατος σε σχέση µε τα πιο πάνω δάνεια που µεταφέρθηκε στο ειδικό
αποθεµατικό για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχεται σε €11.575 χιλιάδες
(2007: κέρδος €5.425 χιλιάδες) όπως παρουσιάζεται στη σηµείωση 20 των οικονοµικών
καταστάσεων.

9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Εταιρική φορολογία
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα
Αναβαλλόµενη φορολογία:
Λόγω φορολογικών ζηµιών
Από δάνεια σε ξένο νόµισµα
Σε άλλα στοιχεία
Μερίδιο φόρου από συνδεδεµένη εταιρεία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

(2.029)
(153)

(2.570)
(323)

(58)

(158)

17
(51)
1.601
(74)

5
70
(468)
(63)

17
(51)
-

5
70
-

(689)

(3.349)

(92)

(83)
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τη
λογιστική ζηµία του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Λογιστική (ζηµία)/κέρδος πριν τη
φορολογία
Φόρος στη λογιστική (ζηµία)/κέρδος µε
βάση τους φορολογικούς συντελεστές
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα
Φορολογία εταιρειών εξωτερικού
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν
εκπίπτουν και εκπτώσεων και εσόδων που
δεν φορολογούνται
Αναπροσαρµογή φόρων προηγουµένων
ετών
Αναβαλλόµενη φορολογία:
Λόγω φορολογικών ζηµίων
Από δάνεια σε ξένο νόµισµα
Σε άλλα στοιχεία
Φορολογία ως η κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων

(30.446)

16.637

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000
(3.527)

26.656

546
(152)
-

(2.341)
(161)
(7)

(353)
(58)
-

2.869
(94)
-

(906)

1.508

123

(2.933)

(1.929)

230

1.434

-

17
(51)
(1.577)

5
70
(494)

17
(51)
-

5
70
-

(689)

(3.349)

(92)

(83)

Τα κέρδη Κυπριακών εταιρειών του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε
συντελεστή 10% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών τους. Σε περίπτωση ζηµίων,
Κυπριακές εταιρείες έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να συµψηφίσουν τις ζηµίες αυτές
µε τα κέρδη των εποµένων ετών χωρίς περιορισµό και χωρίς να υπόκεινται σε οποιοδήποτε
φορολογικό συντελεστή. Στην Ελλάδα, ο φορολογικός συντελεστής για το έτος ήταν 25%.
Κυπριακές εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά, στα
εισοδήµατα από τόκους µε συντελεστή 10%.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
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.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 του Ελληνικού Νόµου 27/1975 περί φορολογίας πλοίων, επιβολής
εισφοράς προς ανάπτυξη της Εµπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεις αλλοδαπών ναυτιλιακών
επιχειρήσεων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, δεν επιβάλλεται εταιρικός φόρος στο
εισόδηµα πλοιοκτήτη από εκµετάλλευση πλοίων υπό Ελληνική σηµαία. Αντί αυτού,
επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας.
Επίσης, δεν επιβάλλεται φόρος στα πλοία του Συγκροτήµατος τα οποία είναι νηολογηµένα σε
νηολόγια άλλων χωρών (εκτός της Κύπρου και της Ελλάδας) λόγω του ότι τα κέρδη από την
εκµετάλλευση πλοίων δεν φορολογούνται στις εν λόγω επικράτειες.

10. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας (€χιλ.)
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήσαν εκδοµένες και
πλήρως κατανεµηµένες κατά τη διάρκεια του έτους (χιλ.)

2008
€

2007
€

(31.311)

12.859

(7,47)

3,04

419.212

422.714

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007, οι πλήρως κατανεµηµένες (ζηµίες)/κέρδη είναι οι ίδιες µε
τις βασικές γιατί δεν υπήρχαν εκδοµένα δικαιώµατα αγοράς µετοχών ή άλλοι τίτλοι
µετατρέψιµοι σε µετοχές.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
11.

ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

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

2008
Τιµή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες έτους
Εκποιήσεις
Μεταφορά λόγω εξαγοράς
31 ∆εκεµβρίου 2008
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2008
Επιβάρυνση έτους
Εκποιήσεις
Μεταφορά λόγω εξαγοράς
31 ∆εκεµβρίου 2008
Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου 2008

189.855
4.129
(52)
193.932

269.067
128.892
(27.045)
161.143
532.057

154.750
6.393
(161.143)
-

48.138
2.275
(469)
49.944

9.361
2.526
11.887

84.005
21.714
(15.847)
25.858
115.730

23.744
2.114
(25.858)
-

32.547
3.614
(113)
36.048

182.045

416.327

Η καθαρή λογιστική αξία είναι µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

-

13.896

4.217
72
(252)
4.037

1.176
61
1.237

1.826
491
(364)
1.953

669.029
142.313
(28.182)
783.160

-

947
120
1.067

1349
230
(324)
1.255

151.953
30.318
(16.284)
165.987

4.037

170

698

617.173
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
11.

ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

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

2007
Τιµή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες έτους
Εκποιήσεις
Εκποίηση θυγατρικών εταιρειών
Απώλεια πλοίου
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόµενα
ως κατεχόµενα προς πώληση (σηµ. 12)
Συναλλαγµατική διαφορά
31 ∆εκεµβρίου 2007
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007
Εκποίηση θυγατρικών εταιρειών
Απώλεια πλοίου
Επιβάρυνση έτους
Εκποιήσεις
∆ιαγραφές
Συναλλαγµατική διαφορά
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόµενα
ως κατεχόµενα προς πώληση (σηµ. 12)
31 ∆εκεµβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου 2007

296.195
2.370
(3.026)
(91.948)
-

236.436
73.605
(7)
(40.967)

150.196
4.553
-

55.294
4.075
(805)
(8.680)
-

4.302
96
(10)
(70)

1.091
87
-

1.676
321
(92)
(41)
-

745.190
85.107
(3.940)
(100.669)
(41.037)

(15.659)
1.922
189.854

269.067

154.749

(2.073)
327
48.138

(101)
4.217

(2)
1.176

(31)
(7)
1.826

(17.864)
2.240
669.027

14.395
(6.247)
1.967
(164)
126

69.537
(1.449)
15.917
-

17.499
6.245
-

38.198
(7.947)
4.323
(402)
249

-

929
136
(120)
-

1.312
(41)
169
(70)
5

141.870
(14.235)
(1.449)
28.757
(636)
(120)
380

(716)
9.361

84.005

23.744

(1.874)
32.547

-

2
947

(31)
1.344

(2.619)
151.948

185.062

131.005

15.591

4.217

229

482

517.079

180.493

Η καθαρή λογιστική αξία είναι µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
11. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οχήµατα
€’000

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
€’000

Ολικό
€’000

2008
Τιµή κτήσης
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Εκποιήσεις
31 ∆εκεµβρίου

265
127
(1)
391

16
5
21

281
132
(1)
412

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση έτους
Εκποιήσεις
31 ∆εκεµβρίου

96
78
(1)
173

9
4
13

105
82
(1)
186

Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου

218

8

226

133
157
(26)
264

13
2
15

146
159
(26)
279

48
56
(9)
95

5
3
8

53
59
(9)
103

7

176

2007
Τιµή κτήσης
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Εκποιήσεις
31 ∆εκεµβρίου
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση έτους
Εκποιήσεις
31 ∆εκεµβρίου
Καθαρή λογιστική αξία
31 ∆εκεµβρίου

169
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
11. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
Τον Μάιο του 2008 ολοκληρώθηκε η αγορά των κρουαζιεροπλοίων M/V Thomson Destiny
και M/V Thomson Spirit τα οποία µέχρι πρότεινος κατείχε στα πλαίσια συµφωνίας ναύλωσης
/ ενοικιαγοράς (bare boat / hire purchase). Αυτά κατατάσσονταν ως ‘Πλοία υπό
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις’ και µεταφέρθηκαν στην κατηγορία ‘Πλοία’.
Τον Μάιο του 2008 το Συγκρότηµα εκποίησε τα κρουαζιερόπλοια M/V Princessa Marissa και
M/V Serenade για το ποσό των €5.721 χιλιάδων (US$8.385 χιλιάδες). Από την εκποίηση
πραγµατοποιήθηκε λογιστική ζηµία ύψους €7.608 χιλιάδων, η οποία χρεώθηκε στην
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Στις 29 Ιουλίου 2008 ολοκληρώθηκε η αγορά του κρουαζιερόπλοιου M/V Norwegian
Majesty από την εταιρεία Star Cruises για το ποσό των US$162 εκ. (€103 εκ.). Το
κρουαζιερόπλοιο έχει ναυλωθεί πίσω στην Star Cruise Lines µέχρι την 1 ∆εκεµβρίου 2009.
Στις 5 Απριλίου 2007 το υπό ελληνική σηµαία κρουαζιερόπλοιο Sea Diamond, που
πραγµατοποιούσε τετραήµερη κρουαζιέρα στο Αιγαίο, προσέκρουσε σε ύφαλο παρά τη νήσο
Σαντορίνη και βυθίστηκε. Το Sea Diamond που είχε ενταχθεί στο στόλο του Συγκροτήµατος
το Μάρτιο του 2006 ήταν πλήρως ασφαλισµένο. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 η προβλεπόµενη
λογιστική ζηµία από το ναυάγιο ανήλθε στις €437 χιλιάδες και στο ποσό αυτό
περιλαµβάνονται οι καθαρές εισπράξεις ύψους €40.084 χιλιάδων ($55.000 χιλιάδων) από την
ασφαλιστική κάλυψη σε σχέση µε το ναυάγιο του πλοίου. Ως αποτέλεσµα της ενδυνάµωσης
της Κυπριακής Λίρας έναντι του ∆ολαρίου Αµερικής, το καθαρό ποσό εισπρακτέο σε
Κυπριακές Λίρες αφού λήφθηκε υπόψη και η αποπληρωµή των δανείων επηρεάστηκε
αρνητικά µε αποτέλεσµα να προκύψει συναλλαγµατική ζηµία ύψους €2.245 χιλιάδων, που
συµπεριλήφθηκε στις πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές ζηµίες του έτους 2007.
Στις 13 Σεπτεµβρίου 2007, το Συγκρότηµα απόκτησε το κρουαζιερόπλοιο M/V Cristal (ex.
M/V Opera), το κόστος του οποίου ανήλθε στις €45.681 χιλιάδες.
Κατά την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2007 το Συγκρότηµα εκποίησε 9 πολυτελείς επαύλεις
της ξενοδοχειακής µονάδας Louis Nausicaa Beach στο Πρωταρά. To προϊόν πώλησης ανήλθε
στις €3.549 χιλιάδες. Από την εκποίηση το Συγκρότηµα πραγµατοποίησε λογιστικό κέρδος
ύψους €1.410 χιλιάδων πλέον €58 χιλιάδες από αναστροφή στην αναβαλλόµενη φορολογία.
Ο εταιρικός φόρος που χρεώθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ανήλθε στις
€287 χιλιάδες.
Τον Σεπτέµβριο του 2007 το συγκρότηµα Louis Hotels εκποίησε έπαυλη της θυγατρικής
εταιρείας Louis Hotels A.E. στην Ελλάδα. Από την εκποίηση πραγµατοποιήθηκε λογιστικό
κέρδος ύψους €84 χιλιάδων πλέον €120 χιλιάδες από αναστροφή στην αναβαλλόµενη
φορολογία. Ο εταιρικός φόρος που χρεώθηκε στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
ανήλθε στις €159 χιλιάδες.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
11. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
Το συγκρότηµα της Louis Hotels µισθώνει ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό στο
πλαίσιο διαφόρων συµφωνιών χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 η
καθαρή λογιστική αξία της κάθε κατηγορίας ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού υπό
χρηµατοδοτική µίσθωση είναι ως ακολούθως:
2008
€’000
Καθαρή λογιστική αξία
Γη
Κτίρια
Έπιπλα και εξοπλισµός

2007
€’000

9.150
26.970
1.948

9.108
27.068
2.320

38.068

38.496

Η ακίνητη ιδιοκτησία και τα πλοία του Συγκροτήµατος χρησιµοποιούνται από καιρό εις καιρό
για να εξασφαλίσουν χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
12. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ

ΩΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Η ξενοδοχειακή µονάδα της θυγατρικής εταιρείας Louis Hotels Public Company Limited,
Louis Ayios Elias Village, παρουσιάζεται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
κατατασσόµενα ως κατεχόµενα προς πώληση, µε βάση την απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στις 13 Απριλίου 2007 όπως διαθέσει τα πιο κάτω περιουσιακά στοιχεία προς
πώληση. Οι διεργασίες για πώληση των περιουσιακών στοιχείων έχουν ήδη αρχίσει. Στις 31
∆εκεµβρίου 2008 τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόµενα ως κατεχόµενα
προς πώληση αποτελούνται από στοιχεία ενεργητικού αξίας €15.242 χιλιάδων.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

11

15.242

15.242
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13. ΘΕΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
€’000

2007
€’000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας που σχετίζεται µε εκποίηση
µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες

7.516

12.367

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

7.516

7.516

2008
€’000

2007
€’000

31.609

31.609

Συσσωρευµένες χρεολύσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Χρεόλυση έτους
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

5.221
688
5.909

4.533
688
5.221

Καθαρή αξία 31 ∆εκεµβρίου

25.700

26.388

Κόστος

-

(4.851)

14. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Κόστος

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.
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15. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Προπληρωµές
Άλλα στοιχεία ενεργητικού

2008
€’000

2007
€’000

2.084
110

2.382
126

2.194

2.508

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

Γη
Καύσιµα
Άλλα αποθέµατα

2008
€’000

2007
€’000

104
1.843
13.002

104
2.161
9.694

14.949

11.959

Τα άλλα αποθέµατα αντιπροσωπεύουν αποθέµατα αναλώσιµων ανταλλακτικών, 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.
17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Εµπορικές απαιτήσεις
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωµές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

23.440
28.433

20.308
22.255

222

237

51.873

42.563

222

237

Οι άλλες απαιτήσεις και προπληρωµές περιλαµβάνουν προπληρωµές συνεργείων επισκευής
και ανακαίνισης πλοίων και ανέγερσης ξενοδοχειακών µονάδων κατά το τέλος του έτους,
Φ.Π.Α. εισπρακτέο και άλλες προπληρωµές.
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17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Χρονολογική ανάλυση ληξιπρόθεσµων αλλά όχι αποµειωµένων:
2008
€’000
Μη καθυστερηµένα
Μέχρι 30 ηµέρες
30– 120 ηµέρες
Πέραν των 120 ηµερών

2007
€’000

402
3.003
13.545
6.490

583
8.668
7.489
3.568

23.440

20.308

18. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα
Τραπεζικά παρατραβήγµατα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

14.680
(30.344)

34.128
(27.054)

360
(12.986)

405
(6.978)

(15.664)

7.074

(12.626)

(6.573)

Μετρητά ύψους €1.245 χιλιάδων (2007: €1.970 χιλιάδες) είναι δεσµευµένα στην Εµπορική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως εγγυήση για εξόφληση ενδεχόµενων υποχρεώσεων προς το
Νηολόγειο Πειραιά, προς το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο και προς τον Οργανισµό Λιµένος
Πειραιώς.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν ετήσιο τόκο κατά µέσο όρο προς 6,73% (2007:
6,48%) και είναι εξασφαλισµένα µε:
 Υποθήκες σε ακίνητα και µακροχρόνιες µισθώσεις των θυγατρικών εταιρειών του
Συγκροτήµατος,
 Υποθήκες επί των πλοίων του Συγκροτήµατος,
 Ενεχυρίαση µετοχών θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
 Ενεχυρίαση µετοχών που κατέχει η Ιθύνουσα στην Εταιρεία,
 Ενεχυρίαση µετοχών της Εταιρείας,
 Εκχώρηση εσόδων και ασφαλειών θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
 Εγγυήσεις της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
 Εκχώρηση τιµολογίων εµπορικών χρεωστών,
 Κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω σε στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος,
 Εγγυητικές επιστολές τραπεζών.
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18. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (συνέχεια)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν ετήσιο τόκο κατά µέσο όρο προς 7,00% (2007:
6,50%) και είναι εξασφαλισµένα µε:





Υποθήκες σε ακίνητα εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Υποθήκη σε πλοίο εταιρείας του Συγκροτήµατος,
Εκχώρηση εσόδων και ασφαλειών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Εγγυήσεις εταιρειών του Συγκροτήµατος.

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2008
€’000

2007
€’000

Εγκεκριµένο
1 Ιανουαρίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ

85.430
(430)

85.430
-

31 ∆εκεµβρίου (500.000.000 µετοχές των €0,17)

85.000

85.430

Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο
1 Ιανουαρίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ

72.225
(364)

72.225
-

31 ∆εκεµβρίου (422.713.963 µετοχές των €0,17)

71.861

72.225

Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Στις 11 Ιανουαρίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρείας, ψηφίστηκε η µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της
Εταιρείας µετά τη στρογγυλοποίηση, από ΛΚ0,10 σε €0,17. Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε όπως το εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε €85.000.000 και €71.861.374
αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις έγιναν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του
Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή
από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ, ύψους €363.595, έχει κεφαλαιοποιηθεί και πιστωθεί στο
αποθεµατικό “∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ”. Για τη µετατροπή του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η
ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274 και έγινε µε βάση τις πρόνοιες της νοµοθεσίας για
στρογγυλοποίηση.
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20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

96.280

96.280

96.280

96.280

94.593
92
12.859
(5.416)
(114)
102.014

32.033
(3.619)
(5.390)
23.024

10.876
26.573
(5.416)
32.033

Αποθεµατικό προσόδου
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
102.014
Μεταφορά από αποθεµατικό επανεκτίµησης
94
(Ζηµία)/κέρδος έτους
(31.311)
Μερίσµατα που πληρώθηκαν
(5.390)
Αναπροσαρµογές προηγουµένων ετών
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου
65.407
Ειδικό αποθεµατικό
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Συναλλαγµατική διαφορά
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου
Αποθεµατικό εξαγοράς ιδίων µετοχών
Αγορά ιδίων µετοχών
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου
Άλλα αποθεµατικά
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδου
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

19.704
(11.575)
8.129

14.279
5.425
19.704

(2.917)
(2.917)

-

462
(94)
368

(102)
561
459

(2.917)
(2.917)

(769)
769
-

-

-

Αποθεµατικό επανεκτίµησης
Μερίδιο που αναλογεί από επανεκτίµηση
έτους συνδεδεµένης εταιρείας
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

3.569
3.569

-

-

-

∆ιαφορά από µετατροπή κεφαλαίου σε
Ευρώ

364

-

364

-

171.200

218.457

116.751

128.313

Ολικό αποθεµατικών

Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη
φορολογία όπως προσδιορίζεται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα.
Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη
διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών
από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί
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20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια)
κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε
οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασµό των µετόχων.
Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο, το αποθεµατικό επανεκτίµησης και η διαφορά από µετατροπή
κεφαλαίου σε Ευρώ (όπως εξηγείται στη σηµείωση 19), δεν είναι διανεµητέα.
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 εξαγοράς ίδιων µετοχών προέκυψε από την αγορά της Εταιρείας δικών της
µετοχών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου. Η Εταιρεία θα δικαιούται να
τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ηµεροµηνία απόκτησης
τους.
Τα άλλα αποθεµατικά αντιπροσωπεύουν κυρίως συναλλαγµατικές διαφορές από µετάφραση
οικονοµικών στοιχείων θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού και δεν είναι διανεµητέα.
21. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
2008
€’000

2007
€’000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Αύξηση ποσοστού στη Louis Hotels
Κέρδος έτους που αναλογεί στο συµφέρον µειοψηφίας
Συναλλαγµατική διαφορά
Εκποίηση µετοχών σε εξαρτηµένες εταιρείες
Μέρισµα που πληρώθηκε από θυγατρικές σε µειοψηφία µετόχων

2.708
176
(117)

19.668
(174)
429
43
(17.120)
(138)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

2.767

2.708
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22. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

2008
€’000

2007
€’000

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι αποπληρωτέα
Εντός ενός έτους
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πέραν των 5 ετών
2008
2007
2008
2007
2008
2007
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000

∆άνεια σε ∆ολ. ΗΠΑ
∆άνεια σε Ευρώ

108.704
265.526

26.747
146.916

23.911
36.611

6.155
23.524

47.296
107.423

20.592
53.667

37.497
121.492

69.725

Ολικό µακροπρόθεσµων δανείων

374.230

173.663

60.522

29.679

154.719

74.259

158.989

69.725

Ολικό

Μέσος όρος
επιτοκίου
2008
2007
%
%

Είδος δανείου

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 θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Εγγυήσεις της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας,
Ενεχυρίαση µετοχών που κατέχει η Ιθύνουσα στην Εταιρεία,
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών,
Κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω σε στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος,
Εκχώρηση δικαιωµάτων σε µακροχρόνιες µισθώσεις του Συγκροτήµατος,
Υποθήκη σε ακίνητη περιουσία της Ιθύνουσας.

4,83
7,20

7,32
6,77
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22. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ (συνέχεια)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ολικό
2008
€’000

2007
€’000

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι αποπληρωτέα
Εντός ενός έτους
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πέραν των 5 ετών
2008
2007
2008
2007
2008
2007
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000

Μέσος όρος επιτοκίου
2008
2007
%
%

Είδος δανείου
∆άνεια σε ∆ολ. ΗΠΑ
∆άνειο σε Ευρώ

2.012
72.898

2.433
51.499

1.018
5.268

736
11.513

994
22.939

1.697
8.225

44.691

31.761

Ολικό µακροπρόθεσµων δανείων

74.910

53.932

6.286

12.249

23.933

9.922

44.691

31.761

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι εξασφαλισµένα µε:







Υποθήκες σε ακίνητα εταιρειών του Συγκροτήµατος.
Υποθήκες επί των πλοίων των εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Εκχώρηση εσόδων και ασφαλειών των εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Ενεχυρίαση των µετοχών εταιρειών του Συγκροτήµατος,
Εγγυήσεις εταιρειών του Συγκροτήµατος.

5,94
6,49

7,46
6,29
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23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
∆όσεις
€’000
Πλοία
Εντός ενός έτους
Μεταξύ δύο και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

2008
Τόκοι Κεφάλαιο
€’000
€’000

∆όσεις
€’000

2007
Τόκοι
€’000

Κεφάλαιο
€’000

-

-

-

12.813
59.773
32.561
105.147

4.940
14.750
3.822
23.512

7.873
45.023
28.739
81.635

Γη και κτίρια
Εντός ενός έτους
3.351
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 13.923
Πέραν των πέντε ετών
32.062
49.336

1.938
7.568
6.976
16.482

1.413
6.355
25.086
32.854

3.599
14.289
37.415
55.303

2.307
8.522
10.370
21.199

1.292
5.767
27.045
34.104

238
417
655

35
92
127

203
325
528

453
656
1.109

81
126
207

372
530
902

49.991

16.609

33.382

161.559

44.918

116.641

Έπιπλα και εξοπλισµός
Εντός ενός έτους
Μεταξύ δύο και πέντε ετών
Ολικό

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις πλοίων, που ήταν σε ∆ολάρια Αµερικής, περιλάµβαναν τη
δεκαετή µίσθωση του Thomson Spirit από την Carnival Corporation και τη δεκαετή µίσθωση
του Thomson Destiny από τη Med Cruise AS. Το Συγκρότηµα είχε το δικαίωµα αγοράς του
Thomson Spirit οποιαδήποτε στιγµή, καταβάλλοντας το εκάστοτε οφειλόµενο ποσό. Επίσης,
το Συγκρότηµα είχε το δικαίωµα αγοράς του Thomson Destiny, καταβάλλοντας το εκάστοτε
οφειλόµενο ποσό οποιαδήποτε στιγµή µετά τη λήξη του τέταρτου έτους της περιόδου
ναύλωσης του πλοίου. Το Συγκρότηµα εξάσκησε τα δικαιώµατα του και εξαγόρασε τα δύο
πλοία τον Μάιο του 2008, κυρίως µε χρηµατοδότηση υπό µορφή δανείων. Λόγω της
αναχρηµατοδότησης, η χρηµατοοικονοµική επίδραση ανήλθε σε €10.558 χιλιάδες (κέρδος), η
οποία πιστώθηκε στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις γης, κτιρίων, επίπλων και εξοπλισµού αφορούν µισθώσεις του
συγκροτήµατος της Louis Hotels στο πλαίσιο διαφόρων συµφωνιών χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
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24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Πίστωση στο αποθεµατικό κεφαλαίου
(Πίστωση)/χρέωση στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων
Εκποίηση µεριδίου εξαρτηµένων εταιρειών
Συναλλαγµατική διαφορά

24.098
(25)

32.581
(44)

(609)
-

(534)
-

(1.543)
-

437
(9.074)
198

34

(75)
-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

22.530

24.098

(575)

1.223
(3.318)

1.247
(3.890)

-

-

18.992
290

21.826
333

-

-

-

(609)

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

6.452
(530)
(579)
22.530

6.761
(513)
(1.666)

(483)
(92)

(577)
(32)

24.098

(575)

(609)

Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε µε συντελεστές 22% (2007: 25%) για τις
Ελληνικές εταιρείες και 10% για τις Κυπριακές εταιρείες στις προσωρινές διαφορές µεταξύ
της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης.
Όσον αφορά την επανεκτίµηση της γης στην Κύπρο, έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη
φορολογία µε συντελεστή 20% που είναι ο συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.
Λόγω της µείωσης του συντελεστή στην Ελλάδα από 25% σε 22%, προέκυψε µείωση της
αναβαλλόµενης φορολογίας στις Ελληνικές εταιρείες.
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 φορολογητέα εισοδήµατα.
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25. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Σχέδιο καθορισµένων παροχών (σηµ. 30)
Κρατικές χορηγίες
Μακροπρόθεσµοι πιστωτές
Άλλα στοιχεία παθητικού

2008
€’000

2007
€’000

1.270
5.162
304
20

1.270
3.934
268
108

6.756

5.580

26. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Προκαταβολές πελατών
Προεισπράξεις για ναυλώσεις πλοίων
Αναβαλλόµενο εισόδηµα πέραν του ενός έτους
Αναβαλλόµενο εισόδηµα εντός ενός έτους

2008
€’000

2007
€’000

4.386
9.462

5.098
9.772

13.848
(9.523)

14.870
(6.771)

4.325

8.099

27. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Εµπορικές υποχρεώσεις
Άλλες υποχρεώσεις και έξοδα οφειλόµενα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

33.062
23.758

25.508
16.436

215
2.263

111
1.838

56.820

41.944

2.478

1.949

Οι άλλες υποχρεώσεις και έξοδα οφειλόµενα περιλαµβάνουν οφειλόµενα λειτουργικά έξοδα
και οφειλές σε πιστωτές επισκευών και ανακαινίσεων πλοίων και ξενοδοχείων και οφειλόµενο
ΦΠΑ.
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28. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Εταιρικός φόρος Κύπρου
Εταιρικός φόρος Ελλάδας
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

1.532
1.546
200

1.529
1.256
526

322
347

322
290

3.278

3.311

669

612

29. ∆ΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
∆ίκαιη αξία
Ενεργητικό
Παθητικό
€’000
€’000
Συµβόλαιο ανταλλαγής

-

2007
∆ίκαιη αξία
Ενεργητικό
Παθητικό
€’000
€’000

3.424

-

3.525

Το πιο πάνω συµβόλαιο αφορά συµβόλαιο ανταλλαγής της Εταιρείας για την είσπραξη 4 εκ.
Ευρώ και ως αντάλλαγµα, η Εταιρεία δεσµεύτηκε να αποπληρώσει χρηµατικό ποσό το οποίο
υπολογίζεται µε βάση το Euribor µέχρι το 2011. Η υποχρέωση αυτή επανεκτιµείται όπως όλα
τα παράγωγα και οι διαφορές χρεωπιστώνονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων.
30. ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Σχέδιο καθορισµένων παροχών (σηµ. 25)
2008
€’000

2007
€’000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Χρέωση έτους
Συναλλαγµατική διαφορά

1.270
-

1.198
60
12

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

1.270

1.270
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30. ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια)
Τα πιο πάνω ποσά αφορούν Ελληνικές εξαρτηµένες εταιρείες του συγκροτήµατος Louis
Hotels όπου, σύµφωνα µε την τοπική εργατική νοµοθεσία, οι υπάλληλοι πρέπει να
πληρώνονται ωφελήµατα συνταξιοδότησης µετά από τον τερµατισµό των υπηρεσιών τους.
Το ποσό που θα πληρωθεί 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
υποθέσεις:
Ποσοστό απόδοσης σε επενδύσεις
Ποσοστό αύξησης µισθού
Ηλικία συνταξιοδότησης

6%
2%
65ον έτος

Κατά το 2008 πληρώθηκε αποζηµίωση λόγω αφυπηρέτησης του προσωπικού στην Ελλάδα,
ύψους €214.101. Για τα πιο πάνω δεν έχει γίνει καµία αναστροφή της ήδη υπάρχουσας
πρόβλεψης. Για τον λόγο αυτό δεν έχει προκύψει επιπλέον πρόβλεψη στην χρήση του έτους
2008.
Η πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη έγινε τον Ιανουάριο του 2007. Κατά τη
διάρκεια του 2007, ποσό ύψους €59.029 χιλιάδων επιβάρυνε την κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων µε βάση τα αποτελέσµατα της πιο πάνω αναλογιστικής εκτίµησης.
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.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος δεν 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 µικρής διαρκείας.
31. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2008
α.

Το ποσό ύψους €952 χιλιάδες αντιπροσωπεύει πρόσθετο κέρδος από την εκποίηση της
θυγατρικής εταιρείας Κ.∆.Ε.Τ.Α., που προέκυψε από επιπρόσθετο µέρισµα που
εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.
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31. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχεια)
β.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου του 2008, η Εταιρεία εξαγόρασε επιπλέον
ποσοστό ύψους 0,15% του µετοχικού κεφαλαίου της Louis Hotels από διάφορους
µετόχους της για το ποσό των €171 χιλιάδων. Κατά την εξαγορά αυτή προέκυψε
πλεόνασµα δίκαιης αξίας στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν πέραν του κόστους
εξαγοράς, ύψους €5 χιλιάδων. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς αυτής το ποσοστό
συµµετοχής της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της Louis Hotels ανήλθε στο 99,82%.

γ.

Κατά τη διάρκεια του έτους η θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήµατος Louis Cruises Ltd
εξαγόρασε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Louis UK Ltd για το ποσό των €21
χιλιάδων. Κατά την εξαγορά αυτή προέκυψε πλεόνασµα δίκαιης αξίας στοιχείων
ενεργητικού που αποκτήθηκαν πέραν του κόστους εξαγοράς, ύψους €2 χιλιάδων το
οποίο διαγράφηκε.

2007
α.

Στις 30 Ιουνίου 2007, το Συγκρότηµα εκποίησε το ποσοστό που κατείχε (62,5%) στη
Γεράνι Ξενοδοχεία Τουρισµός Α.Ε. Το κέρδος από την εκποίηση και η ανάλυση
καθαρής ροής µετρητών, είχαν ως ακολούθως:
2007
€’000
Μερίδιο καθαρού ενεργητικού που εκποιήθηκε (62,5%)
Εµπορική εύνοια που διαγράφηκε

(8.133)
(974)

Τίµηµα συναλλαγής

(9.107)
14.562

Κέρδος από εκποίηση
Ανάλυση καθαρής ροής µετρητών και αντιστοίχων µετρητών:
Τίµηµα πώλησης
Μετρητά θυγατρικής εταιρείας
Τραπεζικά παρατραβήγµατα θυγατρικής εταιρείας

5.455
14.562
(1.411)
700
13.851

β.

Στις 29 Μαΐου 2007 η Εταιρεία εκποίησε το 57% από το 77% που κατείχε του µετοχικού
κεφαλαίου της Κ.∆.Ε.Τ.Α. στην MIG Leisure Ltd, µέλος του Οµίλου Marfin Investment
Group, για το ποσό των €51 εκ. Η Εταιρεία διατήρησε ποσοστό συµµετοχής της τάξεως
του 20% και αντιπροσωπεύεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.∆.Ε.Τ.Α. Μετά την πιο
πάνω εκποίηση, η επένδυση (το 20% που παρέµεινε) στην Κ.∆.Ε.Τ.Α. αναγνωρίζεται
στις οικονοµικές καταστάσεις ως επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία.
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31. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχεια)
Το κέρδος από την εκποίηση και η ανάλυση καθαρής ροής µετρητών και αντιστοίχων
µετρητών, είχαν ως ακολούθως:
2007
€’000
Μερίδιο καθαρού ενεργητικού που εκποιήθηκε (57%)
Εµπορική εύνοια που διαγράφηκε

(30.642)
(3.877)

Τίµηµα συναλλαγής

(34.519)
51.448

Κέρδος πριν τη φορολογία
Πρόβλεψη κεφαλαιουχικού φόρου

16.929
(1.481)

Κέρδος από εκποίηση

15.448

Ανάλυση καθαρής ροής µετρητών και αντιστοίχων µετρητών:
Τίµηµα πώλησης
Μετρητά θυγατρικής εταιρείας
Τραπεζικά παρατραβήγµατα θυγατρικής εταιρείας

51.448
(608)
892
51.732

32. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Εταιρεία, µετά την εκποίηση του 57% από το 77% που κατείχε του µετοχικού κεφαλαίου
της Κ.∆.Ε.Τ.Α. κατά τη διάρκεια του 2007, διατήρησε ποσοστό συµµετοχής της τάξεως του
20% και αντιπροσωπεύεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.∆.Ε.Τ.Α. Ως αποτέλεσµα, η
επένδυση στην Κ.∆.Ε.Τ.Α. αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως επένδυση σε
συνδεδεµένη εταιρεία.
2008
2007
€’000
€’000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Αρχικό κόστος επένδυσης µεριδίου 20%
Μερίδιο κέρδους
Μερίδιο φόρου
Μέρισµα που εισπράχθηκε
Μερίδιο που αναλογεί από επανεκτίµηση έτους

10.816
826
(74)
(342)
3.569

10.760
376
(63)
(257)
-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

14.795

10.816
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32. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συνέχεια)
Οι βασικές οικονοµικές πληροφορίες της Κ.∆.Ε.Τ.Α. στις 31 ∆εκεµβρίου, είχαν ως
ακολούθως:
2008
2007
€’000
€’000
Στοιχεία ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου:
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τρέχουσες υποχρεώσεις

90.033
2.816
92.849

66.842
2.829
69.671

15.751
3.124
18.875

10.867
3.436
14.303

73.974

55.368

Στοιχειά κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων της Κ.∆.Ε.Τ.Α. για το έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου:
2008
2007
€’000
€’000
Έσοδα
Έξοδα
Καθαρό κέρδος

15.993
(12.235)

14.802
(11.940)

3.758

2.862

33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ του Συγκροτήµατος και της
Εταιρείας και της Ιθύνουσας και άλλων συγγενικών εταιρειών:
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Θυγατρικές εταιρείες
Χρηµατοδοτικές και τόκοι
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες
Χρηµατοδοτικές και τόκοι
Υπηρεσίες διαχείρισης
Τουριστικές υπηρεσίες

(3.710)
84
4.042
416

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000
-

26.442

70.453

8.454
79
6.625

478
84
-

15.973
79
-

15.158

562

16.052
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
(β) Αγορές υπηρεσιών
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Θυγατρικές εταιρείες
Χρηµατοδοτικές και τόκοι
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες
Χρηµατοδοτικές και τόκοι
∆ικαιώµατα χρήσης χώρου
Τεχνολογική υποστήριξη
Τουριστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες διαχείρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

-

-

4.228

-

3.276
1.330
1.667
3.342
360

11.421
839
1.762
161
182

6.678
429
149
-

296
81
-

9.975

14.365

7.256

377

(γ) Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των ∆ιοικητικών Συµβούλων ήταν ως εξής:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Αµοιβή ως εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Αµοιβή ως µη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Εισφορές σε σχέδια ωφεληµάτων
υπαλλήλων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

1.024
19

1.025
19

17

14

995

845

-

-

2.046

1.887

25

38

Η συνολική των ∆ιοικητικών Συµβούλων συµπεριλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
(δ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000
Ποσά εισπρακτέα
Θυγατρικές εταιρείες
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες
Ποσά πληρωτέα
Θυγατρικές εταιρείες
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες
Ολικό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

43.083
43.083

42.667
42.667

108.853
32.359
141.212

82.411
31.797
114.208

16.765
16.765

6.790
6.790

5.181
7.685
12.866

953
429
1.382

26.318

35.877

128.346

112.826

Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

32.342
6.174
38.516
4.567

31.797
6.526
38.323
4.344

43.083

42.667

5.363
37.720

4.944
37.723

43.083

42.667

Τα υπόλοιπα στο τέλος του έτους αναλύονται ως ακολούθως:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ποσά οφειλόµενα από Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές
εταιρείες
(α) ∆άνεια εισπρακτέα
Louis Plc
Louis Hotels Public Company Ltd

(i)
(ii)

(β) Άλλα εµπορικά υπόλοιπα

(iii)

Βραχυπρόθεσµα
Μακροπρόθεσµα

(i) (α) ∆άνειο σε Ευρώ ύψους €11.764 χιλιάδων (2007: €11.485), το οποίο φέρει επιτόκιο ίσο
µε το Libor ενός έτους πλέον 1,65% και είναι αποπληρωτέο σε 5 έτη.
(β) ∆άνειο σε US$ ύψους €6.053 χιλιάδων (2007: €6.053), το οποίο φέρει ετήσιο
κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε Libor πλέον περιθώριο ύψους 1,75%.
(γ) ∆άνειο ύψους €14.524 χιλιάδων (2007: €6.526), το οποίο φέρει επιτόκιο ίσο µε το
Libor ενός έτους πλέον περιθώριο ύψους 1,9% και είναι αποπληρωτέο σε 14 έτη.
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
(ii) (α) ∆άνειο ύψους €6.174 χιλιάδων που παραχωρήθηκε από τη θυγατρική Louis Hotels
προς την Ιθύνουσα το οποίο φέρει τόκο ύψους 8,00%.
(iii)Τα άλλα εµπορικά υπόλοιπα µε την Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες προέκυψαν
από εµπορικές συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος, της Ιθύνουσας και άλλων
συγγενικών εταιρειών, φέρουν τόκο προς 7,5% και είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.
Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

Ποσά οφειλόµενο σε Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές
εταιρείες
(α) ∆άνεια πληρωτέα
Louis Plc
Louis Hotels Public Company Ltd

(i)
(ii)

(β) Άλλα εµπορικά υπόλοιπα

(iii)

Βραχυπρόθεσµα

5.173
1.911
7.084
9.681

2.185
2.185
4.605

16.765

6.790

(i) ∆άνειο σε Ευρώ ύψους €5.000 χιλιάδες φέρει τόκο προς 7,5% και είναι αποπληρωτέο
εντός ενός έτους.
(ii) ∆άνειο σε Ευρώ ύψους €1.911, δεν φέρει τόκο και είναι αποπληρωτέο εντός ενός έτους.
(iii) Τα άλλα εµπορικά υπόλοιπα προέκυψαν από εµπορικές συναλλαγές µεταξύ του
Συγκροτήµατος και της Ιθύνουσας και άλλων συγγενικών εταιρειών, φέρουν τόκο προς
7,5% (2007: 7,5%) και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ.
Ποσά οφειλόµενα από θυγατρικές
(α) ∆άνεια σε θυγατρικές εταιρείες
Louis Hotels Public Company Ltd
Louis Ship Management Ltd
(β) Άλλα εµπορικά υπόλοιπα

Βραχυπρόθεσµα
Μακροπρόθεσµα

(i)
(ii)

2008
€’000

2007
€’000

11.781
2.579
14.360
94.492

11.934
2.546
14.480
67.930

108.852

82.410

95.275
13.577

68.521
13.889

108.852

82.410

78
LOUIS PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
(i) Τα πιο πάνω δάνεια είναι σε Ευρώ, φέρουν τόκο ίσο µε το LIBOR ενός έτους πλέον
περιθώριο ύψους 1,9%.
(ii) Τα άλλα εµπορικά υπόλοιπα προέκυψαν από εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας
και των θυγατρικών της και είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.
Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

Ποσά οφειλόµενα σε θυγατρικές
(α) ∆άνειο από θυγατρική εταιρεία
(β) Άλλα εµπορικά υπόλοιπα

(i)
(ii)

Βραχυπρόθεσµα

5.181
-

953

5.181

953

(i) Το δάνειο παραχωρήθηκε στην Εταιρεία από τη θυγατρική της Louis Hotels, φέρει τόκο
προς 7,5% από 17 Ιουνίου µέχρι 30 Νοεµβρίου 2008 και 9% από 1 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
2008 και είναι από αποπληρωτέο εντός ενός έτους.
(ii) To εµπορικό υπόλοιπο ύψους €953 χιλιάδες φέρει τόκο προς 7,5% και είναι αποπληρωτέο
εντός ενός έτους.
Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

32.342
17

31.797
-

32.359

31.797

813
31.546

600
31.197

32.359

31.797

Ποσά οφειλόµενα από Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές
εταιρείες
(α) ∆άνεια εισπρακτέα σε Ευρώ
(β) Άλλα εµπορικά υπόλοιπα

Βραχυπρόθεσµα
Μακροπρόθεσµα

(i)
(ii)

(i) (α) ∆άνειο σε Ευρώ ύψους €11.764 χιλιάδων (2007: €11.485), το οποίο φέρει επιτόκιο ίσο
µε το Libor ενός έτους πλέον 1,65% και είναι αποπληρωτέο σε 5 έτη.
(β) ∆άνειο σε US$ ύψους €6.053 χιλιάδων (2007: €6.053), το οποίο φέρει ετήσιο
κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε Libor πλέον περιθώριο ύψους 1,75%.
(γ) ∆άνειο ύψους €14.524 χιλιάδων (2007: €6.526), το οποίο φέρει επιτόκιο ίσο µε το
Libor ενός έτους πλέον περιθώριο ύψους 1,9% και είναι αποπληρωτέο σε 14 έτη.
(ii) Τα άλλα εµπορικά υπόλοιπα προέκυψαν από εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας
και άλλης συγγενικής εταιρείας, δεν φέρει τόκο και είναι πληρωτέο εντός ενός έτους.
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
Σηµ.

2008
€’000

2007
€’000

Ποσά οφειλόµενο σε Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές
εταιρείες
(α) ∆άνειο πληρωτέο στην Ιθύνουσα
(β) Άλλα εµπορικά υπόλοιπα

(i)
(ii)

Βραχυπρόθεσµα

5.173
2.512

429

7.685

429

(i) Το δάνειο πληρωτέο στην Ιθύνουσα είναι σε Ευρώ, φέρει τόκο προς 7,5% και είναι
αποπληρωτέο εντός ενός έτους.
(ii) Τα άλλα εµπορικά υπόλοιπα προκύπτουν από εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της
Εταιρείας, της Ιθύνουσας και άλλων συγγενικών εταιρειών, φέρουν τόκο προς 7,5%
(2007: 7,5%) και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
34. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες:

*

Όνοµα εταιρείας

Χώρα
σύστασης

Louis Hotels Public Company Ltd

Κύπρος

Fulmar Shipping Company Ltd
Bella Shipping Company Ltd
Perla Navigation Ltd

Κύπρος
Κύπρος
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Λιβηρία
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Κύπρος

Calypso Navigation Ltd
New Wave Navigation S.A.
*

Iona Maritime Co.
Teal Shipping S.A.
Citron Navigation Corp.
Sydelle Navigation Corp.
Ionian Cruise Lines S.A.
Crew Navigation Limited
Marzio Shipholding Corp.
Lauper Shipping Co.
Louis Ship Management Ltd

Ποσοστό
συµµετοχής
%
99,82

Κύρια δραστηριότητα

100
100

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

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100
100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100

Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου

100
100

Ιδιοκτησία και εµετάλλευση πλοίου
Υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων
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34. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια)
Όνοµα εταιρείας
*

Core Marine Ltd
Louis Hellenic Cruises Ltd
Louis Cruise Centre Ltd
Croisifrance S.A.
Louis Hellenic Cruises EPE
International Cruise Centre
Louis UK Ltd

*
*

Louis Enterprises Ltd
Golden Progress Shipping
Company Ltd
Louis Cruises Ltd
Louis Cruises Holdings Ltd

*

Princesa Marissa Company Ltd
Uniground Shipping Company Ltd
Uniground Shipping Company Ltd
Elona Maritime Co.

*

Quentin Shipping S.A.

*

Olena Shipping Ltd

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Arielle Investment and Shipping
Ltd
Ausoniamar Navigation Ltd
Shineco Inc.
Bregenz Shipping Company Ltd
Sapphire Hellas Ltd
Mediterranean Ship Management
Ltd
The Caribbean Gem Shipping Ltd
Parvati Shipping Company Ltd
The Caribbean Emerald Shipping
Company Ltd
Silver Waves Shops Ltd
Kim Company Ltd
Princessa Cypria Company Ltd
Princessa Victoria Company Ltd
Princessa Oceanica Company Ltd
Calypso Hellas Ltd
Ronio Shipping Company
Limited

(*)

Χώρα
σύστασης
Λιβηρία
Νήσοι
Μάρσιαλ
Κύπρος
Γαλλία
Ελλάδα
Τουρκία
Ηνωµένο
Βασίλειο
Κύπρος
Κύπρος

Ποσοστό
συµµετοχής
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Κύρια δραστηριότητα
Υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων
Υπηρεσίες διαχείρισης και
προώθησης πωλήσεων
Προώθηση πωλήσεων
Προώθηση πωλήσεων
Προώθηση πωλήσεων
Προώθηση πωλήσεων
Προώθηση πωλήσεων
Πώληση αδασµολόγητων ειδών

100

Επιδιορθώσεις σκαφών
Επενδυτική εταιρεία

100
100
100
100

Επενδυτική εταιρεία
Αδρανής
Αδρανής
Αδρανής

100

Αδρανής

100

Αδρανής

100

Αδρανής

Μπαχάµες
Κύπρος
Μπαχάµες
Κύπρος
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Μπαχάµες
Κύπρος

100
100
100
100

Αδρανής
Αδρανής
Αδρανής
Αδρανής

100

Αδρανής

100
100
100

Αδρανής
Αδρανής
Αδρανής

Μπαχάµες
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Νήσοι
Μάρσιαλ

100
100
100
100
100
100

Αδρανής
Αδρανής
Αδρανής
Αδρανής
Αδρανής
Αδρανής

100

Αδρανής

Κύπρος

100

Αδρανής

Κύπρος
Νήσοι
Μάρσιαλ
Κύπρος
Κύπρος
Μπαχάµες
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ
Νήσοι
Μάρσιαλ

Κατέχονται άµεσα από την Εταιρεία. Η συνδεδεµένη εταιρεία του Συγκροτήµατος και
της Εταιρείας είναι η Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λτδ (βλέπε
σηµείωση 32).
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35. 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 2008 και στις 31 Μαρτίου 2009 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της
ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως:
31/12/2008
%
Κωστάκης Λοΐζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος
Στέλιος Κοιλιάρης, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Ιάσωνας Περδίος, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Λούης Λοΐζου, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Αλέξης Γαλανός
Γιώργος Γεωργιάδης
Βάκης Λοΐζου
Χρίστος Μαυρέλλης
Τάκης Κληρίδης
Όλγα Ηλιάδου

68,072
0,247
1,828
0,003
0,042
0,002
0,739
0,015
-

31/03/2009
%
68,072
0,247
1,944
0,003
0,042
0,002
0,739
0,015
-

Το ποσοστό του κ. Κωστάκη Λοΐζου περιλαµβάνει την άµεση συµµετοχή του µε ποσοστό
7,532%, 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 ο κυρίως τελικός µέτοχος είναι ο ίδιος, όπως επίσης και
τη συµµετοχή της κας. Μαρίσσας Λοΐζου (θυγατέρα) και του κ. Λούη Λοΐζου (υιός) µε
ποσοστό 0,154% και 0,106% αντίστοιχα.
36. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31
∆εκεµβρίου 2008 και στις 31 Μαρτίου 2009 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της
ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν η Ιθύνουσα µε ποσοστό
59,775% και ο κ. Κωστάκης Λοΐζου µε ποσοστό 7,532%.
37. 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:
 Συµφωνία δικαιόχρησης της θυγατρικής εταιρείας Louis Hotels µε την εταιρεία King Jason
Hotel Apartments Ltd της οποίας το 50% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου κατέχει
έµµεσα ο κ. Ιάσωνας Περδίος, Εκτελεστικός Σύµβουλος του Συγκροτήµατος. Με βάση τη
συµφωνία, η Louis Hotels θα λαµβάνει από την King Jason Hotel Apartments Ltd 0,5% επί
του συνόλου του ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών της. Τα έσοδα από τη συµφωνία
δικαιόχρησης µε την King Jason Hotel Apartments Limited για το 2008 ανέρχονται σε
€7.862 (2007: €8.690).
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37. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (συνέχεια)
 Στις 31 Οκτωβρίου 2008, τερµατίστηκε η σύµβαση ενοικίασης της ξενοδοχειακής µονάδας
King Alkinoos από την Azelco Limited της οποίας κύριος µέτοχος είναι ο κ. Βάκης
Λοΐζου. Το ποσό του ενοικίου για το έτος είναι €382.428 (2007: €371.293).
 Χρέωση από την Iθύνουσα µε ποσό ύψους €1.330 χιλιάδων (2007: €854 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 ο κυρίως µέτοχος είναι η
Ιθύνουσα. Για το 2008, το ποσό ανήλθε στις €1.667 χιλιάδες (2007: €1.762 χιλιάδες).
38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου
Το Συγκρότηµα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχει:







Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνοι τουριστικής βιοµηχανίας
Κίνδυνοι ναυτιλιακής βιοµηχανίας
Άλλοι κίνδυνοι.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του
πλαισίου διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού της κινδύνου.
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος υιοθετούνται για να
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα, να θέτει
κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί του κινδύνους και να τηρεί τα όρια
αυτά. Οι αρχές και τα συστήµατα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται
συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του
Συγκροτήµατος.
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38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(i) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών
ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού
κινδύνου. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις
προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία
αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων.
Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες
που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη
µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ήταν:
Λογιστική αξία
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
2008
2007
€’000
€’000
€’000
€’000
Μισθώσεις ξενοδοχείων
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά µέρη
Ποσά οφειλόµενα από θυγατρικές εταιρείες
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία
Επενδύσεις
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
κατατασσόµενα ως κατεχόµενα προς
πώληση
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα

25.700
43.083
2.194
14.795
51.873

26.388
42.667
2.508
10.816
42.563

32.359
126.821
153.351
222

31.797
82.410
153.282
237

15.242
14.680

15.242
34.128

360

405

167.567

174.312

313.113

268.131
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38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η
αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος
ζηµίων. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων
ζηµίων, όπως η εξασφάλιση ικανοποιητικών τραπεζικών διευκολύνσεων
χρησιµοποιόντας τα περιουσιακά του στοιχεία ως εξασφαλίσεις και ρευστοποίηση
στοιχείων πάγιου ενεργητικού.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, περιλαµβανοµένων των εκτιµηµένων πληρωµών τόκου:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Λογιστική αξία
€’000

Συµβατικές
ταµειακές ροές
€’000

Εντός 1 έτους
€’000

Μεταξύ 2 και 5
ετών
€’000

Πέραν των 5 ετών
€’000

31 ∆εκεµβρίου 2008
Τραπεζικά δάνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
∆ίκαιη αξία παραγώγων
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα

374.230
33.382
30.344
3.424
56.820

466.621
49.993
30.344
3.424
56.820

75.146
3.590
30.344
3.424
56.820

206.820
14.341
-

184.655
32.062
-

498.200

607.202

169.324

221.161

216.717

173.663
116.641
27.054
3.525
41.944

230.348
161.559
27.054
6.315
41.944

39.810
16.864
27.054
1.804
41.944

98.415
74.832
4.511
-

92.123
69.863
-

362.827

467.220

127.476

177.758

161.986

31 ∆εκεµβρίου 2007
Τραπεζικά δάνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
∆ίκαιη αξία παραγώγων
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα
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38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστική αξία
€’000

Συµβατικές
ταµειακές ροές
€’000

Εντός 1 έτους
€’000

Μεταξύ 2 και 5
ετών
€’000

Πέραν των 5 ετών
€’000

31 ∆εκεµβρίου 2008
Τραπεζικά δάνεια
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
∆ίκαιη αξία παραγώγων
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα

74.910
12.986
3.424
2.478

103.426
12.987
3.424
2.478

11.653
12.987
3.424
2.478

37.686
-

54.087
-

93.798

122.315

30.542

37.686

54.087

53.932
6.978
3.525
1.949

78.069
6.978
6.315
1.949

15.439
6.978
1.804
1.949

19.235
4.511
-

43.395
-

66.384

93.311

26.170

23.746

43.395

31 ∆εκεµβρίου 2007
Τραπεζικά δάνεια
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
∆ίκαιη αξία παραγώγων
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα
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38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(iii) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιµές αγοράς, όπως
συναλλαγµατικές αξίες, αξίες επιτοκίων και τιµές µετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδηµα
ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχει το Συγκρότηµα.
(α) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα
επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο
δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά
τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων η ανάλυση των
τοκοφόρων χρηµατοοικονοµικών µέσων σε σχέση µε τα επιτόκια ήταν:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2008
2007
€’000
€’000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007
€’000
€’000

Χρηµατοοικονοµικά µέσα σταθερού
επιτοκίου
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

(33.382)

(116.641)

Χρηµατοοικονοµικά µέσα
κυµαινόµενου επιτοκίου
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

43.083
(374.230)

42.667
(173.663)

32.359
(74.910)

31.797
(53.932)

(367.526)

(247.637)

(42.551)

(22.135)

-

-

Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 25 βασικές µονάδες κατά το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση (µείωση) στα αποτελέσµατα όπως
παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και
συγκεκριµένα οι τιµές συναλλάγµατος παραµένουν σταθεροί. Σε περίπτωση µείωσης
των επιτοκίων κατά 25 βασικές µονάδες θα προέκυπτε η ίδια άλλα αντίθετη επίδραση
στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Ανάλυση ευαισθησίας (συνέχεια)
Αποτελέσµατα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
παθητικού

2008
Αύξηση
Μείωση
€’000
€’000

2007
Αύξηση
Μείωση
€’000
€’000

844

(844)

521

(521)

91

(91)

77

(77)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
παθητικού

(β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων
να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα
λειτουργίας της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της. Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νοµίσµατα, κυρίως
σε ∆ολάρια ΗΠΑ και Στερλίνες. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις
διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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38.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Η έκθεση του Συγκροτήµατος στον συναλλαγµατικό κίνδυνο ήταν ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Περιουσιακά στοιχεία
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές
∆ίκαιη αξία παραγώγου
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά µέρη
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο αναβαλλόµενο εισόδηµα
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Άλλα στοιχεία παθητικού
∆ίκαιη αξία παραγώγων
Βραχυπρόθεσµο αναβαλλόµενο εισόδηµα
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
Τρέχουσες υποχρεώσεις µακροπρόθεσµων
µισθώσεων
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα
Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο

∆ολάρια
€’000
1.054
335
6.053
(9.523)
(84.793)
(3.424)
(4.325)
(23.911)
(3.283)
(3.914)
(125.731)

31 ∆εκεµβρίου 2008
Λίρες
Αγγλίας
€’000

∆ολάρια
Αιγύπτου
€’000

∆ολάρια
€’000

5.554
1.043
-

130
158
-

-

-

(6.769)
(20.592)
(73.762)
(3.000)
(5.403)

-

(7.873)
(2.064)
(3.142)

(3.913)

(114.500)

(1.265)

(4)
(4.548)

(65)

2.045

223

8.105
-

31 ∆εκεµβρίου 2007
Λίρες
Αγγλίας
€’000

∆ολάρια
Αιγύπτου
€’000

2.648
-

270
-

-

(3)
267
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38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Η έκθεση της Εταιρείας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο ήταν ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιουσιακά στοιχεία
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές
Ποσά οφειλόµενα µε συγγεικά µέρη
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων
∆ίκαιη αξία παραγώγου
Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο

31 ∆εκεµβρίου 2008
Λίρες
∆ολάρια
Αγγλίας
€’000
€’000

31 ∆εκεµβρίου 2007
Λίρες
∆ολάρια
Αγγλίας
€’000
€’000

6.053
8

-

5.597
7

73
4

(994)
(1.044)
(3.424)

-

(1.697)
(736)
-

(75)
-

-

3.171

2

599
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Ανάλυση ευαισθησίας
Η ενδυνάµωση του Ευρώ (2007: Κυπριακή Λίρα) κατά 1% έναντι των ξένων
νοµισµάτων θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση/(µείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα
αποτελέσµατα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι
άλλοι παράγοντες και συγκεκριµένα τα επιτόκια παραµένουν σταθερά. Σε περίπτωση
αποδυνάµωσης του Ευρώ (2007: Κυπριακή Λίρα) κατά 1% έναντι των ξένων
νοµισµάτων θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και
αποτελέσµατα.
Ίδια κεφάλαια
2008

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού

2007
1%
1%
1%
1%
Ενδυνάµωση Αποδυνάµωση Ενδυνάµωση Αποδυνάµωση
(385)

385

(745)

745

Αποτελέσµατα
2008

2007
1%
1%
1%
1%
Ενδυνάµωση Αποδυνάµωση Ενδυνάµωση Αποδυνάµωση
Επίδραση στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων

(1.567)

1.567

(2.945)

2.945

Ίδια κεφάλαια
2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού

2007
1%
1%
1%
1%
Ενδυνάµωση Αποδυνάµωση Ενδυνάµωση Αποδυνάµωση
(20)

20

(60)

60

(v) 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, λόγω του ότι
το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, από Απρίλιο
µέχρι Οκτώβριο και παρουσιάζει µειωµένη δραστηριότητα κατά τους µήνες Νοέµβριο
µέχρι Μάρτιο,
 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, λόγω του ότι το µεγαλύτερο µέρος
των δραστηριοτήτων συντελείται κατά την καλοκαιρινή περίοδο,
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38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
(v) Κίνδυνοι τουριστικής βιοµηχανίας (συνέχεια)
 Η οικονοµική κατάσταση στην Ευρώπη και την Αµερική µια και το µεγαλύτερο
ποσοστό του τουρισµού προέρχεται από την Ευρώπη και την Αµερική, µπορεί να έχει
επιπτώσεις στην τουριστική βιοµηχανία.
(vi) Κίνδυνοι ναυτιλιακής βιοµηχανίας
Η λειτουργία κρουαζιερόπλοιων περικλείει σοβαρούς κινδύνους, όπως, πρόσκρουση σε
λιµάνια, µηχανικές βλάβες, συγκρούσεις, περιβαλλοντικούς κινδύνους, πολιτική
αστάθεια, εχθροπραξίες, εργατικές αναταραχές, δυσµενείς καιρικές συνθήκες και
δυσµενείς αλλαγές στα δροµολόγια αερογραµµών που µεταφέρουν επιβάτες στα πλοία
οι οποίοι δυνατό να προκαλέσουν σηµαντική απώλεια εισοδηµάτων.
Η Εταιρεία διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη που συνάδει µε το επίπεδο της βιοµηχανίας
έναντι τέτοιου είδους κινδύνους. ∆εν είναι όµως πάντοτε βέβαιο, ότι τέτοια ασφάλιση
θα µπορεί να γίνει στις ίδιες τιµές ή θα είναι επαρκής να καλύψει όλο το κόστος τυχόν
αποζηµιώσεων που θα επιβληθούν σε σχέση µε απαιτήσεις εναντίον της πλοιοκτήτριας
εταιρείας ή από απώλεια εισοδήµατος που θα προκύψει όταν ένα πλοίο ακινητοποιηθεί.
Η λειτουργία των πλοίων της Εταιρείας επηρεάζεται από νόµους προστασίας του
περιβάλλοντος και άλλους κανονισµούς οι οποίοι υπόκεινται σε αλλαγές. Ως
αποτέλεσµα, η Εταιρεία είναι δυνατό (όχι στο άµεσο µέλλον) να επωµισθεί σηµαντικά
έξοδα για τροποποιήσεις στα πλοία και αλλαγές στα συστήµατα λειτουργίας τους. Η
Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους νόµους και κανονισµούς σε ισχύ, αλλά
δεν υπάρχει οποιαδήποτε βεβαιότητα ότι στο µέλλον τέτοιοι κανονισµοί δε θα έχουν
οποιαδήποτε επίπτωση στις εργασίες ή τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
Οι εργασίες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις λόγω του ότι το
Συγκρότηµα δραστηριοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, από Απρίλιο µέχρι
Οκτώβριο και παρουσιάζει µειωµένη δραστηριότητα κατά τους µήνες Νοέµβριο µέχρι
Μάρτιο. Το Συγκρότηµα λαµβάνει µέτρα προς µείωση του φαινοµένου της εποχικότητας
κάνοντας προσπάθειες για αύξηση της λειτουργικής περιόδου των πλοίων πέραν της
καλοκαιρινής περιόδου.
(vii) Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς, καθώς
και η πιστωτική/οικονοµική κρίση και οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις ενδέχεται να
επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Έννοιες όπως
ο πληθωρισµός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP)
είναι άµεσα συνυφασµένες µε την οικονοµική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε
µεταβολή αυτών, καθώς και του εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος δύναται να
προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς επηρεάζοντας ανάλογα το
Συγκρότηµα.
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38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)
∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να
λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση
για τους µετόχους µέσω της πρέπουσας αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική
στρατηγική του Συγκροτήµατος δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος.
39. ∆ΙΚΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού µπορεί να
ανταλλαχθεί η µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής
συναλλαγής. Τόσο τα βραχυπρόθεσµα όσο και τα µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρουσιάζονται σε
τιµές που πλησιάζουν τη δίκαιη αξία τους.
40. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, το Συγκρότηµα είχε τις πιο κάτω ανειληµµένες ή ενδεχόµενες
υποχρεώσεις:
α. Εγγυήσεις για την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής ύψους €848 χιλιάδων προς όφελος του
Συνδέσµου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και που τίθενται σε ισχύ σε περίπτωση
πτώχευσης ή αφερεγγυότητας.
β. Εγγυήσεις ύψους €1.500 χιλιάδων για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων προς όφελος της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
γ. ∆έσµευση µετρητών ύψους €913 χιλιάδων για την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών προς
όφελος του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου που βρίσκεται στον Πειραιά.
δ. Εγγυητικές ύψους $457 χιλιάδων για την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του
Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου που βρίσκεται στον Πειραιά.
ε. Εγγυήσεις για την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής ύψους €41 χιλιάδων προς όφελος του
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού.
ζ. Εγγυήσεις για την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών ύψους €57 χιλιάδων προς όφελος της
Αρχής Λιµένων Κύπρου και που τίθενται σε ισχύ σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων εταιρειών του Συγκροτήµατος.
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η. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος για
κεφαλαιουχικές δαπάνες, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις οικονοµικές
καταστάσεις και που αφορούσαν ανακαινίσεις ξενοδοχείων και πλοίων ανέρχονταν σε
€4.135 χιλιάδες (2007: €11.106 χιλιάδες).
θ. Εταιρείες του θυγατρικού συγκροτήµατος Louis Hotels έχουν παραχωρήσει εγγυήσεις και
εµπράγµατες εξασφαλίσεις ύψους €23,75 εκ., το µεγαλύτερο µέρος των οποίων είχαν
παραχωρηθεί πριν από τη δηµοσιοποίηση της Louis Hotels, για δάνεια της Ιθύνουσας. Ως
αντάλλαγµα, έχει λάβει εγγυήσεις από την Ιθύνουσα για ποσό ύψους £1,4 εκ., καθώς και
εγγυήσεις µε τη µορφή ενεχυρίασης 19,40 εκ. µετοχών της Εταιρείας που κατέχει η
Ιθύνουσα. Εξασφαλίσεις ποσού ύψους €65,35 εκ. έχουν παραχωρηθεί από τη Louis
Hotels στην Εταιρεία.
ι. Εγγυήσεις ύψους €71 χιλιάδων για εκδόσεις τραπεζικών εγγυήσεων προς όφελος
διαφόρων δικαιούχων.
κ. Η Louis Plc λόγω τεχνικών θεµάτων που αφορούν το πλοίο και µετά από γνωµάτευση των
νοµικών της συµβούλων, προχώρησε στην ακύρωση της σύµβασης για την αγορά του
κρουαζιερόπλοιου Norwegian Dream. Ο πωλητής προσέφυγε σε διαιτησία, αξιώνοντας
αποζηµιώσεις, οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τα US$21.800 χιλιάδες. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θεωρεί ότι το ενδεχόµενο καταβολής σηµαντικού ποσού είναι αποµακρυσµένο.
λ. Οι θυγατρικές εταιρείες Elona Maritime Company Limited, ιδιοκτήτρια του πλοίου Sea
Diamond και Louis Hellenic Cruises Ltd, ασκήθηκαν ανακοπές εναντίον αποφάσεων και
απαιτήσεων διαφόρων αρχών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και τρίτων, που σχετίζονται µε
το ναυάγιο του πλοίου. Οι αποφάσεις/απαιτήσεις αφορούν ποσά συνολικού ύψους
€9.956.287. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι το ενδεχόµενο καταβολής σηµαντικού
ποσού είναι αποµακρυσµένο, ενόψει και του ότι, σε περίπτωση που προκύψει ποσό
πληρωτέο, αυτό θα καλυφθεί από τους ασφαλιστές του πλοίου.
µ. Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ) της Ελλάδας απαίτησε από τη θυγατρική εταιρεία
New Wave Navigation S.A., ιδιοκτήτρια του πλοίου CORAL, ποσό ύψους €989.783 για
οφειλές από τον προηγούµενο ιδιοκτήτη του πλοίου. Η εταιρεία θα καταθέσει έφεση κατ’
αρχήν στο ΝΑΤ και, σε περίπτωση ασυµφωνίας, στο δικαστήριο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θεωρεί ότι το ενδεχόµενο καταβολής σηµαντικού ποσού είναι αποµακρυσµένο.
ν. Υπάρχει ισχυρισµός ότι το πλοίο Thomson Spirit παρέσυρε υποβρύχιο καλώδιο κοντά σε
γαλλικό λιµάνι και οι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί απαίτησαν µέσω δικαστηρίου
αποζηµειώσεις ύψους €505.000. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι το ενδεχόµενο
καταβολής σηµαντικού ποσού είναι αποµακρυσµένο, ενόψει και του ότι, σε περίπτωση
που προκύψει ποσό πληρωτέο, αυτό θα καλυφθεί από τους ασφαλιστές του πλοίου.
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ξ. 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 και της Εταιρείας.
ο. ∆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 και της Εταιρείας σε οποιοδήποτε χρόνο.
41. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στις 9 Φεβρουαρίου 2009 κατακυρώθηκε η προσφορά για µακροχρόνια διαχείριση του
επιβατικού σταθµού κρουαζιέρων καθώς και των αποβάθρων κρουαζιεροπλοίων στο λιµάνι
της Μασσαλίας στη Γαλλία, σε κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει µαζί µε τις εταιρείες
Costa Croiciere (που συµµετέχει µε ποσοστό 40%) και την MSC Croiciere (40%). H Εταιρεία
συµµετέχει µε ποσοστό 20%. Η κοινοπραξία ελέγχει το 85% της αγοράς κρουαζιέρας στη
Μασσαλία.
Η Louis Hotels, θυγατρική της Louis Plc, είχε υπογράψει συµφωνία µε την Αιγυπτιακή
εταιρεία “Tower Group” για τη διαχείριση ξενοδοχειακής µονάδας, η οποία θα λειτουργήσει τον
Ιούνιο του 2009. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Sharm El Sheik στην Ερυθρά Θάλασσα, το
σηµαντικότερο τουριστικό θέρετρο της Αιγύπτου.
Με σκοπό την εξασφάλιση ικανοποιητικής ρευστότητας, το Συγκρότηµα προέβη µετά το
τέλος του έτους σε υπογραφή συµφωνιών µε αριθµό Τραπεζικών Ιδρυµάτων, οι οποίες
προνοούν αναστολή δόσεων για το 2009 συνολικού ποσού περίπου €43 εκ.
Επίσης, το Συγκρότηµα έχει εξασφαλίσει νέο εποχιακό δάνειο ύψους €18,5 εκ. το οποίο είναι
πληρωτέο κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2009, ενώ έχουν επιπρόσθετα ληφθεί νέα δάνεια
ύψους €10,0 εκ. Τέλος, το Συγκρότηµα έχει καταλήξει σε καταρχήν συµφωνία µε
συγκεκριµένη Τράπεζα για αναδιάρθρωση του συνόλου των µελλοντικών δόσεων προς την εν
λόγω Τράπεζα ούτως ώστε αυτές να είναι πληρωτέες σε βάθος χρόνου.
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