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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Οι µέτοχοι της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στο
ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεµεσό στις 27 Μαΐου 2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 µ.µ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
1) Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού και του Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
2) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3) Καθορισµός της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4) Επαναδιορισµός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους.
5) Οποιαδήποτε άλλη εργασία που µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Κάθε µέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται µε την
ειδοποίηση αυτή, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ µέρους του. ∆εν είναι απαραίτητο
ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να
κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Οδός Γεωργίου Κατσουνωτού 1, 3607 Λεµεσός, τουλάχιστο 48 ώρες πριν
από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Alfo Secretarial Ltd
Γραµµατέας

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2009
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΩΝ

Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση
σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές
καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 επιβεβαιώνουµε ότι,
εξ’ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 8 µέχρι 50.
(i) Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (4), και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και
του κέρδους ή ζηµιών της Salamis Tours (Holdings) Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο και
(β) η έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και
της θέσης της Salamis Tours (Holdings) Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους
λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου - Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ηµήτρης Π. Ιωάννου - ∆ιοικητικός Σύµβουλος
Αντώνιος Σ. Λούπης - ∆ιοικητικός Σύµβουλος
Μάριος Μαυρίκιος - ∆ιοικητικός Σύµβουλος
Έλενα Χατζηθεοδοσίου - ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Οικονοµικός ∆ιευθυντής
Ανδρέας Ανδρέου

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2009
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Salamis
Tours (Holdings) Public Limited (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της εταιρειών (το Συγκρότηµα) καθώς και τις ξεχωριστές
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Κύριες δραστηριότητες
Η Εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Salamis. Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν
αλλάξει από το προηγούµενο έτος, είναι η διαχείριση και εκµετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων, ο τουρισµός, οι ταξιδιωτικές
πρακτορεύσεις, οι εκτελωνίσεις και οι διεθνείς µεταφορές.
Αποτελέσµατα και Μερίσµατα
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την
καταβολή µερίσµατος στους µετόχους και το καθαρό κέρδος για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά.
Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόµενων µελλοντικών εξελίξεων και διαχείριση κινδύνων
Ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες το 2008 έφθασε σε € 66.132.033, παρουσιάζοντας αύξηση 3,47% σε
σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από τους τοµείς της ναυτιλίας και των εκτελωνίσεων,
φορτώσεων και διεθνών µεταφορών, ενώ µείωση παρουσίασε ο τοµέας του τουρισµού. Το κέρδος µετά τη φορολογία από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανήλθε σε € 1.704.995 το 2008 σε σύγκριση µε κέρδος ύψους € 877.797 το 2007. Η αύξηση
στη κερδοφορία προήλθε κυρίως από την πώληση κτιρίου του Συγκροτήµατος στην Πάφο. Οι αυξήσεις στα έξοδα
χρηµατοδότησης (€ 1.480.271 το 2008 σε σύγκριση µε € 178.265 το 2007) και στις αποσβέσεις (€ 2.442.720 το 2008 σε
σύγκριση µε € 1.411.475 το 2007), και σε λιγότερο βαθµό η αύξηση των εξόδων διοίκησης και πωλήσεων, αντισταθµίστηκαν
από την αύξηση στο µικτό κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (από € 9.094.785 το 2007 σε € 11.874.017 το 2008).
Το καθαρό κέρδος για το έτος συµπεριλαµβανοµένων και των µη-συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων ανήλθε σε € 1.571.957 το
2008 σε σύγκριση µε € 334.132 το 2007 ενώ το καθαρό κέρδος που κατανέµεται στους µετόχους της µητρικής εταιρείας
αυξήθηκε σε € 1.633.044 το 2008 σε σύγκριση µε € 523.807 το 2007.
Λόγω των ζηµιών που υπέστη το Συγκρότηµα κατά τα προηγούµενα έτη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κρίνει ότι
υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες και
έχει υιοθετήσει διορθωτικά µέτρα µε σκοπό την βελτίωση της οικονοµικής επίδοσης του Συγκροτήµατος. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο κάνει αναφορά στην σηµείωση 30 των οικονοµικών καταστάσεων όσον αφορά την ρευστότητα του
Συγκροτήµατος.
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και οι ενέργειες που λαµβάνει για αντιµετώπιση τους
αναφέρονται στη σηµείωση 3 των οικονοµικών καταστάσεων.
Πώληση ακινήτου
Κατά την διάρκεια του 2008 το Συγκρότηµα πώλησε ακίνητο στην Πάφο. Το κέρδος µετά την φορολογία που προέκυψε από
την πράξη αυτή ανήλθε σε περίπου € 687.000.
Μετοχικό κεφάλαιο
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (€) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια του 2008,
το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες (£) σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της
Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από
Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274.
Εγκεκριµένο κεφάλαιο
Κατά την διάρκεια του έτους, το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατράπηκε από 60.000.000 µετοχές των £
0,25 η καθεµιά σε 60.000.000 µετοχές των € 0,43 η καθεµιά.
Εκδοθέν κεφάλαιο
Κατά την διάρκεια του έτους, το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατράπηκε από 36.529.136 µετοχές των £ 0,25
η καθεµιά σε 36.529.136 µετοχές των € 0,43 η καθεµιά. Κατά την µετατροπή προέκυψε αύξηση του εκδοµένου µετοχικού
κεφαλαίου κατά € 104.095 που χρεώθηκε στο “Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο”.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)
Μείωση κεφαλαίου
Με ειδικό ψήφισµα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου 2008 αποφασίσθηκε όπως ποσό που
ανέρχεται σε € 24.887.748 που είναι πιστωµένο στο “Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο” χρησιµοποιηθεί για τη
µείωση των συσσωρευµένων ζηµιών επειδή δεν αντιπροσωπεύεται από το διαθέσιµο ενεργητικό της εταιρείας. Η µείωση του
µετοχικού κεφαλαίου έχει επικυρωθεί από το ∆ικαστήριο στις 24 Οκτωβρίου 2008.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής παρουσιάζονται
στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2008 εκτός από τον κ. Μάριο Μαυρίκιο που διορίστηκε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 1 Φεβρουαρίου 2008.
Σύµφωνα µε τo Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Αντώνιος Σ. Λούπης και ∆ηµήτρης Π. Ιωάννου αποχωρούν, είναι όµως
επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή.
∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού
Οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα συνέβηκαν µετά τη λήξη του έτους περιγράφονται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών
καταστάσεων.
Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, κ.κ. Costas Tsielepis & Co Ltd, έχoυν εκδηλώσει επιθυµία vα συνεχίσoυν vα παρέχουν τις υπηρεσίες
τoυς και ψήφισµα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το ∆ιοικητικό Συµβoύλιο vα καθoρίσει την αµoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση.
Με εντoλή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ,

Alfo Secretarial Ltd
Γραµµατέας
Λευκωσία, 7 Απριλίου 2009
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
Προς τα Μέλη της Salamis Tours (Holdings) Public Limited
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας
Έχoυµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited (η «Εταιρεία») και των
θυγατρικών της (το «Συγκρότηµα») και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 8 µέχρι 50, που
αποτελούνται από τον ισολογισµό του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις
λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και τις καταστάσεις 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.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας oι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνoυν αληθινή και δίκαιη
εικόvα της oικovoµικής 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, Κεφ. 113.

Έµφαση Θέµατος
Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επισύρoυµε την προσοχή στην σηµείωση 30 των οικονοµικών
καταστάσεων όπου αναφέρεται η αµφιβολία για την ικανότητα θυγατρικών εταιρειών να συνεχίσουν ως λειτουργούσες
επιχειρήσεις. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά την ρευστότητα της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος.
Επισύρουµε επίσης την προσοχή στην σηµείωση 34 των οικονοµικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στις εξελίξεις κατά
την διάρκεια του 2008 αναφορικά µε την ενδεχόµενη απαίτηση θυγατρικής εταιρείας.
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς τα Μέλη της
Salamis Tours (Holdings) Public Limited (συνέχεια)
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 4 και 5
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.

Costas Tsielepis & Co Ltd
Εγκεκριµένοι Λογιστές
28ης Οκτωβρίου, 205
3035 Λεµεσός

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2009
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Σηµ.

2008
€

2007
€

66.132.033
(54.258.016)
11.874.017

63.916.072
(54.821.287)
9.094.785

(6.299.027)
(735.831)

(5.847.533)
(667.711)

4.839.159

2.579.541

270.333
79.198

244.815
90.309

1.066.797
(2.442.720)
(4.296)
(258.252)
3.550.219
83.404
(1.480.271)
2.153.352

51.694
(1.411.475)
(19.041)
(256.333)
1.279.510
50.923
(178.265)
1.152.168

(448.357)

(274.371)

1.704.995

877.797

(133.038)
1.571.957

(543.665)
334.132

1.633.044
(61.087)
1.571.957

523.807
(189.675)
334.132

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
5

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα πωλήσεων
Λειτουργικό κέρδος προ άλλων εσόδων, αποσβέσεων,
πώληση στοιχείων ενεργητικού, προνοιών και
αποµειώσεων
Άλλα έσοδα
Εισπράξεις διαγραφέντων χρεωστών
Κέρδος από πώληση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισµού
Αποσβέσεις ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Απόσβεση άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Πρόνοια για διαγραφή επισφαλών χρεωστών
Κέρδος από εργασίες
Καθαρό κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες
Έξοδα χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν τη φορολογία

7

8
10
11

Φορολογία

12

Καθαρό κέρδος για το έτος από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Μη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ζηµιά από µη – συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος για το έτος

23

Κατανέµεται σε:
Μετόχους µητρικής εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή που
κατανέµεται στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας
(σεντ)

13

4,47

1,43

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά
µετοχή που κατανέµεται στους µετόχους της µητρικής
Εταιρείας από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (σεντ)

13

4,66

2,19

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ∆εκεµβρίου 2008
2008
€

2007
€

14
15

16.537.893
17.186

18.799.099
21.482

17
18

1.834.338
360.138
18.749.555

2.017.961
360.515
21.199.057

19
20

425.070
6.725.571
40.117
3.701.023
10.891.781
29.641.336

699.009
9.223.487
4.289
2.377.840
12.304.625
33.503.682

15.707.529
937.067
(4.089.460)
978.499
2.382.083

15.603.434
25.928.910
(2.908.426)
1.031.291
(25.415.549)

15.915.718
(801.664)
15.114.054

14.239.660
(649.478)
13.590.182

Σηµ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Άλλα εισπρακτέα ποσά
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο

21

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικό αναδιοργάνωσης
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας
Συσσωρευµένα κέρδη / (ζηµιές)
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους
της µητρικής εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

22

24

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

25
26

2.877.286
455.300
3.332.586

4.246.650
595.069
4.841.719

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

27
25
28

7.545.313
3.532.213
117.170
11.194.696
14.527.282
29.641.336

9.240.894
5.504.094
326.793
15.071.781
19.913.500
33.503.682

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 7 Απριλίου 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Limited ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις για έκδοση.

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου
Σύµβουλος

Αντώνιος Σ. Λούπης
Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Κεφάλαια που αποδίδονται στους µετόχους της Εταιρείας

Σηµ

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/
1 Ιανουαρίου 2008
Αναπροσαρµογή
αναβαλλόµενης φορολογίας
σε αποθεµατικά εταιρειών
που είχαν δηµιουργηθεί πριν
την εξαγορά από το
Συγκρότηµα

26

Κέρδος επανεκτίµησης που
µεταφέρεται στα
συσσωρευµένα κέρδη λόγω
πώλησης ακινήτου

Μετοχικό
Κεφάλαιο
€

Έκδοση
µετοχών
υπέρ το
άρτιο
€

Αποθεµατικά
δίκαιης
αξίας
€

Αποθεµατικό
αναδιοργάνωσης
€

Συσσωρευµένα κέρδη/
(ζηµιές)
€

Συµφέρον
µειοψηφίας
€

Σύνολο
€

15.603.434

25.928.910

1.031.291

(2.908.426)

(25.415.549)

(649.478)

13.590.182

-

-

-

-

1.158

-

1.158

-

-

(94.648)

(1.181.034)

1.275.682

-

-

Αναβαλλόµενη φορολογία
στην επανεκτίµηση γης και
κτιρίων

26

-

-

160.703

-

-

-

160.703

Συναλλαγµατική διαφορά
εταιρειών εξωτερικού

24

-

-

(4.925)

-

-

(4.551)

(9.476)

Επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση

24

-

-

(24.918)

-

-

(55.469)

(80.387)

Κέρδος που µεταφέρεται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων
λόγω πώλησης επενδύσεων

24

-

-

(89.004)

-

-

-

(89.004)

Μερίσµατα πληρωτέα από
θυγατρική εταιρεία στο
συµφέρον µειοψηφίας

-

-

-

-

-

(31.079)

(31.079)

Καθαρά κέρδη ή ζηµιές που
αναγνωρίστηκαν στα ίδια
κεφάλαια

-

-

(52.792)

(1.181.034)

1.276.840

(91.099)

(48.085)

∆ιαφορά από µετατροπή του
µετοχικού κεφαλαίου από
Λίρες Κύπρου σε Ευρώ

22

104.095

(104.095)

-

-

-

-

-

Μείωση κεφαλαίου

22

-

(24.887.748)

-

-

24.887.748

-

-

-

-

-

-

1.633.044

(61.087)

1.571.957

15.707.529

937.067

978.499

(4.089.460)

2.382.083

(801.664)

15.114.054

Καθαρό κέρδος για το έτος
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
Κεφάλαια που αποδίδονται στους µετόχους της Εταιρείας

Σηµ.
Υπόλοιπο1 Ιανουαρίου 2007

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Έκδοση
µετοχών
υπέρ το
άρτιο
€

Αποθεµατικά
δίκαιης
αξίας
€

Αποθεµατικό
αναδιοργάνωσης
€

Συσσωρευµένα
κέρδη/(ζηµιές)
€

Συµφέρον
µειοψηφίας
€

Σύνολο
€

15.603.434

25.928.910

1.049.072

(3.626.025)

(25.222.916)

Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης
φορολογίας σε αποθεµατικά
εταιρειών που είχαν δηµιουργηθεί
πριν την εξαγορά από το
Συγκρότηµα
26

(470.192) 13.262.283

-

-

-

-

1.159

-

1.159

Μεταφορά λόγω πώλησης
θυγατρικών εταιρειών που είχαν
ενοποιηθεί µε τη µέθοδο
συγχώνευσης

-

-

-

717.599

(717.599)

-

-

Αναβαλλόµενη φορολογία στην
επανεκτίµηση γης και κτιρίων

26

-

-

2.512

-

-

-

2.512

Συναλλαγµατική διαφορά
εταιρειών εξωτερικού

24

-

-

9.529

-

-

3.966

13.495

Επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση

24

-

-

35.906

-

-

6.423

42.329

Κέρδος που µεταφέρεται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων
λόγω πώλησης
επενδύσεων

24

-

-

(65.728)

-

-

-

(65.728)

-

-

(17.781)

717.599

(716.440)

10.389

(6.233)

523.807
(189.675)
__________________________________________________________________________________

334.132

Καθαρά κέρδη ή ζηµιές που
αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια
Καθαρό κέρδος για το έτος

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

15.603.434

25.928.910

1.031.291

(2.908.426)

(25.415.549)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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(649.478) 13.590.182

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Σηµ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογή για:
Αποσβέσεις ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατική ζηµιά / (κέρδος)
Απόσβεση άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών
Κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση
Κέρδος από πώληση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Πρόνοια για διαγραφή επισφαλών χρεωστών
Πιστωτικά µερίσµατα
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους και τραπεζικά δικαιώµατα
Ροή µετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κινήσεως
Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αποθέµατα
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Ροή µετρητών από εργασίες
Πληρωµή φόρων
Καθαρά µετρητά από εργασίες
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤIΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ
Αγορά ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Καθαρή επίδραση από πώληση θυγατρικών εταιρειών
Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Είσπραξη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς
πώληση
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Είσπραξη µερισµάτων
Καθαρά µετρητά από / (για) επενδυτικές δραστηριότητες

14
15

10
14
7
7
11

14
17
14
17

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤIΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ
Εισπράξεις δανείων
Αποπληρωµή δανείων
Μερίσµατα που πληρώθηκαν σε µετόχους µειοψηφίας
Πληρωµή τόκων και τραπεζικών δικαιωµάτων
Καθαρά µετρητά από / (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών:
Στην αρχή του έτους
Στο τέλος του έτους

21
21

2008
€

2007
€

2.021.025

610.490

2.464.384
214.336
4.296
-

1.441.404
(438.771)
19.041
(8.147)

(83.404)
(1.059.450)
258.252
(43.081)
721.974

(50.923)
(38.390)
256.333
(3.277)
(89.020)
941.216

4.498.332

2.639.956

273.939
2.239.664
(1.695.581)
5.316.354
(672.427)
4.643.927

(243.862)
(323.535)
1.197.268
3.269.827
(536.070)
2.733.757

(2.201.905)
3.058.177

(10.127.426)
1.367
(6.477)
79.294

97.636
43.081
996.989

83.236
89.020
3.277
(9.877.709)

(1.539.594)
(31.079)
(721.974)
(2.292.647)

6.560.004
(776.944)
(941.216)
4.841.844

3.348.269

(2.302.108)

(1.588.513)
1.759.756

713.595
(1.588.513)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Σηµ.

2008
€

2007
€

Κύκλος εργασιών

5

84.000

68.173

Άλλα έσοδα
Εισπράξεις διαγραφέντων οφειλών από θυγατρικές εταιρείες
Έξοδα διοίκησης
∆ιαγραφή οφειλών από θυγατρικές εταιρείες
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Κέρδος από εργασίες

7

910.667
(357.555)
637.112

580.190
23.165
(155.582)
(34.232)
(6.924)
474.790

Έξοδα χρηµατοδότησης
Καθαρή ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες
Κέρδος πριν από τη φορολογία

11

(1.843)
635.269

(1.561)
(2.052)
471.177

Φορολογία
Καθαρό κέρδος για το έτος

12

(1.717)
633.552

(1.879)
469.298

8

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ∆εκεµβρίου 2008

Σηµ.

2008
€

2007
€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

14
16
17
18

8.534
9.187.320
1.708.601
360.138
11.264.593

10.075
9.186.534
1.708.601
360.515
11.265.725

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο

20
21

4.065.740
2.003.015
6.068.755

7.424.570
7.424.570

17.333.348

18.690.295

22

15.707.529
937.067
633.553
17.278.149

15.603.434
25.928.910
(24.887.747)
16.644.597

27
25
28

33.440
1.717
20.042
55.199

1.982.295
41.482
1.879
20.042
2.045.698

17.333.348

18.690.295

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Συσσωρευµένα κέρδη / (ζηµιές)

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Μερίσµατα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 7 Απριλίου 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις για έκδοση.

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου
Σύµβουλος

Αντώνιος Σ. Λούπης
Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Σηµ.

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007

Έκδοση
µετοχών υπέρ Συσσωρευµένα
το άρτιο κέρδη / (ζηµιές)
€
€

15.603.434

Καθαρό κέρδος για το έτος
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 /
1 Ιανουαρίου 2008
Καθαρό κέρδος για το έτος
∆ιαφορά από µετατροπή του µετοχικού
κεφαλαίου από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

25.928.910

-

-

15.603.434

25.928.910

22
22

-

104.095
15.707.529

(104.095)
(24.887.748)
937.067

Ολικό
€

(25.357.045)

16.175.299

469.298

469.298

(24.887.747)

16.644.597

633.552

633.552

24.887.748
633.553

17.278.149

Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου
Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά
προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και
εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε
οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη
αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2008
€

2007
€

635.269

471.177

14

1.541

1.545

7
7
11

(786)
(893.501)
(17.166)
1.843

6.924
2.052
34.232
(561.395)
(18.795)
1.561

(272.800)
3.359.207
(1.948.855)
1.137.552
(1.879)
1.135.673

(62.699)
(530.849)
(20.389)
(613.937)
(4.490)
(618.427)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωµή για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες
Είσπραξη τόκων
Είσπραξη µερισµάτων
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

17.166
893.501
910.667

(2.709)
8.201
1.367
18.795
561.395
587.049

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωµή τόκων και τραπεζικών δικαιωµάτων
Πληρωµή µερισµάτων
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(1.843)
(1.843)

(1.561)
(456)
(2.017)

2.044.497

(33.395)

(41.482)
2.003.015

(8.087)
(41.482)

Σηµ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κέρδος πριν από τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Συναλλαγµατική διαφορά από τη µετατροπή µη κυκλοφορούντος
ενεργητικού σε ξένο νόµισµα
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες
∆ιαγραφή οφειλών από θυγατρικές εταιρείες
Πιστωτικά µερίσµατα
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους και τραπεζικά δικαιώµατα
Ροή µετρητών για εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κινήσεως
Μείωση / (αύξηση) στα εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Μείωση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές
Ροή µετρητών από / για εργασίες
Πληρωµή φόρων
Καθαρή ροή µετρητών από / για εργασίες

Καθαρή αύξηση / (µείωση) σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών:
Στην αρχή του έτους
Στο τέλος του έτους

21
21

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία Salamis Tours (Holdings) Public Limited (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 2 Ιουνίου 1998 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Στις 22 Ιουνίου 1998 η Εταιρεία
µετατράπηκε σε ∆ηµόσια Εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και των περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην Γ. Κατσουνωτού
1, Salamis House, 3607 Λεµεσός.
Κύριες δραστηριότητες
Η Εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Salamis. Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν
έχουν αλλάξει από το προηγούµενο έτος, είναι η διαχείριση και εκµετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων, ο τουρισµός, οι
ταξιδιωτικές πρακτορεύσεις, οι εκτελωνίσεις και οι διεθνείς µεταφορές.
2. Λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται πιο
κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιµασίας
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και απαιτήσεις του
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου και τις απαιτήσεις του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και
Κανονισµούς. Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων και των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών
εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του
Συγκροτήµατος. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό
αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της
Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από
αυτούς τους υπολογισµούς.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις
εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2008. Η υιοθέτηση αυτή
δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήµατος.
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή:
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SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια)
Πρότυπο / ∆ιερµηνεία

α)

Εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν
την ή µετά την

Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ – 2008

1 Ιανουαρίου 2009

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 1 και ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 27
«Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόµενη Οικονοµική
Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση»

1 Ιανουαρίου 2009

∆ΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»

1 Ιανουαρίου 2009

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»

1 Ιανουαρίου 2009

∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού»

1 Ιανουαρίου 2009

Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
Υποκείµενα σε ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που
προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση»

1 Ιανουαρίου 2009

Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (Ε∆∆ΠΧΠ) 13 «Προγράµµατα Πιστών Πελατών»

β)

1 Ιουλίου 2009

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των
Μετοχών: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις»

1 Ιουλίου 2008

∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
∆ΠΧΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης»
∆ΠΧΠ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»

1 Ιανουαρίου 2009
1 Ιουλίου 2009

∆ΛΠ 27 (Αναθεωρηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»

1 Ιουλίου 2009

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 «∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία»

1 Ιουλίου 2009

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 «Επανακατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών
Περιουσιακών Στοιχείων: Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και Μετάβαση»

1 Ιουλίου 2008

Ε∆∆ΠΧΠ 15 «Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων»

1 Ιανουαρίου 2009

Ε∆∆ΠΧΠ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό»

1 Οκτωβρίου 2008

Ε∆∆ΠΧΠ 17 «∆ιανοµές Μη Χρηµατικών Περιουσιακών Στοιχείων στους Ιδιοκτήτες»

1 Ιουλίου 2009

Ε∆∆ΠΧΠ 18 «Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες»

1 Ιουλίου 2009

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει
σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος εκτός από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο)
«Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» το οποίο θα έχει σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων.
Βάση ενοποίησης
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας
εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited και των θυγατρικών εταιρειών της που παρουσιάζονται στην σηµείωση 16.
Θυγατρικές εταιρείες, που είναι οι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότηµα έχει συµφέρον περισσότερο από τα µισά δικαιώµατα
ψήφου ή αλλιώς τη δύναµη να ασκήσει έλεγχο στις εργασίες τους, ενοποιούνται.
Η ενοποίηση µε τις θυγατρικές εταιρείες Salamis Tours Ltd, Salamis Lines Ltd, Salamis Lines (Hellas) Ltd, Messaoria Shipping
Ltd και Ion Travel Ltd γίνεται µε βάση τη λογιστική αρχή συγχώνευσης (merger accounting). Η ενοποίηση µε τις υπόλοιπες
εταιρείες γίνεται µε τη µέθοδο απόκτησης (acquisition accounting). Οι θυγατρικές εταιρείες που ενοποιούνται µε τη µέθοδο
απόκτησης ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα και η ενοποίηση σταµατά την
ηµεροµηνία που ο έλεγχος αυτός τερµατίζεται.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Βάση ενοποίησης (συνέχεια)
Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος έχουν απαλειφθεί πλήρως κατά την
ενοποίηση. Όπου είναι απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν αλλάξει για να συµφωνούν µε τις
αρχές που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα.
Το συµφέρον µειοψηφίας στο καθαρό ενεργητικό των ενοποιηµένων θυγατρικών εταιρειών, παρουσιάζεται ξεχωριστά από τα
αποθεµατικά του Συγκροτήµατος. Το συµφέρον µειοψηφίας αποτελείται από το ποσό των συµφερόντων κατά την
ηµεροµηνία της αρχικής συνένωσης επιχειρήσεων και τη συµµετοχή του συµφέροντος µειοψηφίας στη µεταβολή του
αποθεµατικού από την ηµεροµηνία της συνένωσης επιχειρήσεων. Το πλεόνασµα των ζηµιών επί των δικαιωµάτων που
αναλογούν στο συµφέρον µειοψηφίας επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, εκτός στην περίπτωση όπου η
µειονότητα έχει δεσµευτική υποχρέωση και έχει την ικανότητα να προσφέρει επιπρόσθετη επένδυση για να καλύψει τις
ζηµιές.
Θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται στην τιµή
κτήσης µείον πρόβλεψη για µόνιµη µείωση της αξίας τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία
εντοπίζεται η µείωση.
Αναγνώριση εισοδηµάτων
Τα έσοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής:
•

Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει τα εισπρακτέα ποσά για πωλήσεις και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και
παρουσιάζεται µετά την αφαίρεση των εµπορικών εκπτώσεων και του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. O κύκλος
εργασιών συµπεριλαµβάνει ολόκληρο το ποσό των θαλάσσιων ναύλων, χερσαίων µεταφορών, αεροπορικών
εισιτηρίων και πακέτων τουριστικών εκδροµών που πωλήθηκαν. Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη
λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής
υπολογισµένη µε βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα
προσφερθούν.

•

Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

•

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

•

Ενοίκια εισπρακτέα
Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε την ουσία
των σχετικών συµφωνιών.

Ανάλυση κατά τοµέα
Το Συγκρότηµα έχει τέσσερις βασικούς τοµείς δραστηριότητας µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρει:
(α) Τουρισµός
(β) Ναυτιλία
(γ) Εκτελωνίσεις, φορτώσεις/ διεθνείς µεταφορές
(δ) Επενδύσεις
Το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται στην Κύπρο και Ελλάδα. ∆εν εφαρµόζεται ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα επειδή τα
περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος χρησιµοποιούνται από κοινού στην Κύπρο και στην Ελλάδα και επειδή ο κύκλος
εργασιών και τα αποτελέσµατα στις δυο χώρες αλληλοσυνδέονται και έτσι δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαια ανάλυση.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια)
Τα άµεσα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που σχετίζονται µε τα εργατικά, τα έξοδα χρηµατοδότησης και τις
αποσβέσεις ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και άϋλων στοιχείων ενεργητικού κατανέµονται στους
διάφορους τοµείς δραστηριότητος µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα, ενώ έµµεσες δαπάνες όπως τα έξοδα κεντρικής
διαχείρισης δεν κατανέµονται.
Ωφελήµατα υπαλλήλων
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των
υπαλλήλων. Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα λειτουργεί σχέδια καθορισµένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία των
οποίων τηρούνται σε ξεχωριστά ταµεία υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Τα σχέδια χρηµατοδοτούνται µε πληρωµές από τους
υπαλλήλους και από το Συγκρότηµα. Οι συνεισφορές του Συγκροτήµατος διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και
περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότηµα δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να
πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν τα σχέδια δεν κατέχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν σε όλους τους
υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων
περιόδων.
Έξοδα χρηµατοδότησης
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισµού διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όπως
πραγµατοποιούνται.
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
(1)

Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το
νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότηµα ("το νόµισµα
λειτουργίας"). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας και
παρουσίασης του Συγκροτήµατος.

(2)

Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατoς πoυ ισχύουν την ηµερoµηvία
της συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετάφραση
χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Τα αποτελέσµατα των θυγατρικών εταιρειών που διεξάγουν τις εργασίες τους στο εξωτερικό µεταφράζονται σε Ευρώ
µε βάση τη µέση τιµή συναλλάγµατος του έτους, ενώ τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα ίδια κεφάλαια και
υποχρεώσεις τους µεταφράζονται σε Ευρώ µε βάση τη µέση τιµή συναλλάγµατος στο τέλος του έτους.
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται απ'ευθείας στο αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών.

Φορολογία
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους
υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί µέχρι την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και
των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι µελλοντικά
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έvαντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν vα χρησιµοποιηθούν.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα
συµψηφισµού τρέχων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι
αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ιδίαν φορολογική αρχή.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον
µεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που
εµφανίζονται στον ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλα
τα άλλα στοιχεία ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση πιστώνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια
κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι αυτού
του αποθεµατικού. Όλες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία του
κάθε στοιχείου ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Τα
ετήσια πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα:
%
1
6,67-18
10
10-25
20

Κτίρια
Πλοία
Έπιπλα και εξοπλισµός
Οχήµατα και εµπορευµατοκιβώτια
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
∆ε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.

Η υπολειµµατική αξία των πλοίων εκτιµήθηκε σε US$ 200 (2007: US$ 350) για κάθε τόνο µετάλλου – LWT (Light Weight
Tonnage).
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό
θεωρηθεί αναγκαίο.
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο ποσό ανάκτησης, αυτή
µειώνεται αµέσως στο ποσό της ανάκτησης.
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες
δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του περιουσιακού
στοιχείου. Οι σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού
περιουσιακού στοιχείου.
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των
εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση διάθεσης
επανεκτιµηµένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας µεταφέρονται στα
κέρδη που κρατήθηκαν.
Έξοδα δεξαµενισµού
Τα έξοδα δεξαµενισµού των πλοίων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιούνται.
Λειτουργικές µισθώσεις
Μισθώσεις όπου ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως µισθώσεις εκµετάλλευσης. Οι πληρωµές που γίνονται για µισθώσεις εκµετάλλευσης χρεώνονται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον ισολογισµό του
Συγκροτήµατος, από τη στιγµή που το Συγκρότηµα καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού
µέσου.
Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιµώµενα µη
ανακτήσιµα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι το περιουσιακό
στοιχείο έχει αποµειωθεί. Η αναγνωριζόµενη πρόβλεψη επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το
πραγµατικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.
∆άνεια που παραχωρήθηκαν
Τα δάνεια που δηµιουργούνται από το Συγκρότηµα µε την παροχή χρηµάτων απευθείας στο δανειζόµενο ταξινοµούνται ως
δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης. Αυτή η τιµή είναι η δίκαιη αξία των χρηµάτων που δόθηκαν για να
δηµιουργήσουν τα δάνεια όπως προσδιορίζεται από τις τιµές της αγοράς την ηµεροµηνία που δηµιουργείται το δάνειο. Όλα
τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήµατα στο δανειζόµενο.
Γίνεται πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι το Συγκρότηµα δεν θα είναι
σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύµφωνα µε τους αρχικούς συµβατικούς όρους των δανείων. Το ποσό
της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού, το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναµενόµενων ταµειακών ροών συµπεριλαµβανοµένων και των ανακτήσιµων ποσών από εγγυήσεις και εξασφαλίσεις
προεξοφληµένα µε το αρχικό επιτόκιο των δανείων.
Επενδύσεις
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις του σε µετοχές και οµόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη
και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά
την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτόν τον καθορισµό σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
•

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς εµπορία και αυτά που
ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε µε κύριο σκοπό την πώληση στο
προσεχές µέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την κατηγορία από τη διεύθυνση. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία
αυτή ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν
µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά
τη διάρκεια του έτους.

•

Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη
Επενδύσεις µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη τις οποίες η διεύθυνση έχει τη θετική
πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη τους, εκτός από δηµιουργούµενα δάνεια και εισπρακτέα,
ταξινοµούνται ως επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη. Αυτές οι επενδύσεις περιλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός από αυτές που έχουν λήξη εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία
του ισολογισµού που περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Το Συγκρότηµα δεν κατείχε
τέτοιες επενδύσεις κατά την διάρκεια του έτους.
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Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια)
•

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Επενδύσεις που αποκτούνται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν λόγω ανάγκης
ρευστότητας ή αλλαγών στα επιτόκια ταξινοµούνται ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση και περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός αν η διεύθυνση έχει τη
δεδηλωµένη πρόθεση να κρατήσει τις επενδύσεις αυτές για λιγότερο από δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου που σε τέτοια
περίπτωση περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το
περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις
διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και το
Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι
τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που
προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή
υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηµατιστηριακή τιµή
προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη
εισηγµένες µετοχές, το Συγκρότηµα προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι
αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε
παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και
ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων του Συγκροτήµατος.
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση
στην αξία. Στην περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική ή
παρατεταµένη µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής
αποµείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση η
συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας,
µείον ζηµιών αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, µεταφέρεται
από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης που
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο
και καταθέσεις στην τράπεζα µείον τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό, τα τραπεζικά παρατραβήγµατα
περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
∆άνεια πληρωτέα
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση των κόστων χρηµατοδότησης. Τα δάνεια
παρουσιάζονται µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την
αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωµής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη
διάρκεια του δανείου µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
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Υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες
Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιµετρώνται
στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
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 πως η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά
της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της
δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου µείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισµού της
αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές,
αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών).
Αποθέµατα
Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια από τις δύο είναι χαµηλότερη.
Η τιµή κόστους καθορίζεται µε βάση τη µέθοδο της µέσης σταθµικής αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η
υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, µείον οι δαπάνες συµπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια.
Μη – συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Οι µη – συνεχιζόµενες δραστηριότητες είναι το µέρος των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος που
αντιπροσωπεύουν ξεχωριστή επιχειρηµατική δραστηριότητα ή καλύπτουν άλλους γεωγραφικούς τοµείς και είτε έχουν
πωληθεί ή είναι διαθέσιµες προς πώληση ή είναι θυγατρική εταιρία η οποία αποκτήθηκε µε σκοπό την παραπέρα πώληση της.
Η ταξινόµηση µίας δραστηριότητας ως µη – συνεχιζόµενη γίνεται την στιγµή της εκποίησης της ή όταν ικανοποιούνται τα
κριτήρια για ταξινόµηση της δραστηριότητας αυτής ως διαθέσιµης προς πώληση.
Όταν κάποια δραστηριότητα ταξινοµηθεί ως µη-συνεχιζόµενη οι συγκριτικές πληροφορίες του λογαριασµού αποτελεσµάτων
αναπροσαρµόζονται ως αν η δραστηριότητα αυτή να διακόπηκε από την αρχή της συγκριτικής περιόδου.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση που προκύπτει από
προηγούµενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το
ποσό της υποχρέωσης µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότηµα αναµένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για
παράδειγµα µε βάση ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, η αποπληρωµή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο µόνο
όταν η αποπληρωµή είναι σχεδόν βεβαία.
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι µη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα µηνών από την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Συγκριτικές πληροφορίες
Τα συγκριτικά ποσά έχουν µετατραπεί µε βάσει την κλειδωµένη ισοτιµία €1 = £0,585274
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση και
ταξινόµηση στο τρέχον έτος.
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης των
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος.
Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας,
συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχει. Η
περιγραφή των κινδύνων καθώς και η πολιτική που εφαρµόζει το Συγκρότηµα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους
ελέγχει, έχει ως εξής:
(1.1) Κίνδυνος τιµής αγοράς
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στις
τιµές της αγοράς. Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής
αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία διαχειρίζονται τον
κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω επενδύσεων σε διάφορους τίτλους όσο αφορά εταιρείες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου ώστε να υπάρχει διασπορά και µε προσεκτική αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και των µελλοντικών
προβλέψεων όσο αφορά ιδιωτικές µη εισηγµένες εταιρείες.
Το Συγκρότηµα
Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση της τιµής των µετοχών κατά 5% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στα ίδια κεφάλαια
κατά €92 χιλιάδες (2007: €100 χιλιάδες). Σε περίπτωση µείωσης 5% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια
κεφάλαια.
Η Εταιρεία
Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση της τιµής των µετοχών κατά 5% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στα ίδια κεφάλαια
κατά €85 χιλιάδες (2007: €85 χιλιάδες). Σε περίπτωση µείωσης 5% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια
κεφάλαια.
(1.2) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα
επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε το δανεισµό τους, τα
µετρητά στην τράπεζα και άλλα εισπρακτέα τοκοφόρα ποσά. Ο δανεισµός και τα χρηµατοοικονοµικά τοκοφόρα περιουσιακά
στοιχεία σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτουν το Συγκρότηµα και την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών από επιτόκια. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο 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:
Το Συγκρότηµα

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κυµαινόµενων επιτοκίων
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κυµαινόµενων επιτοκίων

2008
€
4.061.161
(6.409.499)
(2.348.338)

2007
€
2.738.355
(9.750.744)
(7.012.389)

2008
€
2.363.153
2.363.153

2007
€
360.515
(41.482)
319.033

Η Εταιρεία

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κυµαινόµενων επιτοκίων
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κυµαινόµενων επιτοκίων
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1) Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1.2) Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια)
Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση των επιτοκίων που ισχύουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 κατά 1% θα είχε το αποτέλεσµα όπως παρουσιάζεται πιο
κάτω. Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι όλες οι άλλες παράµετροι παραµένουν σταθερές. Σε περίπτωση µείωσης των
επιτοκίων κατά 1% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσµατα.
Το Συγκρότηµα

Άλλα εισπρακτέα ποσά
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Τραπεζικά δάνεια

2008
€
3.601
37.010
(19.413)
(44.682)
(23.484)

2007
€
3.605
23.779
(39.663)
(57.845)
(70.124)

2008
€
3.601
20.031
23.632

2007
€
3.605
(415)
3.190

Η Εταιρεία

Άλλα εισπρακτέα ποσά
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Τραπεζικά παρατραβήγµατα

(1.3) 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 και η Εταιρεία παρακολουθούν σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση
των εισπρακτέων και προβαίνουν σε πρόβλεψη για διαγραφή όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα τραπεζικά υπόλοιπα
κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία.
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:
Το Συγκρότηµα
2008
€
360.138
6.725.571
3.701.023
10.786.732

Άλλα εισπρακτέα ποσά
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

2007
€
360.515
9.223.487
2.377.840
11.961.842

Κανένα υπόλοιπο πελάτη δεν αντιπροσωπεύει ουσιαστικό ποσοστό των συνολικών εµπορικών εισπρακτέων.
Η Εταιρεία
2008
€
360.138
4.065.740
2.003.015
6.428.893

Άλλα εισπρακτέα ποσά
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
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2007
€
360.515
7.424.570
7.785.085
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1) Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1.3) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Η ηλικία των υπολοίπων των εµπορικών χρεωστών παρουσιάζεται ως ακολούθως:
Το Συγκρότηµα
2007
€
5.611.936
1.767.027
__972.483
8.351.446

2008
€
4.174.209
688.473
1.113.490
5.976.172

0 έως 90 µέρες
91 έως 180 µέρες
Περισσότερες από 180 µέρες

Η πρόβλεψη του έτους που γίνεται για επισφαλείς χρεώστες κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα µε την περσινή.
πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες αναλύεται ως ακολούθως:

Η

Το Συγκρότηµα
2007
€
2.866.284
256.333
(90.309)
3.032.308

2008
€
3.032.308
258.252
(79.198)
(85.903)
3.125.459

Αρχικό υπόλοιπο
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες
Εισπράξεις επισφαλών χρεωστών
Επισφαλείς χρεώστες που διαγράφηκαν
Τελικό υπόλοιπο

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτιµούν ότι η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων χρεωστών δεν διαφέρει σηµαντικά από
την αξία αναφοράς στις οικονοµικές καταστάσεις.
(1.4) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε
συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο
κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εφαρµόζουν διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως
η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και η διατήρηση
ενός ικανοποιητικού ποσού σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάνει περαιτέρω σηµαντική
αναφορά για τον κίνδυνο ρευστότητας στην σηµείωση 30.
Γίνεται η πιο κάτω αναφορά στις ταµειακές εκροές που προβλέπονται µε βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο πίνακας έχει ετοιµασθεί µε βάση τις συµβατικές µη-προεξοφληµένες ταµειακές
ροές των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και βάση της ενωρίτερης ηµεροµηνίας κατά την οποία το Συγκρότηµα και η
Εταιρεία µπορεί να υποχρεωθούν να πληρώσουν.
Το Συγκρότηµα
31 ∆εκεµβρίου 2008

Μη βραχυπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τραπεζικά παρατραβήγµατα

Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση
Λογιστική
Αξία
Μέσα σε
6-12
1-2
6 µήνες
µήνες
έτη
€
€
€
€
2.877.286
2.877.286
1.590.946
795.473
795.473
7.545.313
7.545.313
1.941.267
1.941.267
13.954.812
10.282.053
795.473
2.877.286
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2-5
έτη
€
-
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1) Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1.4) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)
Το Συγκρότηµα
31 ∆εκεµβρίου 2007

Μη βραχυπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τραπεζικά παρατραβήγµατα

Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση
Λογιστική
Αξία
Μέσα σε
6-12
1-2
2-5
6 µήνες
µήνες
έτη
έτη
€
€
€
€
€
4.246.650
1.366.881
2.879.769
1.537.741
771.775
765.966
9.240.894
9.240.894
3.966.353
3.966.353
18.991.638
13.979.022
765.966
1.366.881
2.879.769

Η Εταιρεία
31 ∆εκεµβρίου 2008

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μερίσµατα πληρωτέα

Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση
Λογιστική
Αξία
Μέσα σε
6-12
1-2
6 µήνες
µήνες
έτη
€
€
€
€
33.440
33.440
20.042
20.042
53.482
53.482
-

2-5
έτη
€
-

Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση
Λογιστική
Αξία
Μέσα σε
6-12
1-2
6 µήνες
µήνες
έτη
€
€
€
€
1.982.295
1.982.295
41.482
41.482
20.042
20.042
2.043.819
2.043.819
-

2-5
έτη
€
-

31 ∆εκεµβρίου 2007

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Μερίσµατα πληρωτέα

(1.5) 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 αποτίµησης του
Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε ∆ολάρια
Ηνωµένων Πολιτειών. Η πολιτική του Συγκροτήµατος είναι να µην προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες για προστασία από
συναλλαγµατικούς κινδύνους διότι το κόστος προστασίας είναι δαπανηρό και το οικονοµικό όφελος αβέβαιο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1) Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1.5) Συναλλαγµατικός κίνδυνος (συνέχεια)
Πιο κάτω παρουσιάζεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά νόµισµα:
Το Συγκρότηµα
31 ∆εκεµβρίου 2008

Άλλα εισπρακτέα ποσά
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μη βραχυπρόθεσµα δάνεια
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά παρατραβήγµατα

31 ∆εκεµβρίου 2007

Ευρώ
€
360.138

∆ολ. ΗΠΑ
€
-

Ευρώ
€
360.515

∆ολ. ΗΠΑ
€
-

1.834.338
6.725.571
3.603.097
(7.545.313)
(152.306)
__(1.933.157)
2.892.368

97.926
(2.877.286)
(1.438.640)
______(8.110)
(4.226.110)

2.017.961
9.223.487
2 357.060
(143.273)
(9.240.894)
(170.860)
(3.954.705)
449.291

20.780
(4.103.377)
(1.366.881)
(11.648)
(5.461.126)

Βαθµός επηρεασµού από αυξοµειώσεις από συναλλαγµατικές ισοτιµίες
Πιθανή αποδυνάµωση του Ευρώ έναντι του ∆ολαρίου Αµερικής κατά 10% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 θα είχε αρνητική
επίδραση στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του έτους.
Για τους σκοπούς της πιο κάτω ανάλυσης, υποθέτουµε ότι όλες οι άλλες παραµέτροι και κυρίως τα επιτόκια παραµένουν
σταθερές.
Αρνητική επίδραση στον Ενοποιηµένο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων:
2008
€
(469.568)

∆ολάριο ΗΠΑ – Καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

2007
€
(603.819)

Μια πιθανή ενδυνάµωση του Ευρώ έναντι του ∆ολαρίου Αµερικής κατά 10% θα είχε ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση, µε
την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες παράµετροι παραµένουν σταθερές.
Η Εταιρεία
Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε νόµισµα εκτός από Ευρώ και ως εκ
τούτου δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(1.6) Κίνδυνος ανταγωνισµού
Υπάρχει οξύς ανταγωνισµός στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα. Το Συγκρότηµα αντιµετωπίζει άµεσο
ανταγωνισµό από άλλες Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του εξερχόµενου και εισερχόµενου τουρισµού, στην
ναυτιλία καθώς και στις διεθνείς µεταφορές. Ο ανταγωνισµός οδηγεί στη µείωση των τιµών γεγονός που επηρεάζει αρνητικά
τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος. Το ενδεχόµενο περαιτέρω µείωσης τιµών µελλοντικά δεν µπορεί να αποκλειστεί µε
αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος.
(1.7) Κίνδυνος απώλειας φήµης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συγκροτήµατος (είτε αληθή είτε
ψευδή), µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης, µείωση των εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίων του
Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εφαρµόζουν διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
(1.8) Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµίες των συστηµάτων τεχνολογίας πληροφορικής και
ελέγχου του Συγκροτήµατος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα
συστήµατα του Συγκροτήµατος αξιολογούνται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται σε συνεχή βάση.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1) Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1.9) Κίνδυνος συµµόρφωσης
Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος οικονοµικής ζηµιάς, συµπεριλαµβανοµένης και απώλειας από προστίµατα και
άλλες ποινές, που απορρέουν από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς της Πολιτείας και άλλων εποπτικών
αρχών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της εποπτείας που ασκείται από τους αρµόδιους λειτουργούς
καθώς και άλλων εποπτικών ελέγχων που εφαρµόζουν το Συγκρότηµα.
(1.10) Νοµικός κίνδυνος
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονοµικής ζηµιάς, διακοπής των λειτουργιών του Συγκροτήµατος ή οποιασδήποτε
άλλης ανεπιθύµητης κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής ή παράβασης νοµικών συµβάσεων και κατά
συνέπεια νοµικών αγωγών. Ο κίνδυνος περιορίζεται από τον έλεγχο όλων των συµβατικών και νοµικών υποχρεώσεων και
την χρήση έγκριτης νοµικής συµβουλής επί των συµβολαίων που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα και η Εταιρεία για να εκτελούν
τις εργασίες τους.
(1.11) Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τις
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Έννοιες όπως ο πληθωρισµός, η ανεργία και η εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος είναι άµεσα συνυφασµένες µε την οικονοµική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε µεταβολή τους καθώς και
του γενικού οικονοµικού περιβάλλοντος δύναται να έχει αλυσιδωτές επιδράσεις σε όλους τους τοµείς επηρεάζοντας το
Συγκρότηµα.
(2) Εκτίµηση δίκαιων αξιών
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος είναι περίπου οι
ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό.
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως οι διαθέσιµες προς πώληση
επενδύσεις που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές στην ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα
είναι η τιµή προσφοράς. Η κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιµή
ζήτησης.
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές καθορίζονται χρησιµοποιώντας
διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών. Το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών όπως µεθόδους
προεξοφληµένων ταµειακών ροών και κάνει υποθέσεις µε βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον υπολογισµένες πιστωτικές προσαρµογές για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών
χρησιµοποιώντας το τρέχον αγοραίο επιτόκιο διαθέσιµο στο Συγκρότηµα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα.
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και άσκηση κρίσης
Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα
µε τις περιστάσεις.
Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον. Ως αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί
σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες
αναπροσαρµογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος
παρουσιάζονται πιο κάτω:
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)
•

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Το Συγκρότηµα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόµενων ποσών
από τους εµπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες
είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η οικονοµική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις,
υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της
πρόβλεψης αναγνωρίζεται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου
είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα.

•

Φορολογία
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες
συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει
επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που
έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία
στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός.

•

∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται
χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Το Συγκρότηµα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης
και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Η
δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχειών διαθέσιµων προς πώληση έχει υπολογιστεί µε βάση τη
δίκαιη αξία των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται.

•

Αποµείωση αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Το Συγκρότηµα ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε µια επένδυση έχει υποστεί αποµείωση
στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση σηµαντικής κρίσης. Στην άσκηση της κρίσης αυτής, το Συγκρότηµα
εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η δίκαιη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη
του κόστους, και την χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και βραχυπρόθεσµο επιχειρηµατικό µέλλον της επένδυσης
συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού κλάδου, οι αλλαγές
στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές.

5. Κύκλος εργασιών
Το Συγκρότηµα

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Μη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες (Σηµ. 23)
Σύνολο

2008
€
66.132.033
66.132.033

2007
€
63.916.072
248.278
64.164.350

2008
€
84.000

2007
€
68.173

Η Εταιρεία

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
6. Ανάλυση κατά τοµέα
Τοµείς δραστηριότητας

2008

Ναυτιλία
€

Εκτελωνίσεις
φορτώσεις/
διεθνείς
µεταφορές
€

Επενδύσεις
€

28.083.608

17.430.247

20.618.178

2.289.009

4.608.427

1.239.167

30.372.617

22.038.674

Τουρισµός
€

(1)

Ενοποίηση
€

Σύνολο
€

-

-

66.132.033

-

(8.136.603)

-

21.857.345

-

(8.136.603)

66.132.033

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις σε τρίτους
Πωλήσεις εντός συγκροτήµατος
Αποτελέσµατα
(Ζηµιά) / κέρδος τοµέα

(1.094.349)

604.018

1.720.929

83.404

1.314.002

Μη κατανεµηµένα έξοδα

-

-

-

-

(257.656)

Μη κατανεµηµένα έσοδα

-

-

-

-

___964.679

(1.094.349)

604.018

1.720.929

83.404

2.021.025

7.868.094

9.939.192

7.597.596

1.834.338

27.239.220

-

-

-

-

2.402.116

7.868.094

9.939.192

7.597.596

1.834.338

29.641.336

5.786.357

6.385.697

2.300.030

-

14.472.084

-

-

-

-

55.198

5.786.357

6.385.697

2.300.030

-

14.527.282

Προσθήκες ακινήτων, πλοίων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

32.395

34.377

2.135.133

-

2.201.905

∆ιαγραφή επισφαλών χρεωστών

191.195

67.057

-

-

258.252

Αποσβέσεις ακινήτων, πλοίων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

192.253

1.573.681

698.450

-

2.464.384

-

-

4.296

-

4.296

(Ζηµιά) / κέρδος πριν την
φορολογία

Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία τοµέα
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις τοµέα
Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Άλλες πληροφορίες

Αποσβέσεις αϋλων στοιχείων
ενεργητικού

(1) Συµπεριλαµβάνει τις µη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες (σηµ. 23)
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
6. Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια)
Τοµείς δραστηριότητας

2007

Ναυτιλία
€

Εκτελωνίσεις
φορτώσεις/
διεθνείς
µεταφορές
€

Επενδύσεις
€

33.817.595

14.064.124

16.282.631

2.227.895

4.138.359

494.216

36.045.490

18.202.483

Τουρισµός
€

(1)

Ενοποίηση
€

Σύνολο
€

-

-

64.164.350

-

(6.860.470)

-

16.776.847

-

(6.860.470)

64.164.350

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις σε τρίτους
Πωλήσεις εντός συγκροτήµατος
Αποτελέσµατα
(Ζηµιά) / κέρδος τοµέα

(1.845.628)

457.012

2.038.828

3.277

653.489

Μη κατανεµηµένα έξοδα

-

-

-

-

(70.661)

Μη κατανεµηµένα έσοδα

-

-

-

-

27.662

(1.845.628)

457.012

2.038.828

3.277

610.490

10.816.978

11.780.761

8.440.278

2.017.961

33.055.978

-

-

-

-

447.704

10.816.978

11.780.761

8.440.278

2.017.961

33.503.682

8.169.987

8.661.195

3.042.455

-

19.873.637

-

-

-

-

39.863

8.169.987

8.661.195

3.042.455

-

19.913.500

Προσθήκες ακινήτων, πλοίων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

115.291

8.372.699

1.639.436

-

10.127.426

∆ιαγραφή επισφαλών χρεωστών

195.821

-

60.512

-

256.333

Αποσβέσεις ακινήτων, πλοίων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

228.903

819.655

392.846

-

1.441.404

-

-

19.041

-

19.041

(Ζηµιά) / κέρδος πριν την
φορολογία

Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία τοµέα
Μη κατανεµηµένα περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις τοµέα
Μη κατανεµηµένες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Άλλες πληροφορίες

Αποσβέσεις αϋλων στοιχείων
ενεργητικού

(1) Συµπεριλαµβάνει τις µη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες (σηµ. 23)
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
7. Άλλα έσοδα
Το Συγκρότηµα

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πιστωτικοί τόκοι
Ενοίκια εισπρακτέα
Πιστωτικά µερίσµατα
Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις εισπραχθέντες
∆ιάφορα έσοδα εκµετάλλευσης
Μη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πιστωτικοί τόκοι

2008
€

2007
€

35.912
28.089
123.724
82.608
270.333

68.706
27.662
3.277
80.880
64.290
244.815

7.169
7.169
277.502

20.314
20.314
265.129

2008
€
17.166
893.501
910.667

2007
€
18.795
561.395
580.190

2008
€

2007
€

231.215
6.939.696
84.107

193.806
6.032.062
79.477

15.037
72.550
2.583

90.778
262.786
3.417

Η Εταιρεία

Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικά µερίσµατα

8. Κέρδος από εργασίες
Το Συγκρότηµα
Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ενοίκια πληρωτέα
Κόστος προσωπικού (Σηµ.9)
Αµοιβή ελεγκτών
Μη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ενοίκια πληρωτέα
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 9)
Αµοιβή ελεγκτών
Η Εταιρεία

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αµοιβή ελεγκτών
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 9)

2008
€

2007
€

17.516
152.714

22.795
-

9. Κόστος προσωπικού
Το Συγκρότηµα

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εισφορές σε ταµείο προνοίας
Μη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εισφορές σε ταµεία προνοίας
Σύνολο
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2008
€

2007
€

6.845.505

5.936.291

94.191
6.939.696

95.771
6.032.062

70.408

256.379

2.142
72.550
7.012.246

6.407
262.786
6.294.848
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
9. Κόστος προσωπικού (συνέχεια)
Η Εταιρεία
2008
€
151.443
1.271
152.714

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εισφορές σε ταµείο προνοίας

2007
€
-

Το Συγκρότηµα λειτουργεί για ορισµένες εταιρείες σχέδια καθορισµένων συνεισφορών που χρηµατοδοτούνται ξεχωριστά και
ετοιµάζουν τις δικές τους οικονοµικές καταστάσεις, από τα οποία οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων
κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό της υπηρεσίας τους.
10. Καθαρή (ζηµιά) / κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες
Το Συγκρότηµα

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

2008
€

2007
€

83.404

50.923

2008
€

2007
€

759.079
721.192
1.480.271

(759.452)
937.717
178.265

782
1.481.053

3.499
181.764

11. Έξοδα χρηµατοδότησης
Το Συγκρότηµα

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ζηµιά / (κέρδος) από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγµα
Τόκοι και τραπεζικά δικαιώµατα πληρωτέα
Μη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Τόκοι και τραπεζικά δικαιώµατα πληρωτέα
Σύνολο
Η Εταιρεία

2008
€
1.843

Τόκοι και τραπεζικά δικαιώµατα πληρωτέα

2007
€
1.561

12. Φορολογία
Το Συγκρότηµα

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους
Αµυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
Φορολογία - προηγουµένων ετών
Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµείωση 26)
Σύνολο πρόνοιας έτους
Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Αµυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Σύνολο
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2008
€

2007
€

146.577
3.693
265.436
10.559
22.092
448.357

202.138
6.230
54.123
11.880
274.371

711
711
449.068

1.987
1.987
276.358

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
12. Φορολογία (συνέχεια)
Ο φόρος επί των αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής:
2007
2008
€
€
Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία
2.021.025
610.490
Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς και διαφορά
σε αποσβέσεις και κεφαλαιουχικές εκπτώσεις
Φορολογική επίδραση εισοδήµατος που δεν υπόκειται σε φορολογία
Φορολογική επίδραση ζηµιών
10% επιπρόσθετη φορολογία
Αµυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
Αναβαλλόµενη φορολογία
Φόροι προηγουµένων ετών
Χρέωση φορολογίας

202.103

61.048

176.972
(290.638)
58.105
35
4.404
265.436
22.092
10.559
449.068

254.112
(113.085)
63
8.217
11.880
54.123
276.358

(α) Οι εταιρείες του Συγκροτήµατος µε φορολογητέα εισοδήµατα που είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο (εκτός των εταιρειών
που υπόκεινται σε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς όπως αναφέρεται στο σηµείο (β) πιο κάτω) υπόκεινται σε εταιρικό
φόρο µε βάση σταθερό συντελεστή 10%. Στην περίπτωση ζηµιών, Κυπριακές εταιρείες έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν
και να συµψηφίσουν τις ζηµιές αυτές µε τα κέρδη των εποµένων ετών χωρίς περιορισµό και χωρίς να υπόκεινται σε
οποιοδήποτε φορολογικό συντελεστή. Στην Ελλάδα, ο συντελεστής εταιρικού φόρου για τα έτη 2008 και 2007 ήταν 25%.
Επίσης το Συγκρότηµα, που για φορολογικούς σκοπούς περιλαµβάνει την ιθύνουσα εταιρεία και όλες τις εξαρτηµένες
εταιρείες στις οποίες άµεσα ή έµµεσα η ιθύνουσα εταιρεία ελέγχει το 75% του ονοµαστικού κεφαλαίου τους, θα µπορεί να
µεταφέρει ζηµιές και να τις συµψηφίζει µε κέρδη µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος µόνο στην περίπτωση όπου η
εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι µέλη του ίδιου συγκροτήµατος για ολόκληρο έτος (Group Relief). Η Εταιρεία
και οι εξαρτηµένες εταιρείες έχουν δικαίωµα της χρήσης των προνοιών του Group Relief όπως εξηγήθηκαν πιο πάνω. Το πιο
πάνω αφορά εταιρείες που φορολογούνται µε βάση την Κυπριακή Νοµοθεσία.
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι που εισπράττονται από Κυπριακές εταιρείες υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε
ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και εποµένως έχουν
πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%.
(β) Βάση του περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές ∆ιατάξεις) νόµου και κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις
οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου που ισχύει στη ∆ηµοκρατία, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 δεν
επιβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος στο εισόδηµα πλοιοκτήτη Κυπριακού πλοίου από την εκµετάλλευση του 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.
Επίσης, εταιρείες 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.
∆εν επιβάλλεται εταιρικός φόρος και έκτακτη αµυντική εισφορά για την άµυνα στα µερίσµατα που προέρχονται από τα
κέρδη πλοιοκτήτριων Κυπριακών εταιρειών και εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων και διατηρούν γραφεία
στην Κύπρο υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
12. Φορολογία (συνέχεια)
Η Εταιρεία
2007
€
1.879
1.879

2008
€
_______1.717
1.717

Αµυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Χρέωση έτους

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής:
2008
2007
€
€
Κέρδος/ (ζηµιά) πριν από τη φορολογία
635.269
471.177
Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν υπόκειται σε
φορολογία
Φορολογική επίδραση συµψηφισµού ζηµιάς εταιρειών συγκροτήµατος
Αµυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Χρέωση φορολογίας

63.527
7.227

47.118
6.775

(90.366)
19.612
1.717
1.717

(60.242)
6.349
1.879
1.879

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%. Σε τέτοιες
περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και εποµένως έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή
περίπου 15%. Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από το εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό
15%.
Η Εταιρεία δεν έχει φoρoλoγική υπoχρέωση λόγω φoρoλoγικής ζηµιάς πoυ πραγµατoπoίησε κατά το τρέχον έτος. Σύµφωνα
µε την ισχύoυσα voµoθεσία oι ζηµιές επιτρέπεται vα συµψηφιστoύν µε µελλovτικά κέρδη. Τo υπόλoιπo των φoρoλoγικών
ζηµιών πoυ είναι διαθέσιµες για συµψηφισµό µε µελλovτικά κέρδη ανέρχεται στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 σε € 881.481.
13. Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή
Το Συγκρότηµα

Βασική και πλήρες κατανεµηµένη ζηµιά από µη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες
(σηµ. 23)
Συµφέρον µειοψηφίας
Βασική και πλήρες κατανεµηµένη ζηµιά από µη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες
που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας
Βασικό και πλήρες κατανεµηµένο κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που
αναλογεί στους µετόχους της µητρικής Εταιρίας
Βασικό και πλήρες κατανεµηµένο κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής
Εταιρίας

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά την διάρκεια του έτους
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή που κατανέµεται στους µετόχους της
µητρικής εταιρείας (σεντ)
Βασική και πλήρες κατανεµηµένη (ζηµιά) ανά µετοχή που κατανέµεται στους
µετόχους της µητρικής Εταιρείας από µη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες (σεντ)
Βασικό και πλήρες κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή που κατανέµεται στους µετόχους της
µητρικής Εταιρείας από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (σεντ)
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2008
€

2007
€

(133.038)
65.189

(543.665)
266.397

(67.849)

(277.268)

1.700.893

801.075

1.633.044

523.807

36.529.136

36. 529.136

4,47

1,43

(0,19)

(0,76)

4,66

2,19

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
14. Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Το Συγκρότηµα
Γη και κτίρια

€
Κόστος ή εκτίµηση
Την 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Πωλήσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 /
1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις
∆ιαγραφή
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Πλοία Οχήµατα και Έπιπλα, σκεύη Ηλεκτρονικοί
εµπορευµα- και εξοπλισµός υπολογιστές
τοκιβώτια
€
€
€
€

Ολικό

€

6.419.076
-

4.927.211
8.139.197
-

2.047.147
1.838.486
(166.934)
-

2.563.393
72.043
(104.770)
473

1.215.714
77.700
1.308

17.172.541
10.127.426
(271.704)
1.781

6.419.076
(1.930.717)
4.488.359

13.066.408
13.066.408

3.718.699
2.118.342
(311.614)
5.525.427

2.531.139
26.028
(212.681)
(21.276)
2.323.210

1.294.722
57.535
(31.634)
(22.974)
1.297.649

27.030.044
2.201.905
(2.486.646)
(44.250)
26.701.053

61.122
42.242
-

2.553.125
768.626
-

1.418.006
398.449
(146.465)
-

1.890.214
157.507
(84.335)
352

1.096.541
74.580
981

7.019.008
1.441.404
(230.800)
1.333

103.364
28.056
(28.364)
103.056

3.321.751
1.516.263
4.838.014

1.669.990
688.363
(248.690)
2.109.663

1.963.738
126.107
(192.208)
(21.276)
1.876.361

1.172.102
105.595
(18.657)
(22.974)
1.236.066

8.230.945
2.464.384
(487.919)
(44.250)
10.163.160

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

4.385.303

8.228.394

3.415.764

446.849

61.583

16.537.893

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

6.315.712

9.744.657

2.048.709

567.401

122.620

18.799.099

Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση έτους
Επί πωλήσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 /
1 Ιανουαρίου 2008
Επιβάρυνση έτους
Επί πωλήσεων
∆ιαγραφή
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 από ανεξάρτητους
εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας
αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε στα αποθεµατικά δίκαιης αξία στα ιδία κεφάλαια (σηµείωση 24).
Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής:
2008
€
1.322.631
(63.218)
1.259.413

Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

2007
€
2.134.788
(53.127)
2.081.661

Οι αποσβέσεις πάνω στην τιµή κτήσης των κτιρίων για το έτος 2008 ανήλθαν σε € 10.091 (2007: € 17.124).
Η γη και τα κτίρια περιλαµβάνουν γη επανεκτιµηµένης αξίας € 1.815.389 (2007: € 2.327.970) πάνω στην οποία δεν λογίζονται
αποσβέσεις.
Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού περιλαµβάνουν:

Καθαρή λογιστική αξία
Κέρδος από πώληση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
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2008
€
1.998.727
1.059.450
3.058.177

2007
€
40.904
38.390
79.294
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
14. Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)
Κατά την διάρκεια του 2008 πωλήθηκε ένα ακίνητο στην Πάφο.
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκες πάνω στη γη και τα κτίρια για € 4.806.293 (2007: € 4.806.293) και πάνω
στα 3 ιδιόκτητα πλοία του Συγκροτήµατος. Περισσότερες πληροφορίες για τις εξασφαλίσεις παρουσιάζονται στη σηµείωση 25.
Στα ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό δεν περιλαµβάνονται στοιχεία των οποίων ο τίτλος δεν ανήκει στο Συγκρότηµα.
Η Εταιρεία
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
€

Έπιπλα, σκεύη
και εξοπλισµός
€

Ολικό

Κόστος
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007
Πωλήσεις
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

6.303
6.303

34.100
(18.907)
15.193

40.403
(18.907)
21.496

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

6.303

15.193

21.496

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση για το έτος
Επί πωλήσεων
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/ 1 Ιανουαρίου 2008
Επιβάρυνση για το έτος
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

6.257
24
6.281
22
6.303

7.402
1.521
(3.783)
5.140
1.519
6.659

13.659
1.545
(3.783)
11.421
1.541
12.962

22

8.534
10.053

8.534
10.075

Αναβαλλόµενα
έξοδα
€

Ολικό
€

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2007
Συναλλαγµατικές διαφορές
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 / 1 Ιανουαρίου 2008
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

180.348
1.331
181.679
181.679

180.348
1.331
181.679
181.679

Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2007
Συναλλαγµατικές διαφορές
Για το έτος
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 / 1 Ιανουαρίου 2008
Για το έτος
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

140.150
1.006
19.041
160.197
4.296
164.493

140.150
1.006
19.041
160.197
4.296
164.493

Καθαρή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

17.186

17.186

Καθαρή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

21.482

21.482

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

€

15. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Το Συγκρότηµα
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
16. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Λεπτοµέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:
Oλες οι εταιρείες έχουν σαν χώρα δραστηριότητας την Κύπρο εκτός από τις εταιρείες που συστάθηκαν στην Ελλάδα.
Χώρα συστάσεως Κύριες δραστηριότητες
Συµµετοχή
Όνοµα
2008
%
Salamis Tours Ltd
Κύπρος
Τουρισµός
100
Xenos Travel Public Ltd
Κύπρος
Τουρισµός
51
Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd
Κύπρος
Τουρισµός – µη συνεχιζόµενη
51
δραστηριότητα
The Concentive Travel Art Ltd
Κύπρος
Τουρισµός
100
Salamis Lines Ltd
Κύπρος
∆ιαχείριση πλοίων
100
Messaoria Shipping Co. Ltd
Κύπρος
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
"Salamis Glory"
100
Nostos Shipping Co. Ltd
Κύπρος
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
"Notos"
100
Pontos Shipping Co. Ltd
Κύπρος
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση πλοίου
"Pontos"
100
Salamis Shipping Services Ltd
Κύπρος
Εκπροσώπευση πλοίων και εκτελωνίσεις
100
Σάλαµις Ναυτιλιακή Α.Ε.
Ελλάδα
Εκπροσώπευση πλοίων και διεθνείς
µεταφορές
67
Cyprus International Roads Ltd
Κύπρος
∆ιεθνείς µεταφορές
100
Pantrans Navigation Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Zizo Travel & Tours Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Gateway Holidays Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Salamis Aviation Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Palm Tours & Travel Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Τουριστικό Γραφείο "Σύνεσις" Λτδ
Κύπρος
Αδρανής
100
ΖΧ Αviation Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Flygate Enterprises Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Salamis Hotels Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Air Salamis Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Salamis Lines (Hellas) Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Ion Travel Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Xenos Aviation Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100
Darion Travel & Tours Ltd
Κύπρος
Αδρανής
100

Συµµετοχή
2007
%
100
51
51
100
100
100
100
100
100
67
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

17. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Το Συγκρότηµα

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Πωλήσεις
Ποσό επανεκτίµησης που µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια (σηµείωση 24)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους
Μείον µη κυκλοφορούν µέρος
Κυκλοφορούν µέρος

2008
€
2.017.961
(103.236)
(80.387)
1.834.338
(1.834.338)
-

2007
€
2.067.196
6.477
(98.041)
42.329
2.017.961
(2.017.961)
-

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία,
εκτός αν αναµένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή εκτός αν θα χρειαστεί να
πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.
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17. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (συνέχεια)
Τα ακόλουθα περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.
2008
€
83.404
83.404

Κέρδος από πώληση
Πιστωτικά µερίσµατα
Κέρδος από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

2007
€
50.923
3.277
54.200

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση περιλαµβάνουν επένδυση ύψους K£ 1.708.601 σε
συγγενική εταιρεία όπως εξηγείται στην σηµείωση 29.
Η Εταιρεία
2008
€
1.708.601
1.708.601

Την 1 Ιανουαρίου (σηµείωση 29)
Στις 31 ∆εκεµβρίου

2007
€
1.708.601
1.708.601

18. Mη κυκλοφορούντα εισπρακτέα ποσά
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία
2008
€
360.138
360.138

∆άνειο σε συνδεδεµένη εταιρεία (σηµείωση 29)

2007
€
360.515
360.515

Το πραγµατικό επιτόκιο για το πιο πάνω δάνειο είναι ως εξής:
2008
2007
Βασικό πλέον 1% Βασικό πλέον 1%

∆άνειο εισπρακτέο
19. Αποθέµατα
Το Συγκρότηµα

Καύσιµα, λάδια και άλλα αναλώσιµα

__

2008
€
425.070
425.070

2007
€
699.009
699.009

2008
€
9.101.631
(3.125.459)
5.976.172
720.108
29.291
6.725.571

2007
€
11.383.754
(3.032.308)
8.351.446
842.750
29.291
9.223.487

Τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους.
20. Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Το Συγκρότηµα

Εµπορικά εισπρακτέα
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωµές
Μερίσµατα εισπρακτέα από συγγενική εταιρεία (σηµ. 29)

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι περιορισµένες λόγω του µεγάλου
αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος που πωλούν σε διάφορες αγορές. Η εµπειρία του Συγκροτήµατος στην είσπραξη
εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων,
η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος για το Συγκρότηµα πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν
για ζηµιές από είσπραξη των εµπορικών εισπρακτέων.
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20. Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά (συνέχεια)
Το Συγκρότηµα αναγνώρισε ζηµιά που ανέρχεται σε € 258.252 (2007: € 256.333) για την αποµείωση των εµπορικών
εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Κατά την διάρκεια του ίδιου έτους το Συγκρότηµα
αναγνώρισε κέρδος ύψους € 79.198 (2007: € 90.309) από εµπορικά εισπρακτέα για τα οποία είχε γίνει πρόβλεψη στα
προηγούµενα έτη.
Η Εταιρεία
2008
€
4.001.119
29.291
1.997
8.750
24.583
4.065.740

Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες (Σηµ.29)
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σηµ.29)
Προκαταβολές και προπληρωµές
Άλλα εισπρακτέα
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

2007
€
7.313.289
29.291
51.320
8.876
21.794
7.424.570

Η Εταιρεία δεν αναγνώρισε ζηµιά για την αποµείωση των εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2008 (2007: € 34.232).
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
21. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Το Συγκρότηµα
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν:
2008
€
3.701.023
(1.941.267)
1.759.756

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
Παρατραβήγµατα τραπεζών (Σηµ. 25)

2007
€
2.377.840
(3.966.353)
(1.588.513)

Η Εταιρεία
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν:
2008
€
2.003.015
2.003.015

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
Παρατραβήγµατα τραπεζών (Σηµ. 25)

2007
€
(41.482)
(41.482)

22. Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές των € 0,43 σεντ η κάθε µιά
Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου
∆ιαφορά από µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ
Στις 31 ∆εκεµβρίου

2007

€

2007
Αριθµός
µετοχών

60.000.000

25.800.000

60.000.000

25.800.000

36.529.136

15.603.434

36.529.136

15.603.434

36.529.136

104.095
15.707.529

36.529.136

15.603.434

2008
Αριθµός
µετοχών

2008
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22. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (€) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια του 2008, το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί από Κυπριακές Λίρες (£) σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της
Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµου του 2007, Νόµος 33(Ι)/2007. Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες
Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε €1=£0,585274.
Εγκεκριµένο κεφάλαιο
Κατά την διάρκεια του έτους, το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατράπηκε από 60.000.000 µετοχές των £ 0,25
η καθεµιά σε 60.000.000 µετοχές των € 0,43 η καθεµιά.
Εκδοθέν κεφάλαιο
Κατά την διάρκεια του έτους, το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατράπηκε από 36.529.136 µετοχές των £ 0,25 η
καθεµιά σε 36.529.136 µετοχές των € 0,43 η καθεµιά. Κατά την µετατροπή προέκυψε αύξηση του εκδοµένου κεφαλαίου κατά
€104.095 που χρεώθηκε στο “Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο”.
Μείωση κεφαλαίου
Με ειδικό ψήφισµα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου 2008 αποφασίσθηκε όπως ποσό που
ανέρχεται σε € 24.887.748 που είναι πιστωµένο στο “Αποθεµατικό από έκδοση υπέρ το άρτιο” χρησιµοποιηθεί για τη µείωση των
συσσωρευµένων ζηµιών επειδή δεν αντιπροσωπεύεται από το διαθέσιµο ενεργητικό της εταιρείας. Η µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου έχει επικυρωθεί από το ∆ικαστήριο στις 24 Οκτωβρίου 2008.
23. Μη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες και πώληση θυγατρικών εταιρειών
Μη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες
•

Αποτελέσµατα µη-συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων

Εισοδήµατα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
(Ζηµιά) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
(Ζηµιά) από εργασίες
Καθαρά (έξοδα) χρηµατοδότησης
(Ζηµιά) πριν τη φορολογία
Φορολογία
(Ζηµιά) για το έτος από µη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες

2008
€
________7.169
(106.883)
(2.820)
(21.664)
(7.347)
(131.545)
(782)
(132.327)
_______(711)
(133.038)

2007
€
248.278
(175.272)
73.006
20.314
(559.095)
(29.172)
(29.929)
(13.303)
(538.179)
(3.499)
(541.678)
(1.987)
(543.665)

Τα αποτελέσµατα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες αφορούν την εταιρεία Thomas Cook (Cyprus) Ltd. Τον Μάρτιο 2007
τερµατίστηκε η συµφωνία αντιπροσώπευσης της Thomas Cook A.G. µέσω της θυγατρικής αυτής εταιρείας του Συγκροτήµατος.
•

Ροή µετρητών µη-συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων
2008
€
(97.070)
8.600
(88.470)

Καθαρή ταµειακή ροή (για) εργασίες
Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών

2007
€
(579.740)
1.730
(578.010)

Η ροή µετρητών από µη-συνεχιζόµενες δραστηριότητες αφορά την εταιρεία Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd.
Πώληση θυγατρικών εταιρειών
Στις 30 Νοεµβρίου 2007, το Συγκρότηµα πώλησε το 100% του ποσοστού συµµετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο των
θυγατρικών εταιρειών Kyprohellenic Shipping Company Ltd, Ionian Navigation Ltd, Pilot Shipping Ltd και Stillos Shipping Co. Ltd.
Τα αποτελέσµατα των θυγατρικών εταιρειών που πωλήθηκαν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2007, ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα έπαψε να ασκεί έλεγχο πάνω στις
εταιρείες αυτές.
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24. Αποθεµατικά δίκαιης αξίας
Το Συγκρότηµα

Συναλλαγµατικών
διαφορών
€
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση γης και
κτιρίων (σηµείωση 26)
Συναλλαγµατική διαφορά που δηµιουργείται από την
µετάφραση και ενοποίηση οικονοµικών καταστάσεων των
εταιρειών εξωτερικού
Αλλαγή δίκαιης αξίας (σηµείωση 17)
Κέρδος που µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
λόγω πώλησης
Συµφέρον µειοψηφίας
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 / 1 Ιανουαρίου 2008
Κέρδος επανεκτίµησης που µεταφέρεται στα συσσωρευµένα
κέρδη λόγω πώλησης ακινήτου
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση γης και
κτιρίων (σηµείωση 26)
Συναλλαγµατική διαφορά που δηµιουργείται από την
µετάφραση και ενοποίηση οικονοµικών καταστάσεων των
εταιρειών εξωτερικού
Αλλαγή δίκαιης αξίας (σηµείωση 17)
Κέρδος που µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
λόγω πώλησης
Συµφέρον µειοψηφίας
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά
στοιχεία
διαθέσιµα
Γη και κτίρια προς πώληση
€
€

Ολικό
€

9.074

890.793

149.205

1.049.072

-

2.512

-

2.512

13.495
-

-

42.329

13.495
42.329

(3.966)
18.603

893.305

(65.728)
(6.423)
119.383

(65.728)
(10.389)
1.031.291

-

(94.648)

-

160.703

-

160.703

(9.476)
-

-

(80.387)

(9.476)
(80.387)

4.551
13.678

959.360

(89.004)
55.469
5.461

(89.004)
60.020
978.499

(94.648)

25. ∆ανεισµός
Το Συγκρότηµα

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Παρατραβήγµατα τραπεζών (σηµείωση 21)
∆άνεια τραπεζών

Μη βραχυπρόθεσµα δάνεια
∆άνεια τραπεζών
Τα µη βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι απoπληρωτέα ως ακολούθως:
µεταξύ ενός και δύo ετών
µεταξύ δύο και πέντε ετών

2008
€

2007
€

1.941.267
1.590.946
3.532.213

3.966.353
1.537.741
5.504.094

2.877.286

4.246.650

2.877.286
___________2.877.286

1.366.881
2.879.769
4.246.650

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο και είναι εξασφαλισµένα ως ακολούθως:
•
Με κυµαινόµενες επιβάρυνσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος ύψους € 3.852.895 (2007:
€3.852.895)
•
Με υποθήκες πάνω σε ακίνητη περιουσία του Συγκροτήµατος ύψους € 4.806.293 (2007: € 4.806.293)
•
Με πρώτη υποθήκη πάνω στα τρία ιδιόκτητα πλοία του Συγκροτήµατος
•
Με απεριόριστες εγγυήσεις της Εταιρείας και εταιρειών του Συγκροτήµατος.
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25. ∆ανεισµός (συνέχεια)
Η λογιστική αξία του δανεισµού του Συγκροτήµατος αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής:

Ευρώ
∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών
Σύνολο

2008
€
2.085.463
4.324.036
6.409.499

2007
€
4.268.838
5.481.906
9.750.744

2008
%

2007
%

4,40 - 6,80
4,77 - 6,25

5,25 – 7,25
7,00 – 7,25

Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την διάρκεια του έτους ήταν ως ακολούθως:

Τραπεζικά παρατραβήγµατα
∆άνεια
Η Εταιρεία

2008
€

2007
€

-

41.482

2008
€
-

2007
€
41.482
41.482

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Παρατραβήγµατα τραπεζών (Σηµ. 21)
Ο δανεισµός της Εταιρείας είναι στα ακόλουθα νοµίσµατα:

Ευρώ

26. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Το Συγκρότηµα
Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε µε συντελεστή 10% (2007: 10%) στις προσωρινές χρονικές διαφορές µεταξύ
των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων των εταιρειών που υπόκεινται σε φορολογία ο οποίος είναι ο συντελεστής
υπολογισµού εταιρικού φόρου.
Όσο αφορά την επανεκτίµηση των γηπέδων και κτιρίων, έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε συντελεστή 20%
που είναι ο συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού
τρέχων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι
σχετίζονται µε την ιδίαν φορολογική αρχή.
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής:

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007
Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:
Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (σηµ.12)
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (σηµ.24)
Απ' ευθείας σε άλλα αποθεµατικά
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/
1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:
Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (σηµ.12)
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (σηµ.24)
Απ' ευθείας σε άλλα αποθεµατικά
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Επιταχυνόµενη
φορολογική
απόσβεση
€
47.305

Επανεκτίµηση γης και
κτιρίων
€
539.555

Ολικό
€
586.860

11.880
-

(2.512)
(1.159)

11.880
(2.512)
(1.159)

59.185

535.884

595.069

22.092
81.277

(160.703)
(1.158)
374.023

22.092
(160.703)
(1.158)
455.300
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
27. Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Το Συγκρότηµα

Εµπορικοί πιστωτές
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα

2008
€
5.971.241
1.574.072
7.545.313

2007
€
7.485.168
1.755.726
9.240.894

2008
€
2.952
30.488
33.440

2007
€
22.564
15.386
1.944.345
1.982.295

Η Εταιρεία

Εµπορικοί πιστωτές
Οφειλόµενα έξοδα
Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές εταιρείες (Σηµ.29)

Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια µε την λογιστική αξία
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
28. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Το Συγκρότηµα
2008
€
99.353
17.817
117.170

Εταιρικός φόρος
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

2007
€
305.621
21.172
326.793

Η Εταιρεία
2008
€
1.717
1.717

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

2007
€
1.879
1.879

29. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη
Η Εταιρεία ελέγχεται από τα άτοµα που παρουσιάζονται στη σηµείωση 32.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη:
29.1 Αµοιβή Συµβούλων
Το Συγκρότηµα
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

∆ικαιώµατα συµβούλων
Αµοιβή συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα
Ταµείο προνοίας διευθυντών

2008
€
19.801
259.549
3.369
282.719

2007
€
14.523
180.960
3.246
198.729

2008
€
12.965
141.052
1.271
155.288

2007
€
9.397
9.397

Η Εταιρεία
Η αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

∆ικαιώµατα συµβούλων
Αµοιβή συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα
Ταµείο προνοίας διευθυντών
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
29. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)
29.2 Επενδύσεις σε µετοχές διαθέσιµες προς πώληση (σηµ.17)
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία
2008
€
1.708.601
1.708.601

Muskita Tourist Enterprises Ltd

2007
€
1.708.601
1.708.601

O ∆ιοικητικός Σύµβουλος και κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου είναι σύµβουλος στην πιο πάνω εταιρεία.
Η Εταιρεία κατέχει το 9,52% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής.
29.3 ∆άνειο σε συνδεδεµένη εταιρεία (σηµ.18)
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία
2008
€
360.138

Muskita Tourist Enterprises Ltd

2007
€
360.515

Το δάνειο προς τη συνδεδεµένη εταιρεία δεν είναι εξασφαλισµένο, παραχωρήθηκε µε τόκο το βασικό επιτόκιο +1% και είναι
αποπληρωτέο το έτος 2023.
Ο εισπρακτέος τόκος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχεται σε € 17.166 (2007: € 18.795).
29.4 Μερίσµατα εισπρακτέα (σηµ.20)
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία

Muskita Tourist Enterprises Ltd

2008
€
29.291
29.291

2007
€
29.291
29.291

2008

2007

€

€

24.000
30.000
30.000
84.000

22.553
22.810
22.810
68.173

2008
€
17.166
17.166

2007
€
18.795
18.795

29.5 ∆ικαιώµατα διαχείρισης εισπρακτέα
Η Εταιρεία

Salamis Tours Ltd
Salamis Shipping Services Ltd
Cyprus International Roads Ltd

29.6 Τόκοι εισπρακτέοι
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία

Muskita Tourist Enterprises Ltd
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
29. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)
29.7 Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες
Η Εταιρεία
Όνοµα
Salamis Tours Ltd
The Concentive Travel Art Ltd
Salamis Lines Ltd
Salamis Aviation Ltd
Σαλαµίς Ναυτιλιακή A.E.
Salamis Hotels Ltd
Darion Travel and Tours Ltd
Salamis Lines (Hellas) Ltd
Air Salamis Ltd

Φύση συναλλαγών
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές

2008
€
916.710
18.390
3.042.731
2.041
7.200
459
1.224
11.918
446
4.001.119

2007
€
2.905.492
4.400.597
7.200
7.313.289

2008
€
__________-

2007
€
1.436.762
____507.583
1.944.345

29.8 Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές εταιρείες
Η Εταιρεία
Όνοµα
Pantrans Navigation Ltd
Ion Travel Ltd

Φύση συναλλαγών
Χρηµατοδοτικές
Χρηµατοδοτικές

30. Θυγατρικές εταιρείες- συνέχιση ως λειτουργούσες επιχειρήσεις
Το Συγκρότηµα Salamis Tours (Holdings) Public Limited συµπεριλαµβάνει την εταιρεία Xenos Travel Public Limited και τις
θυγατρικές της εταιρείες. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Xenos Travel Public Limited κάνουν αναφορά σε ουσιαστική
αβεβαιότητα που ενδέχεται να προκαλέσει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Xenos Travel Public Limited και των
θυγατρικών της εταιρειών να συνεχίσουν ως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Η αβεβαιότητα πηγάζει από το γεγονός πως κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού οι τρέχουσες υποχρεώσεις του
συγκροτήµατος Xenos Travel Public Limited υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά € 3.055.420 και το
κεφάλαιο µετόχων και αποθεµατικά παρουσίαζαν καθαρό έλλειµµα ύψους € 2.576.291.
Η Εταιρεία Salamis Tours (Holdings) Public Limited και ορισµένες θυγατρικές της εταιρείες είναι εγγυήτριες του συγκροτήµατος
Xenos Travel Public Limited. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και πιστεύει πως
το Συγκρότηµα Salamis Tours (Holdings) Public Limited διατηρεί ικανοποιητική ποσότητα µετρητών και άλλων περιουσιακών
στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και έχει ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να µην
επηρεαστεί η ικανότητα της Εταιρείας και των υπολοίπων εταιρειών του Συγκροτήµατος να συνεχίσουν ως λειτουργούσες
επιχειρήσεις.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επισηµαίνει πάντως πως ενδέχεται να επηρεαστεί σηµαντικά η ρευστότητα της Εταιρείας και του
Συγκροτήµατος σε περίπτωση που η Xenos Travel Public Limited και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν µπορέσουν να συνεχίσουν
ως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
31. Συµφέροντα Συµβούλων και συνδεδεµένων προσώπων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, άµεσα ή έµµεσα
σύµφωνα µε το άρθρο 60(4), των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών παρουσιάζεται πιο κάτω:
07/04/2009
%
44,48
0,04
0,79
0,90

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου1
∆ηµήτρης Π. Ιωάννου
Αντώνιος Σ. Λούπης2
Μάριος Μαυρίκιος3

31/12/2008
%
44,48
0,04
0,75
0,90

1

Το ποσοστό αυτό συµπεριλαµβάνει τα ποσοστά των εταιρειών NKC Investments Ltd, V.G.H. Trustees & Investments Ltd και
E.V.H. Investments Ltd καθώς και τα ποσοστά της κας Έλενας Χατζηθεοδοσίου (θυγατέρας).

2

Το ποσοστό αυτό συµπεριλαµβάνει το ποσοστό της κας Έλλης Λούπη (συζύγου) και της κας Μαρίας Λούπη (θυγατέρας).

3

Το ποσοστό αυτό συµπεριλαµβάνει το ποσοστό της εταιρείας G. Mavrikios Investments Limited καθώς και τα ποσοστά του
κου Γιώργου Μαυρίκιου (πατέρα), της κας Καλλιόπης Μαυρίκιου (µητέρας) και των αδελφών του Παναγιώτη και Αλέξανδρο
Μαυρίκιο.
32. Μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν µέτοχοι άµεσα ή έµµεσα και ήταν πέραν του 5% παρουσιάζεται
πιο κάτω:
07/04/2009
%
44,48
6,87

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου
Χριστόδουλος Πασιάς1
1

31/12/2008
%
44,48
6,87

Το ποσοστό αυτό συµπεριλαµβάνει το ποσοστό της κας Μυροφόρας Πασιά (συζύγου).

33. Συµβάσεις µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνδεδεµένα πρόσωπα
Πέραν των συναλλαγών που αναφέρονται στην σηµείωση 29, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη σηµαντική σύµβαση µε το
Συγκρότηµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και κατά την διάρκεια του έτους που έληξε την ηµεροµηνία αυτή στην οποία το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, άλλα όργανα διοίκησης και συνδεδεµένα τους πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον.
34. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ενδεχόµενες υποχρεώσεις για το Συγκρότηµα που να χρήζουν
αναφορά στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ενδεχόµενες απαιτήσεις
Στις 24 Οκτωβρίου 2008 το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε απόφαση υπέρ της θυγατρικής εταιρείας Xenos Travel
Public Ltd για το ποσό των € 2.392.042 πλέον τόκο 6,75% ετησίως επί του ποσού αυτού από 5 ∆εκεµβρίου 2000 µέχρι
εξόφλησης, αναφορικά µε την αγωγή της Xenos Travel Public Ltd εναντίον της CLR Investments Fund Public Ltd. Η CLR
Investments Fund Public Ltd έχει εφεσιβάλλει την δικαστική απόφαση.
Η Xenos Travel Public Ltd είχε κινήσει αγωγή εναντίον της CLR Investments Fund Public Ltd µε την οποία η θυγατρική εταιρεία
αξίωνε το ποσό των €2.392.042 πλέον τόκο ετησίως από 5 ∆εκεµβρίου 2000. Η αγωγή αυτή αφορούσε γραµµάτιο συνήθους
τύπου µε το οποίο η CLR Investments Fund Public Ltd δανείστηκε το πιο πάνω ποσό από την θυγατρική εταιρεία. Το γραµµάτιο
έφερε τόκο 6,75% ετησίως και είχε ηµεροµηνία εξόφλησης τις 28 ∆εκεµβρίου 2003.
Καθότι το οφειλόµενο ποσό δεν αποπληρώθηκε στην ηµεροµηνία λήξης και λόγω της αβεβαιότητας που είχε δηµιουργηθεί, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας είχε προβεί στην αναγνώριση πρόνοιας για αποµείωση ολόκληρου του ποσού
πλέον τόκους που ανερχόταν σε συνολικό ποσό €2.753.029. Η εν λόγω πρόνοια αναγνωρίσθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις
της θυγατρικής εταιρείας και του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2003.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
34. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις (συνέχεια)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει αναγνωρίσει οποιονδήποτε κέρδος εντός του 2008 από την έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ
της Xenos Travel Public Ltd. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί συνεχώς την έκβαση της υπόθεσης και ανάλογα µε τις
εξελίξεις θα αξιολογήσει κατά πόσο θα αναγνωρισθεί µελλοντικά κέρδος στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος.
35. ∆εσµεύσεις
Τραπεζικές εγγυήσεις
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού υπήρχαν τραπεζικές εγγυήσεις ύψους € 2.808.165 (2007: € 2.824.318) προς όφελος του
Συνδέσµου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, της International Air Transport
Association (IATA) και εµπορικών συνεργατών, εξασφαλισµένες µε εγγυήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.
∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις είναι
ως εξής:
2008
2007
€
€
Εντός ενός έτους
92.879
100.360
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
89.742
120.912
Πέραν των πέντε ετών
__________12.302
182.621
233.574
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις
Το Συγκρότηµα δεν είχε οποιεσδήποτε κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (2007: € -).
36. Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των
οικονοµικών καταστάσεων.
37. Ουσιώδες διαφορές µεταξύ της ένδειξης αποτελεσµάτων και ελεγµένων αποτελεσµάτων για το έτος
Οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας ύψους €
1.633.044 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, αντί κέρδους ύψους € 1.559.982 όπως ανακοινώθηκε στην ένδειξη
αποτελεσµάτων.
Η απόκλιση από την αρχική ένδειξη αποτελεσµάτων ανέρχεται σε € 73.062 και ως εκ τούτου δεν θεωρείται σηµαντική που να
χρήζει οποιασδήποτε ανάλυσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Έκθεση ελεγκτών σελίδες 6 και 7
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