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ΓΖΙΩΠΖ ΡΩΛ ΚΔΙΩΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΑΙΙΩΛ 
ΞΔΘΛΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 9, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Ξξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Θηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε 
ζε Οπζκηδφκελε Αγνξά) Λφκν ηνπ 2007 («Λφκνο»), εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηελ 
ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Salamis Tours (Holdings) Public Limited γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2010 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε: 
 
(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 54, 
 

(i) Θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 9, εδάθην (4) ηνπ Λφκνπ θαη 

 
(ii) παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 

ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο Salamis Tours (Holdings) Public Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν θαη 

 
(β) ε έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

ηεο ζέζεο ηεο Salamis Tours (Holdings) Public Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 
 
Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 
Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ - Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

Αληψληνο Π. Ινχπεο - Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο 

Γεκήηξεο Ξ. Ησάλλνπ -  Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο 

Ππκεψλ Κάηζεο – Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο 

Έιελα Σαηδεζενδνζίνπ - Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο 

 
 
 
 
Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
 
Αλδξέαο Αλδξένπ 
 
 
 
Ιεκεζφο, 15 Απξηιίνπ 2011 
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Salamis 
Tours (Holdings) Public Limited (ε Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ (ην Ππγθξφηεκα) θαζψο θαη ηηο μερσξηζηέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 
 
Θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο   
Ζ Δηαηξεία είλαη ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο Salamis. Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, πνπ δελ έρνπλ 
αιιάμεη απφ ηε πξνεγνχκελε ρξήζε, είλαη ε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηδηφθηεησλ πινίσλ, ν ηνπξηζκφο, νη ηαμηδησηηθέο 
πξαθηνξεχζεηο, νη εθηεισλίζεηο θαη νη δηεζλείο κεηαθνξέο.  
 
Απνηειέζκαηα  
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 8 θαη 9.  
 
Κεξίζκαηα 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή ηειηθνχ κεξίζκαηνο πξνο 2 ζελη αλά κεηνρή πνπ αλέξρεηαη ζε €730.583.   
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ πιεξσκή ηειηθνχ κεξίζκαηνο χςνπο 2 ζελη αλά κεηνρή.  

 
Αλαζθφπεζε ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, πξνβιεπφκελσλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ  
1.   Ν θχθινο εξγαζηψλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ην 2010 παξνπζίαζε αχμεζε 6,5% ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο θαη αλήιζε ζε €40.029.738 κε ηελ αχμεζε λα νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο.  Ρν 
λεναπνθηεζέλ θξνπαδηεξφπινην “Salamis Filoxenia” πνπ αληηθαηέζηεζε ην θξνπαδηεξφπινην “Salamis Glory” είρε 
απμεκέλε ζπλεηζθνξά ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ. 
 

2.   Ρν κηθηφ θέξδνο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ην 2010 αλήιζε ζε 18,78% ζε ζρέζε κε 22,47% ην 2009, 
ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή πηψζε θαηά 16,5% πεξίπνπ.  Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζεκαληηθή 
αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ πεηξειαηνεηδψλ πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ. 

 
3.   Θαηά ην 2010 ην Ππγθξφηεκα αλαγλψξηζε θέξδνο χςνπο €79.532 απφ πψιεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ ζε αληίζεζε κε ην 2009 φπνπ πξνέθπςε δεκηά χςνπο €516.592 θπξίσο ιφγσ ηεο πψιεζεο ηνπ 
θξνπαδηεξφπινηνπ “Salamis Glory”. 

 
4.  Ζ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ απνδπλάκσζε ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Γνιαξίνπ πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Ππγθξνηήκαηνο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.  Ππγθεθξηκέλα, ην Ππγθξφηεκα θαηά ην έηνο 2010 ππέζηε 
ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά χςνπο €327.816 ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο φπνπ αλαγλψξηζε ζπλαιιαγκαηηθφ θέξδνο 
χςνπο €294.420 απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 
5.  Ζ δεκηά ηνπ Ππγθξνηήκαηνο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηε θνξνινγία αλήιζε ζε €1.031.493 ζε ζχγθξηζε 

κε δεκηά χςνπο €474.195 ην 2009. 
 
6.  Ρν θέξδνο απφ κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην 2010 αλήιζε ζε €1.176.521 πνπ αθνξνχζε θπξίσο ηελ πψιεζε 

ηεο ζπγαηξηθήο Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd ζε ζχγθξηζε κε θέξδνο χςνπο €2.437.610 ην 2009 πνπ αθνξνχζε 
ηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο Xenos Travel Public Ltd.  Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 24 ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ζήκεξα εμειίζζνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη είλαη βειηησκέλα ζε ζρέζε 
κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.  Ιφγσ φκσο ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ ηξέρνπζα θξίζε ζηελ Κέζε Αλαηνιή θαη ηελ ζπλερηδφκελε αζηάζεηα πνπ 
παξαηεξείηαη ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θξίλεη πσο δελ είλαη δπλαηφ ζην παξφλ ζηάδην λα δνζνχλ 
νπνηεζδήπνηε νπζηαζηηθέο πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο.  Νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ 
αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 3 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
Πηηο 5 Ηνπιίνπ 2010 ην Ππγθξφηεκα πψιεζε νιφθιεξν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πνπ θαηείρε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd πνπ αλεξρφηαλ ζε 51%. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη 
ζηελ ζεκείσζε 24 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Αγνξά θαη πψιεζε πινίσλ 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην Ππγθξφηεκα δελ πξνέβεθε ζηελ αγνξά ή πψιεζε νπνηνπδήπνηε πινίνπ. 
 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ην Ππγθξφηεκα απφθηεζε ην θξνπαδηεξφπινην “Salamis Filoxenia” κε ζθνπφ ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ “Salamis Glory” ην νπνίν πσιήζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2009. 
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ (ζπλέρεηα) 

 
Κεηνρηθφ θεθάιαην 
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο. 
 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
Ρα κέιε ηoπ Γηoηθεηηθoχ Ππκβoπιίoπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο απηήο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο ήηαλ 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εθηφο ηνπ θ. Ππκεψλ 
Κάηζε ν νπνίνο δηνξίζζεθε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2010.   
 
Πχκθσλα κε ηo Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο νη θ.θ. Γεκήηξεο Ξ. Ησάλλνπ θαη Αληψληνο Π. Ινχπεο απνρσξνχλ εθ πεξηηξνπήο, 
είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.   
 
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ή ζηελ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ. 
 
Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 

Νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα ζπλέβεθαλ κεηά ηε ρξήζε αλαθνξάο, πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 36 ησλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Θψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  Ζ Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη 
λα πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο απηνχ ιφγσ ηνπ φηη νη ηίηινη ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ 
Αμηψλ Θχπξνπ.  Ν θχξηνο ιφγνο ηεο κε πηνζέηεζεο είλαη φηη ην θφζηνο πηζαλήο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο ζα ήηαλ δπζαλάινγν κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεξηκλά κέζσ επαξθψλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γηα ηε ζχληαμε, 
εηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ηεο πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο ε νπνία απαηηείηαη γηα εηζεγκέλεο  εηαηξείεο.  Ν ππεχζπλνο γηα ηε 
ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο. 
 
Θαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηνπ εθδφηε, πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
Ρα πξφζσπα ηα νπνία θαηείραλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε άκεζεο ή έκκεζεο 

ζπκκεηνρέο θαηά ηηο πην θάησ εκεξνκελίεο είλαη ηα αθφινπζα: 
 15/04/2011 31/12/2010 
 % % 
Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ 1 44,60 44,60 
CLR Investment Fund Public Ltd 14,19 14,19 
 
1  Ρν πνζνζηφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηα πνζνζηά ησλ εηαηξεηψλ NKC Investments Ltd, V.G.H. Trustees & Investments Ltd θαη 
E.V.H. Investments Ltd θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηεο θαο Έιελαο Σαηδεζενδνζίνπ (ζπγαηέξαο). 
 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθδψζεη ηίηινπο κε εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη νχηε ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα 
δηθαηψκαηα ςήθνπ.  
 
Ν δηνξηζκφο θαη αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλεηαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πξνλνεί φηη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη εμνπζία λα 
δηνξίδεη, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο Πχκβνπιν θαη πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα 
θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέρξη ηελ ακέζσο επφκελε Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε. 
 
Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ηξνπνπνηείηαη θαηφπηλ έγθξηζεο εηδηθνχ ςεθίζκαηνο ζε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 
κεηνρψλ. 
 
Ζ Δηαηξεία θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα πξνβεί ζε έθδνζε ή επαλαγνξά κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  Ζ 
έθδνζε νπνησλδήπνηε λέσλ κεηνρψλ ππφθεηηαη πεξαηηέξσ ζηηο πξφλνηεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ Δγγξάθνπ ηεο Δηαηξείαο, ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηελ αξρή ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ. 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 5 κέιε θαη ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Νη αξκνδηφηεηεο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ζηξαηεγηθήο θαη επνπηεία ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο 
Δηαηξείαο.  Νη ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη ε αλάιπζε ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηε 
ζεκείσζε 30 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ (ζπλέρεηα) 

 
Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο 
Νη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, θ.θ. Costas Tsielepis & Co Ltd, έρoπλ εθδειψζεη επηζπκία vα ζπλερίζνπλ vα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 
ηoπο θαη ςήθηζκα πoπ vα εμoπζηoδoηεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβoχιην vα θαζoξίζεη ηελ ακoηβή ηoπο, ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα 
Γεληθή Ππλέιεπζε. 
 
Κε εληoιή ηoπ Γηoηθεηηθoχ Ππκβoπιίoπ, 
 
 
 
 
Alfo Secretarial Ltd 
Γξακκαηέαο 
 
Ιεκεζφο, 15 Απξηιίνπ 2011 
  

  



 

6 

 
 

Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ 
 

Ξξνο ηα Κέιε ηεο Salamis Tours (Holdings) Public Limited 
 
Έθζεζε επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ θαη Μερσξηζηψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
 
Έρoπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Salamis Tours (Holdings) Public Limited (ε 
«Δηαηξεία») θαη ησλ εμαξηεκέλσλ ηεο (ην «Ππγθξφηεκα») θαη ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 
ζειίδεο 8 κέρξη 54, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 
31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα 
θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαη πεξίιεςε ησλ 
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.  
 
Δπζχλε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ λα δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο 
απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113 θαη 
γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
Δπζχλε Διεγθηψλ 
 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ 
λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 
απφθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα. 
 
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο 
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε 
νθείιεηαη ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη 
δίθαηε εηθφλα κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ 
έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ 
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ 
ειεγθηηθή καο γλψκε. 
 
Γλψκε 
 
Θαηά ηε γλψκε καο oη ελνπνηεκέλεο θαη νη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο δίλoπλ αιεζηλή θαη δίθαηε 
εηθφvα ηεο oηθovoκηθήο ζέζεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113. 
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Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ 

 
Ξξνο ηα Κέιε ηεο Salamis Tours (Holdings) Public Limited (ζπλέρεηα) 
 
 
Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ 
 
Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη πνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Ινγαξηαζκψλ 
Λφκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 
 
 Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο. 
 Θαηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 
 Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 Θαηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ καο δφζεθαλ νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, Θεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ 
απαηηνχκελν ηξφπν. 
 Θαηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ, αλαθέξνπκε φηη έρεη γίλεη 
δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 
ηεο ελ ιφγσ Νδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 
Άιιν Θέκα 
 
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζψκα θαη κφλν ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 34 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη πνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Ινγαξηαζκψλ Λφκνπ ηνπ 2009 
θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ. Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν 
ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη. 
 
 
 
 
  
Γηψξγνο Θ. Ρζηειεπήο  
Δγθεθξηκέλνο Ινγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο   
Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο  
Costas Tsielepis & Co Ltd  
Δγθεθξηκέλνη Ινγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο                                        
  
Ιεσθ. 28εο Νθησβξίνπ, 205  
Louloupis Court, 1νο φξνθνο  
Ιεκεζφο                                 Ιεκεζφο, 15 Απξηιίνπ 2011 
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ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ  
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  

 
  2010 2009 
 Πεκ. € € 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο    
 
Θχθινο εξγαζηψλ 5 40.029.738 37.590.132 
Θφζηνο πσιήζεσλ    (32.513.950)    (29.142.336) 
Κηθηφ θέξδνο   7.515.788 8.447.796 
    
Έμνδα δηνίθεζεο   (5.100.425) (5.630.994) 
Έμνδα πσιήζεσλ       (535.986)         (523.399) 
Ιεηηνπξγηθφ θέξδνο πξν άιισλ εζφδσλ, απνζβέζεσλ,  
  πψιεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πξνλνηψλ θαη  

  απνκεηψζεσλ             1.879.377    2.293.403 
 
Άιια έζνδα 7 140.706 288.245 
Δηζπξάμεηο δηαγξαθέλησλ ρξεσζηψλ  10.913 330.046 
Θέξδνο / (δεκηά) απφ πψιεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ  
  θαη εμνπιηζκνχ  79.532 (516.592) 
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  (2.329.082) (2.488.179) 
Απφζβεζε άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ  (1.311) (15.875) 
Ξξφλνηα γηα δηαγξαθή επηζθαιψλ ρξεσζηψλ                        -      (257.302) 
Εεκηά απφ εξγαζίεο  8 (219.865) (366.254)   
Θαζαξή (δεκηά) / θέξδνο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 10 (19.638) 22 
Θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 11      (791.990)      (107.963) 
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (1.031.493) (474.195) 
    
Φνξνινγία 12        (81.525)      (186.519) 
    
Θαζαξή δεκηά γηα ηε ρξήζε απφ ζπλερηδφκελεο  

  δξαζηεξηφηεηεο   (1.113.018)      (660.714) 
 
 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο    
 
Θέξδνο απφ κε – ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 24     1.176.521      2.437.610 
Θαζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε             63.503      1.776.896 
    
Θαηαλέκεηαη ζε:    
Κεηφρνπο κεηξηθήο εηαηξείαο  130.914 1.605.306 
Ππκθέξνλ κεηνςεθίαο         (67.411)         171.590 
            63.503      1.776.896 
 
    
Βαζηθφ θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά κεηνρή πνπ  
  θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο  
  (ζελη)    14               0,36                4,40                   
    
Βαζηθή θαη πιήξεο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά   
  κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  
  Δηαηξείαο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (ζελη)    14             (2,86)                                (1,23) 
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ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ  
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  2010 2009 
 Πεκ. € € 
 
Θαζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε  63.503       1.776.896 
 
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 
Δπαλεθηίκεζε γεο θαη θηηξίσλ 25 2.336.775                      - 
Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζε απνζεκαηηθά 
 εηαηξεηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί πξηλ ηελ εμαγνξά απφ 
 ην Ππγθξφηεκα   -  (480) 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε επαλεθηίκεζε αθηλήησλ 25 (434.231)  (14.353) 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
 πψιεζε – δεκηέο δίθαηεο αμίαο 25                         -          (8.209) 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
 πψιεζε – κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ιφγσ απνκείσζεο 25        3.808  - 
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) γηα ηε ρξήζε 
 κεηά ηελ θνξνινγία  1.906.352      (23.042) 
 
Ππλνιηθά έζνδα γηα ηε ρξήζε      1.969.855       1.753.854 
 
 
 
Ππλνιηθά έζνδα πνπ αλαινγνχλ ζε: 
Κεηφρνπο κεηξηθήο εηαηξείαο 
 Ππλνιηθά έζνδα / (έμνδα) γηα ηε ρξήζε απφ  
   ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  860.745  (472.833) 
 Ππλνιηθά έζνδα γηα ηε ρξήζε απφ  
   κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  1.176.521      2.055.097 
      2.037.266      1.582.264 
 

Ππκθέξνλ κεηνςεθίαο 
 Ππλνιηθά έμνδα γηα ηε ρξήζε απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  (67.411)  (210.923) 
 Ππλνιηθά έζνδα γηα ηε ρξήζε απφ κε  
  ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο                   -         382.513 
   (67.411)         171.590 
 
     1.969.855      1.753.854
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ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 
31 Γεθεκβξίνπ 2010 
  

 
  2010 2009 
 Πεκ. € € 
ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ    
    
Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, πινία, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 15 19.006.225 18.190.108 
Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 16 4.535 1.311 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 18 1.755.102 1.769.926 
Άιια εηζπξαθηέα πνζά 19         341.720        367.907 
    21.107.582   20.329.252 
Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα  20 626.154 218.601 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά 21 5.261.337 5.198.558 

Δηαηξηθφο θφξνο επηζηξεπηένο   2.939 5.188 
Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 22     2.892.782     3.830.807 
      8.783.212     9.253.154   
Πχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ    29.890.794   29.582.406 
    
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ    
    
Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    
Κεηνρηθφ θεθάιαην 23 15.707.529 15.707.529 
Έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  937.067 937.067 
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο 25 2.847.071 940.719 
Ππζζσξεπκέλεο δεκηέο       (687.002)       (87.333) 
Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο  
  ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  18.804.665 17.497.982 
Ππκθέξνλ κεηνςεθίαο      (115.314)     (309.189) 
Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ    18.689.351   17.188.793 
    

Κε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    
Γαλεηζκφο 26 2.595.384 850.000 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 27       911.119       462.840 
     3.506.503    1.312.840 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 28 4.578.343 5.848.246 
Γαλεηζκφο 26 3.071.617 5.208.563 
Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 29          44.980          23.964 
     7.694.940   11.080.773 
Πχλνιν ππνρξεψζεσλ   11.201.443     12.393.613 
Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ   29.890.794   29.582.406 
 
 
Πηηο 15 Απξηιίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Salamis Tours (Holdings) Public Limited ελέθξηλε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε. 
 
 
 
  
Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ Αληψληνο Π. Ινχπεο 
Πχκβνπινο Πχκβνπινο 
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ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΠΡΑ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

           Θεθάιαηα πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 

  

Κεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Έθδνζε 
κεηνρψλ 
ππέξ ην 

άξηην 

Απνζεκ-
αηηθά 

δίθαηεο 
αμίαο 

Απνζεκ- 
αηηθφ 

αλαδηνξγ-
άλσζεο 

Ππζζσξεπ-
κέλα θέξδε/ 

(δεκηέο) 
Ππκθέξνλ 

κεηνςεθίαο Πχλνιν 
 Πεκ € € € € € € € 

         
πφινηπν-  
 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  15.707.529 937.067 978.499 (4.089.460) 2.382.083 (801.664) 15.114.054 
         
Κεηαθνξά ζηα ζπζζσξεπκέλα 
  θέξδε 

 
25 - - (14.738) - 14.738 - - 

         
Κεηαθνξά ιφγσ πψιεζεο         
 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ          
 πνπ ελνπνηήζεθαλ  κε ηελ         
 κέζνδν ζπγρψλεπζεο  - - - 4.089.460 (4.089.460) - - 
         
Ξψιεζε ζπγαηξηθήο  - - - - - 320.885       320.885 

 

 

 
15.707.529 937.067 963.761 - (1.692.639) (480.779) 15.434.939 

         

         
Άιια ζπλνιηθά έμνδα 
  γηα ηε ρξήζε  - - (23.042) - - - (23.042) 
         
Θαζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε  - - - - 1.605.306 171.590 1.776.896 

 
Ππλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην 
έηνο  - - (23.042) - 1.605.306 171.590 1.753.854 

         
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 / 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010  15.707.529 937.067 940.719 - (87.333) (309.189) 17.188.793 

 
Κεξίζκαηα πιεξσηέα 13 - - - - (730.583) - (730.583) 
 
Ξψιεζε ζπγαηξηθήο  - - - - - 261.286 261.286 

         
 

 

15.707.529 
 

937.067 
 

940.719 
 

- 
 

(817.916) 
 

(47.903) 
 

16.719.496 
 

 
Άιια ζπλνιηθά έζνδα 
  γηα ηε ρξήζε  - - 1.906.352 - - - 1.906.352 
         
Θαζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε  - - - - 130.914 (67.411) 63.503 

 
Ππλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην 
έηνο  - - 1.906.352 - 130.914 (67.411) 1.969.855 

 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010  

 
15.707.529 937.067 2.847.071 - (687.002) (115.314) 18.689.351 
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ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ  
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
  
 

  2010 2009 
 Πεκ. € € 
ΟΝΖ ΚΔΡΟΖΡΩΛ ΑΞΝ ΔΟΓΑΠΗΔΠ    
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  146.167 1.470.668 
Αλαπξνζαξκνγή γηα:    
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 2.329.082 2.541.232 
Κε πξαγκαηνπνηεζέλ ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά / (θέξδνο)   95.418 (86.521) 
Απφζβεζε άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 16 1.311 15.875 
Θέξδνο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 24 (1.178.248) (517.636) 
Εεκηά / (θέξδνο) απφ απνκείσζε / πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 10 19.638 (22) 
(Θέξδνο) / δεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ    
  θαη εμνπιηζκνχ 15 (79.532) 535.792 
Ξξφλνηα γηα δηαγξαθή επηζθαιψλ ρξεσζηψλ  - 434.180 
Ξηζησηηθνχο ηφθνπο 7 (87.679) (442.296) 
Σξεσζηηθνχο ηφθνπο θαη ηξαπεδηθά δηθαηψκαηα 11       464.174          588.634 
Ονή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο πξηλ απφ αιιαγέο ζην θεθάιαην 
θηλήζεσο  1.710.331 4.539.906 
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θηλήζεσο:    
Απνζέκαηα   (407.553) 206.469 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά  (427.814) 715.824 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο     (317.845)         (13.365) 
Ονή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο  557.119 5.448.834 
Ξιεξσκή θφξσλ       (48.107)       (201.020) 
Θαζαξά κεηξεηά απφ εξγαζίεο       509.012       5.247.814 
    
ΟΝΖ ΚΔΡΟΖΡΩΛ ΑΞΝ ΔΞΔΛΓΡIΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟIΝΡΖΡΔΠ    
Αγνξά άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 16 (4.535) - 
Αγνξά αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 (939.336) (5.959.490) 
Θαζαξή επίδξαζε απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 24 904.579 401.839 
Αγνξά επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 18 (1.006) - 
Δίζπξαμε απφ πψιεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 180.148 857.744 
Δίζπξαμε απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε 18 - 330 
Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ        87.679         434.596 
Θαζαξά κεηξεηά απφ / (γηα) επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο      227.529   (4.264.981) 
    
ΟΝΖ ΚΔΡΟΖΡΩΛ ΑΞΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡIΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟIΝΡΖΡΔΠ    
Δηζπξάμεηο δαλείσλ  2.000.000 1.000.005 
Απνπιεξσκή δαλείσλ  (1.895.359) (1.590.991) 
Ξιεξσκή κεξηζκάησλ  (723.412) - 
Ξιεξσκή ηφθσλ θαη ηξαπεδηθψλ δηθαησκάησλ        (464.174)       (588.634) 
Θαζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     (1.082.945)    (1.179.620) 
    
Θαζαξή κείσζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ  (346.404) (196.787) 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ:    
Πηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 22      1.562.969     1.759.756 

Πην ηέινο ηεο ρξήζεσο 22      1.216.565     1.562.969 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ  
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
 
 
  2010 2009 
 Πεκ. € € 
    
Θχθινο εξγαζηψλ 5 93.600 91.200 
    
Άιια έζνδα 7 386.454 4.573.921 
Δηζπξάμεηο δηαγξαθέλησλ ρξεσζηψλ  - 1.400.969 
Σξέσζε γηα απνκείσζε ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 17 (1.423.251) (2.112.991) 
Θέξδνο / (δεκηά) απφ πψιεζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 17 887.192      (757.527) 
Έμνδα δηνίθεζεο       (272.199)      (862.085) 
(Εεκηά) / θέξδνο απφ εξγαζίεο 8 (328.204) 2.333.487 
    
Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 11         (1.000)             (752) 
(Εεκηά) / θέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία  (329.204) 2.332.735 
    
Φνξνινγία 12         (7.616)        (14.893) 
Θαζαξή (δεκηά) / θέξδνο γηα ηε ρξήζε   (336.820)     2.317.842 
    
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα                    -                    - 
Ππλνιηθά (έμνδα) / έζνδα γηα ηε ρξήζε     (336.820)      2.317.842 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 
31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
 
 
  2010 2009 
 Πεκ. € € 
ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ    
    
Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 15 6.032 7.015 
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 17 6.122.767 7.563.450 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 18 1.736.156 1.708.601 
Άιια εηζπξαθηέα πνζά 19       341.720        367.907 
     8.206.675     9.646.973 
    
Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά 21 8.813.054 8.016.737 
Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 22     1.562.994     2.003.258 
    10.376.048   10.019.995 
    
Πχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ    18.582.723   19.666.968 
    
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ    
    
Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    
Κεηνρηθφ θεθάιαην 23 15.707.529 15.707.529 
Έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  937.067 937.067 
Ππζζσξεπκέλα θέξδε        1.883.992     2.951.395 
    18.528.588   19.595.991 
    
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 28 25.865 50.935 
Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 29 1.057 - 
Κεξίζκαηα           27.213          20.042 
           54.135          70.977 
    
Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ   18.582.723   19.666.968 
 
 
Πηηο 15 Απξηιίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Salamis Tours (Holdings) Public Ltd ελέθξηλε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε.  
 
 
 
  
Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ Αληψληνο Π. Ινχπεο 
Πχκβνπινο Πχκβνπινο 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΠΡΑ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
 
 
 

Πεκ. 
Κεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Έθδνζε 
κεηνρψλ ππέξ 

ην άξηην 
Ππζζσξεπκέλα 

θέξδε Νιηθφ 
  € € € € 
      
      
πφινηπν - 1 Ηαλνπαξίνπ 2009     15.707.529         937.067        633.553  17.278.149 
      
Θαζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε                       -                    -      2.317.842      2.317.842 
Ππλνιηθά έζνδα γηα ηε ρξήζε                       -                    -      2.317.842      2.317.842 
      
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 /  
1 Ηαλνπαξίνπ 2010  15.707.529 937.067 2.951.395 19.595.991 
 
Κεξίζκαηα πιεξσηέα  13                      -                    -      (730.583)      (730.583) 
        15.707.529          937.067      2.220.812   18.865.408 
Θαζαξή δεκηά γηα ηε ρξήζε                       -                    -      (336.820)     (336.820) 
Ππλνιηθά έμνδα γηα ηε ρξήζε                       -                    -      (336.820)     (336.820) 
 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010     15.707.529        937.067    1.883.992 18.528.588 
      
      
 
 
Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ 
Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Λφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην 
νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 
15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), 
θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη 
θνξνινγηθνί θάηνηθνη Θχπξνπ. Ρν πνζφ απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ 
κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ 
ηελ εηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ  
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  2010 2009 
 Πεκ. € € 
ΟΝΖ ΚΔΡΟΖΡΩΛ ΑΞΝ ΔΟΓΑΠΗΔΠ    
(Εεκηά) / θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  (329.204)  2.332.735  
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 1.783  1.519  
(Θέξδνο) / δεκηά απφ πψιεζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  (887.192) 757.527 
Δηζπξάμεηο δηαγξαθέλησλ ρξεσζηψλ  -  (1.400.969)  
Σξέσζε γηα απνκείσζε ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  1.423.251  2.112.991  
Ξηζησηηθά κεξίζκαηα 7 (5.000)  (4.335.000)  
Ξηζησηηθνχο ηφθνπο 7 (381.454)  (237.543)  
Σξεσζηηθνχο ηφθνπο θαη ηξαπεδηθά δηθαηψκαηα 11             1.000  752  
Ονή κεηξεηψλ γηα εξγαζίεο  πξηλ απφ αιιαγέο ζην θεθάιαην 
θηλήζεσο  (176.816)  (767.988)  
Αχμεζε ζηα εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά  (769.629)  (3.985.649)  
(Κείσζε) / αχμεζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο         (25.070)  17.495  
Ονή κεηξεηψλ γηα εξγαζίεο  (971.515)  (4.736.142)  
Ξιεξσκή θφξσλ           (6.559)  (16.610)  
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα εξγαζίεο      (978.074)  (4.752.752)  
    
ΟΝΖ ΚΔΡΟΖΡΩΛ ΑΞΝ ΔΞΔΛΓΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ    
Ξιεξσκή γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 (800) - 
Ξιεξσκή γηα αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ    
  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 18 (27.555) - 
Ξιεξσκή γηα αγνξά επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 17 -  (1.000)  
Δίζπξαμε απφ πψιεζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  904.123  182.204  
Δίζπξαμε  ηφθσλ  381.454  237.543  
Δίζπξαμε κεξηζκάησλ             5.000  4.335.000  
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     1.262.222  4.753.747  
    
ΟΝΖ ΚΔΡΟΖΡΩΛ ΑΞΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ    

Ξιεξσκή κεξηζκάησλ  (723.412) - 
Ξιεξσκή ηφθσλ θαη ηξαπεδηθψλ δηθαησκάησλ           (1.000)  (752)  
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο      (724.412)  (752)  
    
Θαζαξή αχμεζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ  (440.264)  243  
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ:    
Πηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 22   2.003.258  2.003.015  
Πην ηέινο ηεο ρξήζεσο 22   1.562.994  2.003.258  
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1. Πχζηαζε θαη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο  
 
Σψξα ζπζηάζεσο 
 
Ζ Δηαηξεία Salamis Tours (Holdings) Public Limited (ε ''Δηαηξεία'') ζπζηάζεθε ζηελ Θχπξν ζηηο 2 Ηνπλίνπ 1998 σο ηδησηηθή  
εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, Θεθ. 113. Πηηο 22 Ηνπλίνπ 1998 ε Δηαηξεία κεηαηξάπεθε 
ζε Γεκφζηα Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ. 113 θαη ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ 
Αμηψλ Θχπξνπ Λφκσλ θαη Θαλνληζκψλ. Ρν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ Γ. Θαηζνπλσηνχ 1, Salamis House, 
3607 Ιεκεζφο. 
 
Θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο  
 
Ζ Δηαηξεία είλαη ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο Salamis. Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, πνπ δελ έρνπλ 
αιιάμεη απφ ηε πξνεγνχκελε ρξήζε, είλαη ε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηδηφθηεησλ πινίσλ, ν ηνπξηζκφο, νη ηαμηδησηηθέο 
πξαθηνξεχζεηο, νη εθηεισλίζεηο θαη νη δηεζλείο κεηαθνξέο.  
 
2. Ινγηζηηθέο αξρέο  
 
Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη πην θάησ. 
Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φια ηα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο 
απφ φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
Βάζε εηνηκαζίαο  
 
Νη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη απαηηήζεηο ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ.113, ηεο Θχπξνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ Λφκνπο θαη 
Θαλνληζκνχο. Νη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 
θφζηνπο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε. 

 
Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ  απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 
εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε δηεχζπλζε ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ αλαθνξά έηνπο.  Ξαξά ην γεγνλφο 
φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο 
ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. 
 
ηνζέηεζε θαηλνχξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΞΣΑ  
 
Θαηά ην ηξέρνλ έηνο ην Ππγθξφηεκα πηνζέηεζε φια ηα θαηλνχξγηα θαη αλαζεσξεκέλα ΓΞΣΑ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο 
ηνπ θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ είρε επηθέξεη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
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2. Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
ηνζέηεζε θαηλνχξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΞΣΑ (ζπλέρεηα) 
 
Θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
αλαθνξάο είραλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 
 
Ξξφηππν / Γηεξκελεία Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
 ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 
 κεηά ηελ 
i) ηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
  

 ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ – Ξεξηνξηζκέλε Δμαίξεζε απφ ηελ 
Ξαξνπζίαζε Ππγθξηηηθψλ Ξνζψλ γηα Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 γηα  

Δηαηξείεο πνπ Δθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξψηε Φνξά» 1 Ηνπιίνπ 2010 
 ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ» - Ρξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ Κάην 2010 

ζηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
 ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:  Γλσζηνπνηήζεηο» - Ρξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ 

Κάην 2010 ζηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
 Αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξψλ» - Αλαζεψξεζε 

νξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
 ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:  Ξαξνπζίαζε» – Ρξνπνπνηήζεηο ζηελ  

θαηεγνξηνπνίεζε Δθδφζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο 1 Φεβξνπαξίνπ 2010 
 ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» - Ρξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ 

Κάην 2010 ζηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
 ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Μερσξηζηέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» - Ρξνπνπνηήζεηο  

απφ ηνλ Κάην 2010 ζηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ 1 Ηνπιίνπ 2010 
 ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» - Ρξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ 

Κάην 2010 ζηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
 Γηεξκελεία 13 «Ξξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Ξειαηψλ» - Ρξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ 

Κάην 2010 ζηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
 Γηεξκελεία 14 «Ξξνπιεξσκέο Διάρηζησλ Θεθαιαηαθψλ πνρξεψζεσλ» - Ρξνπνπνηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο εθνχζηεο πξνπιεξσκέλεο ζπλεηζθνξέο 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
 Γηεξκελεία 19 «Δμφθιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κε Ππκκεηνρηθνχο 

Ρίηινπο» 1 Ηνπιίνπ 2010 
 
ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 
 ΓΞΣΑ 1:  «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ» - Δπηπξφζζεηεο εμαηξέζεηο γηα νξγαληζκνχο  

πνπ παχνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πςειφ ππεξπιεζσξηζκφ  1 Ηνπιίνπ 2011 
 

 ΓΞΣΑ 7:  «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:  Γλσζηνπνηήζεηο»  -  Ρξνπνπνηήζεηο γηα  
ελίζρπζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε κεηαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ  1 Ηνπιίνπ 2011 

 
 ΓΞΣΑ 9:  «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:  Θαηάηαμε θαη Δπηκέηξεζε»   1 Ηαλνπαξίνπ 2013 

 
 ΓΙΞ 12:  «Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία» – Ξεξηνξηζκέλε ηξνπνπνίεζε ζε αλάθηεζε  

  Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ  1 Ηαλνπαξίνπ 2012 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ πην πάλσ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε κειινληηθέο 
ρξήζεηο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
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2. Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Βάζε ελνπνίεζεο  
 
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηζχλνπζαο 
εηαηξείαο Salamis Tours (Holdings) Public Limited θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζεκείσζε 17.  
 
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο, πνπ είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ην Ππγθξφηεκα έρεη ζπκθέξνλ πεξηζζφηεξν απφ ηα κηζά δηθαηψκαηα 
ςήθνπ ή αιιηψο ηε δχλακε λα αζθήζεη έιεγρν ζηηο εξγαζίεο ηνπο, ελνπνηνχληαη.   
 
Ζ ελνπνίεζε κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Salamis Tours Ltd, Salamis Lines Ltd, Salamis Lines (Hellas) Ltd, Messaoria Shipping Ltd 
θαη Ion Travel Ltd γίλεηαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή αξρή ζπγρψλεπζεο (merger accounting). Ζ ελνπνίεζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο 
γίλεηαη κε ηε κέζνδν απφθηεζεο (acquisition accounting). Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν απφθηεζεο 
ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζην Ππγθξφηεκα θαη ε ελνπνίεζε ζηακαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ν 
έιεγρνο απηφο ηεξκαηίδεηαη.    
 
Όια ηα ππφινηπα θαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο έρνπλ απαιεηθζεί πιήξσο θαηά ηελ ελνπνίεζε. 
Όπνπ είλαη απαξαίηεην, νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ έρνπλ αιιάμεη γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ην Ππγθξφηεκα.  
 
Ρν ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ησλ ελνπνηεκέλσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά απφ ηα 
απνζεκαηηθά ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. Ρν ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο απνηειείηαη απφ ην πνζφ ησλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηεο αξρηθήο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπκθέξνληνο κεηνςεθίαο ζηε κεηαβνιή ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ.  
 
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 
Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο 
κείνλ πξφβιεςε γηα κφληκε κείσζε ηεο αμίαο ηνπο, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εληνπίδεηαη ε 
κείσζε. 

 
Αλαγλψξηζε εηζνδεκάησλ  
 
Ρα έζνδα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 
 
 Θχθινο εξγαζηψλ  
 

Ν θχθινο εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη ηα εηζπξαθηέα πνζά γηα πσιήζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ θαη παξνπζηάδεηαη 
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εκπνξηθψλ εθπηψζεσλ θαη ηνπ Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο. O θχθινο εξγαζηψλ 
ζπκπεξηιακβάλεη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ ζαιάζζησλ λαχισλ, ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη 
παθέησλ ηνπξηζηηθψλ εθδξνκψλ πνπ πσιήζεθαλ. Νη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ 
πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο κε αλαθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο ππνινγηζκέλε κε βάζε ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ σο αλαινγία ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ. 

 
 Ξηζησηηθνί ηφθνη  
 

Ξηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαη' αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
 Ξηζησηηθά κεξίζκαηα  
 

Ρα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο λα εηζπξάμεη. 
 
 Δλνίθηα εηζπξαθηέα 
 
 Ρν εηζφδεκα απφ ελνίθηα αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ αλάινγα κε ηελ νπζία ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ. 
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2. Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο 
 
Ρν Ππγθξφηεκα πηνζέηεζε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» πνπ αληηθαηάζηεζε ην ΓΙΞ 14 «Νηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα».  Ζ πηνζέηεζε απηή δελ επέθεξε θακία αιιαγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηνκέσλ θαη ζηελ 
πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα, θαζφηη ε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ αλάιεςε απνθάζεσλ σο 
πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ αλαθεξφκελσλ ηνκέσλ θαη ηελ πάξζε απνθάζεσλ σο πξνο ηελ δηάζεζε πφξσλ πξνο 
ηνπο ηνκείο απηνχο, γίλεηαη ζηελ βάζε ησλ ίδησλ ηνκέσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαλ κε ην πξνεγνχκελν Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 
ΓΙΞ 14 θαη αλαθέξνληαη πην θάησ. 
 
Ρν Ππγθξφηεκα έρεη ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη: 
 
(α) Ρνπξηζκφο 
(β) Λαπηηιία 
(γ) Δθηεισλίζεηο, θνξηψζεηο/ δηεζλείο κεηαθνξέο 
(δ) Δπελδχζεηο 
 
Ρν Ππγθξφηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Θχπξν θαη Διιάδα. Γελ εθαξκφδεηαη αλάιπζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα επεηδή ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ ζηελ Θχπξν θαη ζηελ Διιάδα θαη επεηδή ν θχθινο 
εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζηηο δπν ρψξεο αιιεινζπλδένληαη θαη έηζη δελ είλαη εθηθηφ λα δνζεί δίθαηα αλάιπζε.  
 
Ρα άκεζα έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαηηθά, ηα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο απνζβέζεηο 
αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαηαλέκνληαη ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηνο κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα, ελψ έκκεζεο δαπάλεο φπσο ηα έμνδα θεληξηθήο δηαρείξηζεο δελ 
θαηαλέκνληαη. 
 
Ωθειήκαηα ππαιιήισλ  
 
Ρν Ππγθξφηεκα θαη νη ππάιιεινη ζπλεηζθέξνπλ ζην Θπβεξλεηηθφ Ρακείν Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε βάζε ηνπο κηζζνχο ησλ 

ππαιιήισλ.  Δπηπξφζζεηα ην Ππγθξφηεκα ιεηηνπξγεί ζρέδηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 
ηεξνχληαη ζε μερσξηζηά ηακεία ππφ ηε δηαρείξηζε επηηξφπσλ.  Ρα ζρέδηα ρξεκαηνδνηνχληαη κε πιεξσκέο απφ ηνπο ππαιιήινπο 
θαη απφ ην Ππγθξφηεκα.  Νη ζπλεηζθνξέο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο δηαγξάθνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ ζρεηίδνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη 
ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ. Ρν Ππγθξφηεκα δελ έρεη νπνηαδήπνηε λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα λα πιεξψζεη επηπιένλ 
ζπλεηζθνξέο εάλ ηα ζρέδηα δελ θαηέρνπλ αξθεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα πιεξψζνπλ ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηα 
σθειήκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. 
 
Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  
 
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη άιια έμνδα δαλεηζκνχ δηαγξάθνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ φπσο 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο  
 
(1) Λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο 
 Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο απνηηκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην Ππγθξφηεκα ("ην λφκηζκα 
ιεηηνπξγίαο"). Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€) ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη 
παξνπζίαζεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
 

(2) Ππλαιιαγέο θαη ππφινηπα 
 Ππλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηoο πoπ ηζρχνπλ ηελ εκεξoκεvία 

ηεο ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηάθξαζε 
ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  
Ρα απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δηεμάγνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ κεηαθξάδνληαη ζε Δπξψ 
κε βάζε ηε κέζε ηηκή ζπλαιιάγκαηνο ηνπ έηνπο, ελψ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη 
ππνρξεψζεηο ηνπο κεηαθξάδνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηε κέζε ηηκή ζπλαιιάγκαηνο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαθέξνληαη απ'επζείαο ζην απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ.  
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2. Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Φνξνινγία  
 
Νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο 
ππνινγίδνληαη κε βάζε ην πνζφ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πιεξσζεί ή ζα αλαθηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ρξεζηκνπνηψληαο 
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λνκνζεζίεο πνπ είραλ ζεζπηζζεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
Γίλεηαη πιήξεο πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξέσζεο, πάλσ ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο 
δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην παξφλ ζηάδην ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 
 
Σξεσζηηθά ππφινηπα αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη κειινληηθά θνξνινγεηέα 
θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έvαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ vα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ 
ηξέρσλ πεξηνπζηαθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδίαλ θνξνινγηθή αξρή. 
 
Κεξίζκαηα 
 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ θαη ηα νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηε ρξήζε 
πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Αθίλεηα, πινία, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο   
 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία, κε βάζε εθηηκήζεηο απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο  εθηηκεηέο, κείνλ 
κεηαγελέζηεξεο απνζβέζεηο γηα θηίξηα. Νη επαλεθηηκήζεηο γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη ψζηε ηα πνζά πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ λα κελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο δίθαηεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όια ηα 
άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο  

απνζβέζεηο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. 
 
Απμήζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε πηζηψλνληαη ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
Κεηψζεηο πνπ αληηζηαζκίδνπλ πξνεγνχκελεο απμήζεηο ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρξεψλνληαη έλαληη απηνχ ηνπ 
απνζεκαηηθνχ. Όιεο νη άιιεο κεηψζεηο ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  
 
Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ή ε επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ θάζε 
ζηνηρείνπ αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ρα εηήζηα 
πνζνζηά απφζβεζεο εθηφο ησλ πινίσλ πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ είλαη ηα αθφιoπζα: 
 % 
Θηίξηα 1 
Νρήκαηα θαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα  10-25 
Έπηπια, ζθεχε θαη εμνπιηζκφο 10 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20 
 
Γε ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζηε γε. 
 
Απνζβέζεηο πινίσλ 
Ρν θξνπαδηεξφπινην ''Salamis Filoxenia'' θαη ηα εκπνξηθά πινία “Pontos” θαη “Notos” ηχπνπ Ro-Ro απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηε 
ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ηνπο, κείνλ ε ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία, ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο 
σθέιηκεο ρξήζεο ηνπο. 
 
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία γηα θάζε ηφλν κεηάιινπ θαζνξίζηεθε ζε US$320 (2009: US$ 200) γηα θάζε ηφλν κεηάιινπ – LWT (Light 
Weight Tonnage) ζηελ βάζε εθηίκεζεο αλεμαξηήησλ εθηηκεηψλ.  
 
Ζ αλακελφκελε σθέιηκε ρξήζε ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ “Salamis Filoxenia” έρεη ππνινγηζηεί ζε 11 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ηνπ πινίνπ πνπ έγηλε ζηηο  1 Ηνπιίνπ 2009.   
 
Ζ αλακελφκελε σθέιηκε ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ πινίνπ “Pontos” έρεη ππνινγηζηεί ζε 80 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 
ηνπ πινίνπ πνπ έγηλε ζηηο 31 Καΐνπ 2007 ελψ ε αλακελφκελε σθέιηκε ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ πινίνπ “Notos” έρεη ππνινγηζηεί ζε 
67 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πινίνπ πνπ έγηλε ζηηο 31 Καΐνπ 2007.  
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2. Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Αθίλεηα, πινία, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο (ζπλέρεηα)  
 
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη νη σθέιηκεο δσέο αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εάλ απηφ 
ζεσξεζεί αλαγθαίν. 
 
Όπνπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ππνινγηδφκελν πνζφ αλάθηεζεο, απηή κεηψλεηαη 
ακέζσο ζην πνζφ ηεο αλάθηεζεο. 
 
Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. Ρν θφζηνο ζεκαληηθψλ αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο κεηαγελέζηεξεο 
δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  φηαλ είλαη πηζαλφ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά 
νθέιε κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη 
ζεκαληηθέο αλαθαηλίζεηο απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
 
Θέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ζχγθξηζε ησλ 
εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. Πηελ πεξίπησζε δηάζεζεο 
επαλεθηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο κεηαθέξνληαη ζηα 
θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ. 
 
Έμνδα δεμακεληζκνχ 
 
Ρα έμνδα δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
 
Κηζζψζεηο φπνπ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο παξακέλνπλ ζηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη 
σο κηζζψζεηο εθκεηάιιεπζεο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα κηζζψζεηο εθκεηάιιεπζεο ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζην δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

 
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Ππγθξφηεκα θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
κέζνπ. 
 
Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Νη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην 
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Θαηάιιειεο πξνβιέςεηο γηα εθηηκψκελα κε 
αλαθηήζηκα πνζά αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
έρεη απνκεησζεί.  Ζ αλαγλσξηδφκελε πξφβιεςε επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην 
πνπ ίζρπε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
 
Γάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ 
 
Ρα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην Ππγθξφηεκα κε ηελ παξνρή ρξεκάησλ απεπζείαο ζην δαλεηδφκελν ηαμηλνκνχληαη σο 
δάλεηα θαη παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζζείζα ηηκή θηήζεο. Απηή ε ηηκή είλαη ε δίθαηε αμία ησλ ρξεκάησλ πνπ δφζεθαλ γηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηα δάλεηα φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο ηελ εκεξνκελία πνπ δεκηνπξγείηαη ην δάλεην. Όια ηα 
δάλεηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ παξαρσξνχληαη ηα ρξήκαηα ζην δαλεηδφκελν. 
 
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηνπ δαλείνπ φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ην Ππγθξφηεκα δελ ζα είλαη ζε 
ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ ηεο νθείινπλ ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ησλ δαλείσλ. Ρν πνζφ ηεο 
πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ, ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 
αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ απφ εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο 
πξνεμνθιεκέλα κε ην αξρηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ.  
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2. Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 
 
Δπελδχζεηο  
 
Ρν Ππγθξφηεκα ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ηνπ ζε κεηνρέο θαη νκφινγα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, επελδχζεηο πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα 
ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ νη επελδχζεηο. Ζ Γηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε θαη επαλαμηνινγεί απηφλ ηνλ θαζνξηζκφ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 
 
 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 
Απηή ε θαηεγνξία έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο εκπνξία θαη απηά πνπ 
νξίζηεθαλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλ απνθηήζεθε κε θχξην ζθνπφ ηελ πψιεζε ζην πξνζερέο κέιινλ ή αλ 
νξίζηεθε ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε δηεχζπλζε. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη σο 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλ είλαη πξνο εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ρν Ππγθξφηεκα δελ θαηείρε ηέηνηεο επελδχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 
 Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε 
 

Δπελδχζεηο κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο θαη κε ζηαζεξή ιήμε ηηο νπνίεο ε δηεχζπλζε έρεη ηε ζεηηθή 
πξφζεζε θαη δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο, εθηφο απφ δεκηνπξγνχκελα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα, 
ηαμηλνκνχληαη σο επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε. Απηέο νη επελδχζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα κε 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο απφ απηέο πνπ έρνπλ ιήμε εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ρν Ππγθξφηεκα δελ θαηείρε ηέηνηεο 
επελδχζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

 
Δπελδχζεηο πνπ απνθηνχληαη γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη νπνίεο κπνξεί λα πσιεζνχλ ιφγσ αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο ή αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο αλ ε δηεχζπλζε έρεη ηε δεδεισκέλε 
πξφζεζε λα θξαηήζεη ηηο επελδχζεηο απηέο γηα ιηγφηεξν απφ δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ή 
εθηφο αλ ζα ρξεηαζηεί λα πσιεζνχλ γηα αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζε ηέηνηα πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη 
ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 
Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ κε βάζε ζπκβφιαην θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη 
ε ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην Ππγθξφηεκα δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην 
δηθαίσκα λα εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο έρεη ιήμεη, ή έρεη κεηαθεξζεί θαη ην Ππγθξφηεκα έρεη νπζηαζηηθά 
κεηαθέξεη ζεκαληηθά ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα 
ζε δίθαηε αμία. Ρα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα θαη νη επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν 
θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  
 
Ξξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. Κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Όηαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή 
ππνζηνχλ απνκείσζε ζηελ αμία, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηε δίθαηε αμία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
 
 
 
 



SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED 
 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 
24 

2. Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα) 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ελεξγή αγνξά βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πξνζθνξάο. 
Δάλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη ελεξγή φπσο επίζεο θαη γηα κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, ην 
Ππγθξφηεκα πξνζδηνξίδεη ηε δίθαηε αμία ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Νη κέζνδνη απνηίκεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε 
ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, αλαθνξά ζε παξφκνηνπο ηίηινπο θαη κεζφδνπο 
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θάλνληαο κέγηζηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο θαη ειάρηζηε ρξήζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ 
ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.  Γηα κεηνρέο φπνπ ε δίθαηε αμία δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία, αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ 
νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία.  
 
Ρν Ππγθξφηεκα αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζνλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί απνκείσζε 
ζηελ αμία. Πηελ πεξίπησζε κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, κηα ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε 
κείσζε ζηε δίθαηε αμία ηεο κεηνρήο θάησ απφ ην θφζηνο ηεο ιακβάλεηαη ππφςε σο έλδεημε πηζαλήο απνκείσζεο ζηελ αμία. Αλ 
ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά ε νπνία 
πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηεο παξνχζαο δίθαηεο αμίαο, κείνλ δεκηψλ απνκείσζεο ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα, κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη 
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ γηα κεηνρηθνχο ηίηινπο δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν θαη 
θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα κείνλ ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα. Πηνλ ηζνινγηζκφ, ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνληαη 
ζην δαλεηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
 
Γάλεηα πιεξσηέα 
Ρα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη ζην αξρηθφ πνζφ ρνξήγεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφζησλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ρα δάλεηα 
παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζηελ απνζβεζζείζα ηηκή θφζηνπο. Νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ εμφδσλ) θαη ηεο αμίαο απνπιεξσκήο, αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δαλείνπ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
πνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Νη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην 
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
Απνκείσζε ζηελ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  
 
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη θάζε ρξφλν γηα απνκείσζε ζηελ αμία 
ηνπο. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ζηελ αμία, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο 
πεξηζηάζεηο δείρλνπλ πσο ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ηε δηαθνξά ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο δίθαηεο 
αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κείνλ έμνδα πσιήζεσο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζηα κηθξφηεξα επίπεδα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ μερσξηζηέο, αλαγλσξίζηκεο 
ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ). 
 
Απνζέκαηα  
 
Ρα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θφζηνπο ή ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, φπνηα απφ ηηο δχν είλαη ρακειφηεξε. Ζ 
ηηκή θφζηνπο  θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ζηαζκηθήο αμίαο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε 
ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ, κείνλ νη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο θαη ηα έμνδα πψιεζεο. 
 
Κεηνρηθφ θεθάιαην  
 
Νη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα. 
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2. Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα) 
 
Κε – ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Νη κε – ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ην κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ μερσξηζηή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή θαιχπηνπλ άιινπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο θαη είηε έρνπλ πσιεζεί ή 
είλαη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε ή είλαη ζπγαηξηθή εηαηξία ε νπνία απνθηήζεθε κε ζθνπφ ηελ παξαπέξα πψιεζε ηεο.  Ζ 
ηαμηλφκεζε κίαο δξαζηεξηφηεηαο σο κε – ζπλερηδφκελε γίλεηαη ηελ ζηηγκή ηεο εθπνίεζεο ηεο ή φηαλ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα 
γηα ηαμηλφκεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. 
 
Όηαλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ηαμηλνκεζεί σο κε-ζπλερηδφκελε νη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 
αλαπξνζαξκφδνληαη σο αλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή λα δηαθφπεθε απφ ηελ αξρή ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. 
 
Ξξνβιέςεηο  
 
Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην Ππγθξφηεκα έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ 
πξνεγνχκελα γεγνλφηα, είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη ξνή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην πνζφ 
ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Όηαλ ην Ππγθξφηεκα αλακέλεη ε πξφβιεςε λα απνπιεξσζεί, γηα παξάδεηγκα 
κε βάζε έλα αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, ε απνπιεξσκή αλαγλσξίδεηαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κφλν φηαλ ε 
απνπιεξσκή είλαη ζρεδφλ βεβαία. 
 
Κε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 
Νη κε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ πνζά ηα νπνία είλαη πιεξσηέα πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
Ππγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο  
 
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε θαη ηαμηλφκεζε 
ζην ηξέρνλ έηνο. 

 
3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ  
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαη επίβιεςε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
 
Ρν Ππγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ζπλαιιαγκαηηθφ 
θίλδπλν θαζψο θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ έρεη. Ζ πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ 
θαζψο θαη ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην Ππγθξφηεκα ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη, έρεη σο εμήο: 
 
(1.1) Θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο  
Ν θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ ζηηο ηηκέο 
ηεο αγνξάο. Νη επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο 
ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ. Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δηαρεηξίδνληαη ηνλ θίλδπλν ηεο 
ηηκήο αγνξάο κέζσ επελδχζεσλ ζε δηάθνξνπο ηίηινπο φζν αθνξά εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ ψζηε 
λα ππάξρεη δηαζπνξά θαη κε πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ κειινληηθψλ πξνβιέςεσλ φζν αθνξά 
ηδησηηθέο κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο.  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 
Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαηά 5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα ζπλνιηθά έζνδα 
θαηά €88 ρηιηάδεο (2009: €88 ρηιηάδεο).  Πε πεξίπησζε κείσζεο 5% ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε. 
 
Ζ Δηαηξεία 
 
Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαηά 5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα ζπλνιηθά έζνδα 
θαηά €87 ρηιηάδεο (2009: €85 ρηιηάδεο).  Πε πεξίπησζε κείσζεο 5% ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε. 



SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED 
 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 
26 

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1) Ξαξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1.2) Θίλδπλνο επηηνθίνπ  
 
Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα επηηφθηα 
ηεο αγνξάο. Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ην δαλεηζκφ ηνπο, ηα κεηξεηά ζηελ 
ηξάπεδα θαη άιια εηζπξαθηέα ηνθνθφξα πνζά. Ν δαλεηζκφο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε 
θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηνπλ ην Ππγθξφηεκα θαη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ επηηφθηα. Ρν Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
 
Θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε αλάιπζε ησλ ηνθνθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε 
ζρέζε κε ηα επηηφθηα ήηαλ: 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ 3.234.502 4.198.714 
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ    (5.667.001)    (6.058.563) 
    (2.432.499)    (1.859.849) 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ 1.904.714 2.371.165 
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ                      -                    - 
     1.904.714      2.371.165 
 
Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαηά 1% ζα είρε ην απνηέιεζκα φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ.  
Ν ππνινγηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη φιεο νη άιιεο παξάκεηξνη παξακέλνπλ ζηαζεξέο.  Πε πεξίπησζε κείσζεο ησλ επηηνθίσλ 
θαηά 1% ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Άιια εηζπξαθηέα πνζά 3.417 3.680 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 28.928 38.308 
Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (16.762)         (22.678) 
Ρξαπεδηθά δάλεηα       (39.908)       (37.908) 
       (24.325)       (18.598) 

 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Άιια εηζπξαθηέα πνζά 3.417 3.680 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ        15.630          20.032 
        19.047          23.712 
 
(1.3) Ξηζησηηθφο θίλδπλνο  
Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζα 
κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία παξαθνινπζνχλ ζε ζπλερή βάζε ηε ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 
εηζπξαθηέσλ θαη πξνβαίλνπλ ζε πξφβιεςε γηα δηαγξαθή φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ρα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία.   
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ  
 
(1) Ξαξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1.3) Ξηζησηηθφο θίλδπλνο (ζπλέρεηα)   
 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ: 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Άιια εηζπξαθηέα πνζά 341.720 367.907 
Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 5.261.337 5.198.558 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ      2.892.782      3.830.807 
      8.495.839      9.397.273 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Άιια εηζπξαθηέα πνζά 341.720 367.907 
Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 8.813.054 8.016.737 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ       1.562.994       2.003.258 
   10.717.768     10.387.902 
 
Θαλέλα ππφινηπν πειάηε δελ αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ. 
 
(1.3.1)  Ξηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
 
Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε 
απνκεησκέλα, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αλαθνξά ζε εμσηεξηθέο πηζησηηθέο αμηνινγήζεηο (αλ ππάξρνπλ) ή ζε ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε: 
 
Ρν Ππγθξφηεκα – ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 2010 2009 
 € € 
Ππκβαιιφκελα κέξε ρσξίο εμσηεξηθή πηζησηηθή αμηνιφγεζε     
Νκάδα 1 525.089 768.181 
Νκάδα 2     3.968.079      3.799.627 
     4.493.168      4.567.808 
Πχλνιν εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ πνπ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκα ή 
απνκεησκέλα      4.493.168      4.567.808  
 
Άιια εηζπξαθηέα πνπ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκα ή απνκεησκέλα   
Νκάδα 3 341.720 367.907 
ΦΞΑ επηζηξεπηέν 406.328 352.100 
Ξξνπιεξσκέο        361.841         278.650 
    1.109.889         998.657  
 
Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο (1)    
Α2 - 582.956 
Α3 - 73.876 
ΒΑΑ2 631.638 63.054 
ΒΑΑ3 21.281 - 
ΒΑ1 45.964 - 
ΒΑ3 37.367 - 
Non-rated    2.108.388    3.063.959 
    2.844.638    3.783.845 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1) Ξαξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1.3) Ξηζησηηθφο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 
 
(1.3.1)  Ξηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ζπλέρεηα) 
 
Ζ Δηαηξεία 2010  2009 
 € € 
Ππκβαιιφκελα κέξε ρσξίο εμσηεξηθή πηζησηηθή αμηνιφγεζε     
Νκάδα 3     8.760.054    7.968.463 
 
Πχλνιν εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ πνπ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκα ή 
απνκεησκέλα     8.760.054    7.968.463 
 
Άιια εηζπξαθηέα πνπ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκα ή απνκεησκέλα   
Νκάδα 3 341.720 367.907 
ΦΞΑ επηζηξεπηέν 37.149 31.897 
Ξξνπιεξσκέο         15.851          16.377 
       394.720        416.181  
 
Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο (1)    
Α2 - 3.245 
ΒΑΑ2 4.138 - 
Non-rated    1.558.856    2.000.000 
    1.562.994    2.003.245 
 
(1)  Ρν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ «κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν» είλαη κεηξεηά ζην ηακείν. 
 

Νκάδα 1 – λένη πειάηεο (ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο). 
Νκάδα 2 – πθηζηάκελνη πειάηεο (πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο) ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 
Νκάδα 3 – εηαηξείεο εληφο ηνπ νκίινπ, εηαηξείεο ππφ θνηλή δηεχζπλζε θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο 
ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 
 
Θαλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα δελ έρεη ηχρεη 
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο. 
 
Ζ ειηθία ησλ ππνινίπσλ ησλ εκπνξηθψλ ρξεσζηψλ παξνπζηάδεηαη σο αθνινχζσο: 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
0 έσο 90 κέξεο 3.886.927 2.896.226 
91 έσο 180 κέξεο 336.818 669.234 
Ξεξηζζφηεξεο απφ 180 κέξεο         240.132            973.058 
    4.463.877         4.538.518 
 
Ζ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Αξρηθφ ππφινηπν 1.312.109 3.125.459 
Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο - 434.180 
Δηζπξάμεηο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ (βιέπε ζεκείσζε πην θάησ) (2.860) (343.323) 
Δπηζθαιείο ρξεψζηεο πνπ δηαγξάθεθαλ  - (31.300) 
Ξψιεζε ζπγαηξηθήο                      -       (1.872.907) 
Ρειηθφ ππφινηπν     1.309.249          1.312.109 
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(1) Ξαξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1.3) Ξηζησηηθφο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 
 
(1.3.1)  Ξηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ζπλέρεηα) 
 
Πεκείσζε: 
Νη εηζπξάμεηο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ γηα ην ζπγθξηηηθφ έηνο 2009 δηαθέξνπλ θαηά €82.877 απφ ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 
ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ην νπνίν αλέξρεηαη ζε €426.200.  Ζ δηαθνξά απηή αθνξά εηζπξάμεηο απφ επηζθαιείο ρξεψζηεο 
πνπ είραλ δηαγξαθεί πιήξσο ζε πξνεγνχκελα έηε θαη δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ ππνινίπνπ ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο 
ρξεψζηεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ.  Γηα ην ηξέρνλ έηνο δελ πξνέθπςε ηέηνηα δηαθνξά. 
 
Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθηηκνχλ φηη ε δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ ρξεσζηψλ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ 
αμία αλαθνξάο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
(1.4) Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  
 
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δε 
ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο 
δεκηψλ. Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε 
ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη ε δηαηήξεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 
πνζνχ ζε δεζκεπκέλεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο.  
 
Γίλεηαη ε πην θάησ αλαθνξά ζηηο ηακεηαθέο εθξνέο πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Ν πίλαθαο έρεη εηνηκαζζεί κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη βάζε ηεο ελσξίηεξεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ην Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία κπνξεί 
λα ππνρξεσζνχλ λα πιεξψζνπλ. 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 
            Δθξνέο κεηξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε 
 Ινγηζηηθή 

Αμία 
 

Κέζα ζε  
6 κήλεο 

6-12 
κήλεο 

 
1-2 
έηε 

 
2-5 
έηε 

 

 € € € € €  
Κε βξαρππξφζεζκα δάλεηα 2.595.384 - - 1.545.400 1.049.984  
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 1.395.400 522.700 872.700 - -  
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 4.578.343 4.578.343 - - -  
Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα     1.676.217   1.676.217                 -                 -                  -  
Φνξνινγία          44.980                  -        44.980                  -                  -  
   10.290.324   6.777.260      917.680   1.545.400    1.049.984  
 
 
31 Γεθεκβξίνπ 2009 
            Δθξνέο κεηξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε 
 Ινγηζηηθή 

Αμία 
 

Κέζα ζε  
6 κήλεο 

6-12 
κήλεο 

 
1-2 
έηε 

 
2-5 
έηε 

 

 € € € € €  
Κε βξαρππξφζεζκα δάλεηα 850.000 - - 200.000 650.000  
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 2.940.725 1.050.000 1.890.725 - -  
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 5.848.246 5.848.246 - - -  
Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα      2.267.838    2.267.838                   -                -                -  
Φνξνινγία           23.964                  -          23.964                 -                 -  
    11.930.773    9.166.084     1.914.689     200.000     650.000  
 



SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED 
 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 
30 

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1) Ξαξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
  
(1.4) Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ Δηαηξεία 
 
31 Γεθεκβξίνπ 2010 
            Δθξνέο κεηξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε 
 Ινγηζηηθή 

Αμία 
 

Κέζα ζε  
6 κήλεο 

6-12 
κήλεο 

 
1-2 
έηε 

 
2-5 
έηε 

  

 € € € € €   
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 25.865 25.865 - - -   
Κεξίζκαηα πιεξσηέα    27.213    27.213                -               -                -   
Φνξνινγία       1.057              -         1.057               -                -   
    54.135    53.078         1.057               -                -   
  
31 Γεθεκβξίνπ 2009 
            Δθξνέο κεηξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε 
 Ινγηζηηθή 

Αμία 
 

Κέζα ζε  
6 κήλεο 

6-12 
κήλεο 

 
1-2 
έηε 

 
2-5 
έηε 

  

 € € € € €   
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 50.935 50.935 - - -   
Κεξίζκαηα πιεξσηέα      20.042       20.042                -              -                -   
      70.977       70.977                -              -                -   
 
 (1.5) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη ιφγσ αιιαγψλ ζηηο 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα 
αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα απνηίκεζεο ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο. Ρν Ππγθξφηεκα ππφθεηηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο ζε Γνιάξηα Ζλσκέλσλ 
Ξνιηηεηψλ. Ζ πνιηηηθή ηνπ Ππγθξνηήκαηνο είλαη λα κελ πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο γηα πξνζηαζία απφ 
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο δηφηη ην θφζηνο πξνζηαζίαο είλαη δαπαλεξφ θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο αβέβαην. Ρν Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
 
Ξην θάησ παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλά λφκηζκα: 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 31 Γεθεκβξίνπ 2010 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
  

Δπξψ 
  

Γνι. ΖΞΑ 
 

Δπξψ 
  

Γνι. ΖΞΑ 
 €  €                    €                       € 
Άιια εηζπξαθηέα πνζά 341.720  - 367.907  - 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

 
1.755.102 

  
- 

 
1.769.926 

  
- 

Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 5.261.337  - 5.198.558  - 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 2.892.782  - 2.828.743  1.002.064 
Κε βξαρππξφζεζκα δάλεηα (1.849.984)  (745.400) (850.000)  - 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (4.578.343)  - (5.848.246)  - 
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα (650.000)  (745.400) (150.005)  (2.790.720) 
Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα      (738.105)        (938.112)         (63.611)       (2.204.227) 
Φνξνινγία         (44.980)                      -          (23.964)                       - 
       2.389.529     (2.428.912)       3.229.308      (3.992.883) 

 
Βαζκφο επεξεαζκνχ απφ απμνκεηψζεηο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 
 
Ξηζαλή απνδπλάκσζε ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Γνιαξίνπ Ακεξηθήο θαηά 10% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζα είρε αξλεηηθή επίδξαζε 
ζηα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο.   
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1) Ξαξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(1.5) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο (ζπλέρεηα) 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πην θάησ αλάιπζεο, ππνζέηνπκε φηη φιεο νη άιιεο παξάκεηξνη θαη θπξίσο ηα επηηφθηα παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο. 
 
Αξλεηηθή επίδξαζε ζηα ζπλνιηθά έζνδα: 
 2010 2009 
 € € 
Γνιάξην ΖΞΑ – Θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο     (269.891)       (428.806)                         
 
Κηα πηζαλή ελδπλάκσζε ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Γνιαξίνπ Ακεξηθήο θαηά 10% ζα είρε ηζφπνζε αιιά αληίζεηε επίδξαζε, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη φιεο νη άιιεο παξάκεηξνη παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 
 
Ζ Δηαηξεία 
 
Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε λφκηζκα εθηφο απφ Δπξψ θαη σο εθ ηνχηνπ 
δελ ππφθεηηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 
 
(1.6) Θίλδπλνο λαπηηιίαο 
Ηζηνξηθά ζηελ λαπηηιία ππάξρεη θπθιηθφηεηα ζηηο ηηκέο λαχισζεο θαη ηηο αμίεο ησλ πινίσλ νη νπνίεο θπκαίλνληαη αλάινγα κε 
αιιαγέο ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε. 
 
(1.7) Θίλδπλνο αληαγσληζκνχ 
πάξρεη νμχο αληαγσληζκφο ζηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ην Ππγθξφηεκα.  Ρν Ππγθξφηεκα αληηκεησπίδεη άκεζν 
αληαγσληζκφ απφ άιιεο Δηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ζηηο δηεζλείο 
κεηαθνξέο.  Ν αληαγσληζκφο νδεγεί ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Ππγθξνηήκαηνο.  Ρν ελδερφκελν πεξαηηέξσ κείσζεο ηηκψλ κειινληηθά δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
 
(1.8) Θίλδπλνο απψιεηαο θήκεο 
Ν θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο (είηε αιεζή είηε ςεπδή), 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη λνκηθέο αγσγέο ελαληίσλ ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο.  Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 
 
(1.9) Ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 
Ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ειέγρνπ 
ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν ιάζνο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο.  Ρα ζπζηήκαηα ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο αμηνινγνχληαη, ζπληεξνχληαη θαη αλαβαζκίδνληαη ζε ζπλερή βάζε. 
 
(1.10) Θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο 
Ν θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη ν θίλδπλνο νηθνλνκηθήο δεκηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απψιεηαο απφ πξνζηίκαηα θαη άιιεο 
πνηλέο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Ξνιηηείαο θαη άιισλ επνπηηθψλ αξρψλ.  Ν 
θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο θαζψο θαη 
άιισλ επνπηηθψλ ειέγρσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην Ππγθξφηεκα. 
 
(1.11) Λνκηθφο θίλδπλνο 
Ν λνκηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο νηθνλνκηθήο δεκηάο, δηαθνπήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 
αλεπηζχκεηεο θαηάζηαζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εθαξκνγήο ή παξάβαζεο λνκηθψλ ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα 
λνκηθψλ αγσγψλ.  Ν θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαη λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ ρξήζε 
έγθξηηεο λνκηθήο ζπκβνπιήο επί ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία γηα λα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο 
ηνπο. 
 
(1.12) Άιινη θίλδπλνη 
Ρν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Θχπξν θαη δηεζλψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.  Έλλνηεο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη ε εμέιημε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 
πξντφληνο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο θάζε ρψξαο θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπο θαζψο θαη ηνπ 
γεληθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα έρεη αιπζηδσηέο επηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο επεξεάδνληαο ην Ππγθξφηεκα. 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
(2) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηψλ 
 
Νη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο 
φπσο θαη ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο, φπσο νη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 
επελδχζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Ζ 
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ην Ππγθξφηεκα είλαη ε 
ηηκή πξνζθνξάο.  Ζ θαηάιιειε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή δήηεζεο. 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηα νπνία δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο θαζνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 
δηάθνξεο κεζφδνπο απνηίκεζεο αμηψλ. Ρν Ππγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο απνηίκεζεο αμηψλ φπσο κεζφδνπο 
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θάλεη ππνζέζεηο κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ ππνινγηζκέλεο πηζησηηθέο πξνζαξκνγέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο 
κε ιήμε εληφο ελφο έηνπο πξνζεγγίδεη ηηο δίθαηεο αμίεο ηνπο. Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο 
γλσζηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ 
αγνξαίν επηηφθην δηαζέζηκν ζην Ππγθξφηεκα γηα παξφκνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 
 
4. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο  
 
Νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο 
παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε κειινληηθά γεγνλφηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ινγηθά ζχκθσλα κε 
ηηο πεξηζηάζεηο. 
 
Ρν Ππγθξφηεκα θάλεη ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ. Ωο απνηέιεζκα νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί ζπαλίσο 
ηζνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Νη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεο 
αλαπξνζαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη 

πην θάησ: 
 
 Εσή πινίνπ θαη απνκείσζε  

 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ πινίσλ ηεο Δηαηξείαο αληηπξνζσπεχεη ην αξρηθφ θφζηνο θαηά ηε ζηηγκή πνπ παξαδφζεθε ή 
αγνξάζηεθε κείνλ απνζβέζεηο πνπ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζδνθψκελε σθέιηκε δσή απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ ην πινίν απνθηήζεθε. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ πινίσλ ηεο Δηαηξείαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ηελ εχινγε αμία ηεο ζηελ αγνξά ζε νπνηαδήπνηε 
ρξνληθή ζηηγκή δεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο αγνξάο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ ηείλνπλ λα κεηαβιεζνχλ αλάινγα κε ηηο 
κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο λαπιψζεσλ θαη ην θφζηνο ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ πινίσλ. Ηζηνξηθά, νη ηηκέο λαπιψζεσλ θαη ε αμία 
ησλ πινίσλ ηείλνπλ λα είλαη θπθιηθέο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί δεκηέο απνκείσζεο κφλν φηαλ ζπκβαίλνπλ γεγνλφηα πνπ 
πξνθαινχλ  λα πηζηεχεη φηη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο γηα ην πινίν ζα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ. Ζ 
ινγηζηηθή αμία ηνπ πινίνπ πνπ θαηέρεηαη θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμεηάδεηαη γηα πηζαλή απνκείσζε φηαλ γεγνλφηα ή 
αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πινίνπ κπνξεί λα κελ είλαη πιήξσο αλαθηήζηκε. Πε 
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε ρξέσζε απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη εάλ ε εθηίκεζε ηεο πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ πινίνπ θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε 
ινγηζηηθή αμία ηνπ πινίνπ. 
 
Θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, ε Δηαηξεία πξέπεη λα θάλεη ππνζέζεηο γηα ηηο κειινληηθέο ηηκέο 
λαχισζεο, ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ θαη ηελ εθηηκψκελε ππνιεηπφκελε σθέιηκε δσή ηνπ πινίνπ. Απηέο νη 
ππνζέζεηο βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθέο ηάζεηο, θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε δηνίθεζε ζεσξεί 
φηη νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αμηνινγεζεί ε πηζαλφηεηα απνκείσζεο είλαη ινγηθέο θαη θαηάιιειεο, 
απηέο νη ππνζέζεηο κπνξεί λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθέο. 
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4. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο (ζπλέρεηα) 
 
 Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 
 

Ρν Ππγθξφηεκα εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα είζπξαμεο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ 
ηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο.  Νη ελδείμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο είλαη ην 
ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξεψζηε.  Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην 
αλαθηήζηκν πνζφ θαη δεκηνπξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο 
αλαγλσξίδεηαη ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζπλερήο θαη 
ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 
 Φνξνινγία  

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Γηα ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο. Ρν Ππγθξφηεκα αλαγλσξίδεη 
ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη 
επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη 
αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα εηαηξηθφ θφξν θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ 
πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 

 
 Γίθαηε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά, πξνζδηνξίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Ρν Ππγθξφηεκα αζθεί θξίζε γηα ηελ επηινγή δηαθφξσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο θαη 
θάλεη ππνζέζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ δίθαηε αμία 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηε δίθαηε αμία ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη. 
 

 Απνκείσζε αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  

 
Ρν Ππγθξφηεκα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 39 γηα λα απνθαζίζεη πφηε κηα επέλδπζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηελ 
αμία.  Απηή ε απφθαζε απαηηεί άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο.  Πηελ άζθεζε ηεο θξίζεο απηήο, ην Ππγθξφηεκα εθηηκά, καδί 
κε άιινπο παξάγνληεο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ έθηαζε πνπ ε δίθαηε αμία κηαο επέλδπζεο είλαη ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο, θαη 
ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη βξαρππξφζεζκν επηρεηξεκαηηθφ κέιινλ ηεο επέλδπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
παξαγφλησλ φπσο ε επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο 
ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 

 
 
5. Θχθινο εξγαζηψλ 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 40.029.738 37.590.132 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (Πεκ. 24)                        -     11.462.244 

Πχλνιν     40.029.738     49.052.376 
 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο           93.600           91.200 
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6. Αλάιπζε θαηά ηνκέα - Ππγθξφηεκα 
 
Ρνκείο δξαζηεξηφηεηαο 
   Δθηεισλίζεηο    
    θνξηψζεηο/ 
    δηεζλείο  
  Ρνπξηζκφο  Λαπηηιία κεηαθνξέο Δπελδχζεηο Δλνπνίεζε Πχλνιν 
2010  € € € € € € 
 
Θχθινο εξγαζηψλ   

Ξσιήζεηο ζε ηξίηνπο  5.434.137 15.551.605 19.043.996 - - 40.029.738 

Ξσιήζεηο εληφο ζπγθξνηήκαηνο  877.870 4.259.474 2.423.346 - (7.560.690) -       

                  6.312.007 19.811.079 21.467.342 -  (7.560.690)  40.029.738 

Απνηειέζκαηα 

(Εεκηά) / θέξδνο ηνκέα  (1.046.153) (872.063) 703.693 1.159.435  (55.088) 

Κε θαηαλεκεκέλα έμνδα - - - -  - 

Κε θαηαλεκεκέλα έζνδα               - - - -  201.255 

Θέξδνο / (δεκηά) πξηλ ηελ     
 θνξνινγία                (1.046.153) (872.063) 703.693 1.159.435    146.167 
   
            
Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 7.265.915 11.417.840 7.493.088 1.755.101  27.931.444 

Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά  

 ζηνηρεία   - - - -  1.958.850 
       
Πχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  7.265.915 11.417.840 7.493.088 1.755.101  29.890.794 
   
πνρξεψζεηο 

πνρξεψζεηο ηνκέα  2.005.270 6.017.995 3.124.043 -  11.147.308 

Κε θαηαλεκεκέλεο ππνρξεψζεηο  - - - -  54.135 
    
Πχλνιν ππνρξεψζεσλ   2.005.270 6.017.995 3.124.043 -  11.201.443 
   

Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ξξνζζήθεο αθηλήησλ, πινίσλ,  
  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 165.517 558.107 215.712 -  939.336 
 
Ξξνζζήθεο άυισλ ζηνηρείσλ 
  ελεξγεηηθνχ  - - 4.535 -  4.535 

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, πινίσλ,   
  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 110.113 1.514.100 704.869 -  2.329.082 

Απνζβέζεηο άυισλ ζηνηρείσλ 
  ελεξγεηηθνχ   - - 1.311 -  1.311 
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6. Αλάιπζε θαηά ηνκέα (ζπλέρεηα) - Ππγθξφηεκα 
 
Ρνκείο δξαζηεξηφηεηαο 
   Δθηεισλίζεηο    
    θνξηψζεηο/ 
    δηεζλείο  
  Ρνπξηζκφο (1) Λαπηηιία κεηαθνξέο Δπελδχζεηο Δλνπνίεζε Πχλνιν 
2009 € € € € € € 
 
Θχθινο εξγαζηψλ   

Ξσιήζεηο ζε ηξίηνπο  17.107.478 13.760.642 18.184.256 -  49.052.376 

Ξσιήζεηο εληφο ζπγθξνηήκαηνο      1.199.100 3.594.422 1.304.941 - (6.098.463) -   

                  18.306.578 17.355.064 19.489.197 -  (6.098.463)  49.052.376 

Απνηειέζκαηα 

Θέξδνο / (δεκηά) ηνκέα  997.147 (67.576) 1.073.791 517.658  2.521.020 

Κε θαηαλεκεκέλα έμνδα - - - -  (532.716) 

Κε θαηαλεκεκέλα έζνδα                               - - - -                    - 

Θέξδνο / (δεκηά) πξηλ ηελ     
 θνξνινγία                997.147      (67.576)       1.073.791   517.658     1.988.304 
   
            
Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 5.783.522 13.064.549 6.542.853 1.769.926  27.160.850 

Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά  

 ζηνηρεία   - - - -    2.421.556  
       
Πχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  5.783.522 13.064.549 6.542.853 1.769.926  29.582.406 
   
πνρξεψζεηο 

πνρξεψζεηο ηνκέα  2.290.551 7.039.906 2.995.202 -  12.325.659 

Κε θαηαλεκεκέλεο ππνρξεψζεηο  - - - -  67.954 
    
Πχλνιν ππνρξεψζεσλ   2.290.551 7.039.906 2.995.202 -  12.393.613 
   

Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ξξνζζήθεο αθηλήησλ, πινίσλ,  
  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15.015 5.611.763 332.712 -  5.959.490 

Γηαγξαθή επηζθαιψλ ρξεσζηψλ 176.878 - 257.302   434.180 
 
Γηαγξαθή αθηλήησλ, πινίσλ,   
  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 19.200 - - -  19.200 

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, πινίσλ,   
  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 153.377 1.682.445 705.410 -  2.541.232 

Απνζβέζεηο άυισλ ζηνηρείσλ 
  ελεξγεηηθνχ   - - 15.875 -  15.875 
   

 
(1)  Ππκπεξηιακβάλεη ηηο κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (ζεκ. 24)  
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7. Άιια έζνδα  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   
Ξηζησηηθνί ηφθνη 87.679 193.406 
Αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο εηζπξαρζέληεο 3.750 28.000 
Γηάθνξα έζνδα εθκεηάιιεπζεο  48.452            66.839 
Ξηζησηηθά κεξίζκαηα                 825                    - 
         140.706        288.245 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
Ξηζησηηθνί ηφθνη                      -         248.890   
                      -         248.890   
         140.706         537.135   
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Ξηζησηηθνί ηφθνη 381.454 237.543 
Ξηζησηηθά κεξίζκαηα 5.000 4.335.000 
Γηάθνξα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο                    -            1.378 
       386.454     4.573.921 
 
8. (Εεκηά) / θέξδνο απφ εξγαζίεο   
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
Ρν θέξδνο απφ εξγαζίεο αλαθέξεηαη κεηά ηε ρξέσζε ησλ πην θάησ θνλδπιίσλ: € € 
   
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο     

Δλνίθηα πιεξσηέα 97.491 126.301 
Θφζηνο πξνζσπηθνχ (Πεκ.9) 6.642.939 6.439.213 
Ακνηβή ειεγθηψλ           59.221           53.125 
   
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   
Δλνίθηα πιεξσηέα  - 99.966 
Θφζηνο πξνζσπηθνχ (Πεκ. 9) - 678.880 
Ακνηβή ειεγθηψλ                200           20.000 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Ρν θέξδνο απφ εξγαζίεο αλαθέξεηαη κεηά ηε ρξέσζε ησλ πην θάησ θνλδπιίσλ:   
Ακνηβή ειεγθηψλ  15.545 14.304 
Θφζηνο πξνζσπηθνχ (Πεκ. 9)      105.058      182.513 
 
9. Θφζηνο πξνζσπηθνχ  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο € € 
Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 6.580.660 6.374.261 
Δηζθνξέο ζε ηακείν πξνλνίαο         62.279            64.952 
   6.642.939      6.439.213 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   
Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα - 653.831 
Δηζθνξέο ζε ηακεία πξνλνίαο                    -           25.049 
                    -         678.880 
Πχλνιν   6.642.939      7.118.093 
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9. Θφζηνο πξνζσπηθνχ (ζπλέρεηα) 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 103.468 178.754 
Δηζθνξέο ζε ηακείν πξνλνίαο            1.590         3.759 

       105.058     182.513 
 
Ρν Ππγθξφηεκα ιεηηνπξγεί γηα νξηζκέλεο εηαηξείεο ζρέδηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη μερσξηζηά θαη 
εηνηκάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απφ ηα νπνία νη ππάιιεινη δηθαηνχληαη πιεξσκή νξηζκέλσλ σθειεκάησλ 
θαηά ηελ αθππεξέηεζε ή πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 
 
10.  Θαζαξή (δεκηά) / θέξδνο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   
Θέξδνο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε      -               22 
Εεκηά απφ απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε     (19.638)                - 
     (19.638)             22 
   
11. Έζνδα / (έμνδα) ρξεκαηνδφηεζεο  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο 
 

Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   
Θέξδνο απφ δνζνιεςίεο ζε μέλν ζπλάιιαγκα                    -       294.420 
 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   
Θέξδνο απφ δνζνιεςίεο ζε μέλν ζπλάιιαγκα                    -            3.411 
   
Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 
 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
Ρφθνη θαη ηξαπεδηθά δηθαηψκαηα πιεξσηέα (464.174) (402.383) 
Εεκηά απφ δνζνιεςίεο ζε μέλν ζπλάιιαγκα   (327.816)                   - 
   (791.990)     (402.383) 
   
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   
Ρφθνη θαη ηξαπεδηθά δηθαηψκαηα πιεξσηέα                   -      (186.251) 
                   -     (186.251) 
   
Θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο   
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  (791.990)     (107.963) 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο                  -     (182.840) 
 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο € € 
Ρφθνη θαη ηξαπεδηθά δηθαηψκαηα πιεξσηέα     (1.000)            (752)           
 



SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED 
 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 
38 

12. Φνξνινγία  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   
Δηαηξηθφο θφξνο - ηξέρνληνο έηνπο 18.614 53.746 
Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνληνο έηνπο 8.464 26.037 
Φνξνινγία - πξνεγνπκέλσλ εηψλ 40.400 111.823 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ζεκείσζε 27)      14.047           (5.087) 
Πχλνιν πξφλνηαο έηνπο      81.525          186.519 
   
Κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνληνο έηνπο -           24.889  
Φνξνινγία – πξνεγνχκελσλ εηψλ         1.139                     -  
         1.139           24.889  
Πχλνιν       82.664         211.408  
 
Ν θφξνο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο σο εμήο: 
 2010 2009 
 € € 
Ινγηζηηθφ θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία     146.167    1.988.304 
   
Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο 14.617 198.830 
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη δηαθνξά 
ζε απνζβέζεηο θαη θεθαιαηνπρηθέο εθπηψζεηο 176.349 289.848 
Φνξνινγηθή επίδξαζε εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία (177.840) (502.444) 
Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηψλ 5.392 67.496 
10% επηπξφζζεηε θνξνινγία 96 16 

Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνληνο έηνπο 8.464 50.926 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 14.047 (5.087) 
Φφξνη πξνεγνπκέλσλ εηψλ     41.539       111.823 
Σξέσζε θνξνινγίαο     82.664       211.408 
 
(α) Νη εηαηξείεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο κε θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ Θχπξν (εθηφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 
ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν (β) πην θάησ) ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε 
βάζε ζηαζεξφ ζπληειεζηή 10%. Πηελ πεξίπησζε δεκηψλ, Θππξηαθέο εηαηξείεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ θαη λα 
ζπκςεθίζνπλ ηηο δεκηέο απηέο κε ηα θέξδε ησλ επνκέλσλ εηψλ ρσξίο πεξηνξηζκφ θαη ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε νπνηνδήπνηε 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Πηελ Διιάδα, ν ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ηα έηε 2010 θαη 2009 ήηαλ 25%. 
 
Δπίζεο ην Ππγθξφηεκα, πνπ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο πεξηιακβάλεη ηελ ηζχλνπζα εηαηξεία θαη φιεο ηηο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο 
ζηηο νπνίεο άκεζα ή έκκεζα ε ηζχλνπζα εηαηξεία ειέγρεη ην 75% ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο, ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη 
δεκηέο θαη λα ηηο ζπκςεθίδεη κε θέξδε κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε εθρσξνχζα 
εηαηξεία θαη ε αηηνχζα εηαηξεία είλαη κέιε ηνπ ίδηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νιφθιεξν έηνο (Group Relief). Ζ Δηαηξεία θαη νη 
εμαξηεκέλεο εηαηξείεο έρνπλ δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Group Relief φπσο εμεγήζεθαλ πην πάλσ. Ρν πην πάλσ 
αθνξά εηαηξείεο πνπ θνξνινγνχληαη κε βάζε ηελ Θππξηαθή Λνκνζεζία. 
 
Θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη πνπ εηζπξάηηνληαη απφ Θππξηαθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε 
πνζνζηφ 10%.  Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη ηφθνη εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν.  
 
(β) Βάζε ηνπ πεξί Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο (Ρέιε θαη Φνξνινγηθέο Γηαηάμεηο) λφκνπ θαη θαη' εμαίξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο 
νπνηνπδήπνηε πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λφκνπ πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020 δελ 
επηβάιιεηαη νπνηνζδήπνηε θφξνο ζην εηζφδεκα πινηνθηήηε Θππξηαθνχ πινίνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ ζε 
νπνηαδήπνηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε κεηαμχ Θχπξνπ θαη ιηκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή κεηαμχ ιηκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ρα Θππξηαθά 
πινία ππφθεηληαη φκσο ζε θφξν ρσξεηηθφηεηαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο Λφκνπ.  
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12. Φνξνινγία (ζπλέρεηα) 
 
Δπίζεο, εηαηξείεο πνπ δηαηεξνχλ γξαθείν ζηελ Θχπξν θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πινίσλ έρνπλ ηελ επηινγή λα 
θνξνινγεζνχλ είηε κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λφκνπ κε ζπληειεζηή 10% (κέρξη ηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009: 4,25%) ή κε θφξν ρσξεηηθφηεηαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο Λφκνπ.   
 
Γελ επηβάιιεηαη εηαηξηθφο θφξνο θαη έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά γηα ηελ άκπλα ζηα κεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θέξδε 
πινηνθηεηξηψλ Θππξηαθψλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πινίσλ θαη δηαηεξνχλ γξαθεία ζηελ 
Θχπξν ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Δηαηξηθφο θφξνο – ηξέρνληνο έηνπο  1.057 - 
Ακπληηθή εηζθνξά – ηξέρνληνο έηνπο         6.559       14.893 
Σξέσζε έηνπο        7.616       14.893 
 
Ν θφξνο επί ησλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο 
ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο σο εμήο: 
 2010 2009 
 € € 
Θέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία  (329.204)     2.332.735 
 
Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο (32.920) 233.274 
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 161.192 358.402 
Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηηαη ζε 
θνξνινγία (96.011) (588.642) 
Φνξνινγηθή επίδξαζε ζπκςεθηζκνχ δεκηάο εηαηξεηψλ ζπγθξνηήκαηνο (31.300) - 
10% επηπξφζζεηε θνξνινγία 96 - 
Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνληνο έηνπο         6.559           14.893 

Σξέσζε θνξνινγίαο         7.616           14.893 
 
Ν ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%. 
 
Θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%.  Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη 
ηφθνη εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν.  Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή 
εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%. 
 
Ζ Δηαηξεία γηα ην ηξέρνλ έηνο παξνπζίαζε θoξoιoγηθφ θέξδνο χςνπο €322.610 ην νπνίν ζπκςεθίζζεθε κε θνξνινγηθέο δεκηέο 
πνπ εθρσξήζεθαλ ζηελ Δηαηξεία απφ άιιεο εηαηξείαο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο χςνπο €313.000. 
 
13.  Κεξίζκαηα 
 2010 2009 
 € € 
Ρειηθφ κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε        730.583                - 
       730.583                - 
 
 
Πηηο 9 Ηνπλίνπ 2010 ε Δηαηξεία ζε Γεληθή Ππλέιεπζε ελέθξηλε ηελ πιεξσκή ηειηθνχ κεξίζκαηνο χςνπο 2 ζελη αλά κεηνρή πνπ 
αλέξρεηαη ζε €730.583 απφ θέξδε ησλ εηψλ 2007 θαη 2008. 
 
Ρα κεξίζκαηα πνπ πιεξψλνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Θχπξνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή παξαθξάηεζε 
εηζθνξά γηα ηελ άκπλα κε πνζνζηφ 15%. 
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14. Βαζηθφ θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά κεηνρή  
 

Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Βαζηθφ θαη πιήξεο θαηαλεκεκέλν θέξδνο απφ κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (ζεκ. 24) 1.176.521 2.437.610 
Ππκθέξνλ κεηνςεθίαο                      -     (382.513) 
Βαζηθφ θαη πιήξεο θαηαλεκεκέλν θέξδνο απφ κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  
  πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο  1.176.521 2.055.097 
Βαζηθή θαη πιήξεο θαηαλεκεκέλε δεκηά απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ  
  αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο  (1.045.607)     (449.791) 
Βαζηθφ θαη πιήξεο θαηαλεκεκέλν θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  
  Δηαηξίαο        130.914    1.605.306 
 
 
Κεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο  36.529.136   36.529.136 
 
Βαζηθφ θαη πιήξεο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
κεηξηθήο εηαηξείαο (ζελη)               0,36             4,40 
Βαζηθφ θαη πιήξεο θαηαλεκεκέλν θέξδνο αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο  
  κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο απφ κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (ζελη)              3,22             5,63 
Βαζηθή θαη πιήξεο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
κεηξηθήο Δηαηξείαο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (ζελη)           (2,86)          (1,23) 
 
15. Αθίλεηα, πινία, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 

Γε θαη θηίξηα Ξινία Νρήκαηα θαη 
εκπνξεπκα-

ηνθηβψηηα 

Έπηπια, ζθεχε 
θαη εμνπιηζκφο 

Ζιεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο 

Νιηθφ 
 

Θφζηνο ή εθηίκεζε € € € € € € 

Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 4.488.359 13.066.408 5.525.427 2.323.210 1.297.649 26.701.053 
Ξξνζζήθεο - 5.586.423 352.030 8.350 12.687 5.959.490 
Ξσιήζεηο - (4.927.212) (227.097) (6.534) - (5.160.843) 
Ξψιεζε ζπγαηξηθήο      (328.820)                     -      (22.798)      (500.410)    (298.188)   (1.150.216) 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 / 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 4.159.539 13.725.619 5.627.562 1.824.616 1.012.148 26.349.484 
Ξξνζζήθεο - 441.050 205.025 120.787 172.474 939.336 
Δπαλεθηίκεζε (ζεκ.) 2.206.461 - - - - 2.206.461 
Ξσιήζεηο - - (290.503) - (1.420) (291.923) 
Ξψιεζε ζπγαηξηθήο                   -                    -                  -        (80.953)      (81.831)     (162.784) 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   6.366.000   14.166.669  5.542.084    1.864.450  1.101.371 29.040.574 
       
Απνζβέζεηο       
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 103.056 4.838.014 2.109.663 1.876.361 1.236.066 10.163.160 
Δπηβάξπλζε έηνπο 27.733 1.623.021 715.825 110.894 63.759 2.541.232 
Δπί πσιήζεσλ - (3.626.806) (137.855) (2.646) - (3.767.307) 
Ξψιεζε ζπγαηξηθήο      (29.519)                   -     (19.358)      (431.058)    (297.774)    (777.709) 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 / 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 101.270 2.834.229 2.668.275 1.553.551 1.002.051 8.159.376 
Δπηβάξπλζε έηνπο 29.046 1.437.444 709.398 66.217 86.977 2.329.082 
Δπαλεθηίκεζε (ζεκ.) (130.316) - - - - (130.316) 
Δπί πσιήζεσλ - - (189.887) - (1.420) (191.307) 
Ξψιεζε ζπγαηξηθήο                    -                   -                   -        (51.438)       (81.048)     (132.486) 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010                     -   4.271.673   3.187.786    1.568.330   1.006.560 10.034.349 
       
Θαζαξή ινγηζηηθή αμία       
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   6.366.000      9.894.996    2.354.298          296.120         94.811 19.006.225 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009   4.058.269    10.891.390    2.959.287          271.065         10.097 
   

18.190.108 
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15. Αθίλεηα, πινία, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο επαλεθηηκήζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κε βάζε ηελ 
αγνξαία αμία, κε ηελ ζπλνιηθή επαλεθηίκεζε λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €2.336.775.  Ρν πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε 
κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πξνθχπηνπζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμία ζηα ηδία θεθάιαηα 
(ζεκείσζε 25).   
 
Αλ ε γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαλ κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο, ηα πνζά ζα ήηαλ σο εμήο: 
 2010 2009 
 € € 
Θφζηνο 993.811 993.811 
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο    (45.783)       (39.917) 
Θαζαξή ινγηζηηθή αμία    948.028        953.894 
 
Νη απνζβέζεηο πάλσ ζηελ ηηκή θηήζεο ησλ θηηξίσλ γηα ην έηνο 2010 αλήιζαλ ζε €5.866 (2009: €6.218).   
 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα πεξηιακβάλνπλ γε επαλεθηηκεκέλεο αμίαο €3.810.000 (2009: € 1.763.277) πάλσ ζηελ νπνία δελ ινγίδνληαη 
απνζβέζεηο.   
 
Πηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ νη εηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνπλ:  
 
 2010 2009 
 € € 
Θαζαξή ινγηζηηθή αμία 100.616 1.393.536 
Θέξδνο / (δεκηά) απφ πψιεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ         79.532        (535.792) 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, πινίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ    180.148           857.744 
 
Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κε ππνζήθεο πάλσ ζηε γε θαη ηα θηίξηα γηα €4.490.202 (2009: €4.490.202) θαη πάλσ 
ζηα 3 ηδηφθηεηα πινία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο “Salamis Filoxenia”, “Pontos” θαη “Notos”.  Δπίζεο νρήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θέξνπλ ζηαζεξή επηβάξπλζε αμίαο €1.000.000 πιένλ ηφθνπο σο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθνχ 
δαλείνπ ηεο ζπγαηξηθήο απηήο.  Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εμαζθαιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 26. 
 
Πηα αθίλεηα, πινία, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ν ηίηινο δελ αλήθεη ζην Ππγθξφηεκα. 
 
Αγνξά θαη πψιεζε πινίσλ 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην Ππγθξφηεκα δελ πξνέβεθε ζηελ αγνξά ή πψιεζε νπνηνπδήπνηε πινίνπ. 
 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ην Ππγθξφηεκα είρε απνθηήζεη ην θξνπαδηεξφπινην “Salamis Filoxenia” κέζσ ηεο εμ’ 
νινθιήξνπ ζπγαηξηθήο ηνπ εηαηξείαο Mana Shipping Co. Ltd κε ζθνπφ ηελ δηεμαγσγή θξνπαδηέξσλ απφ ην ιηκάλη Ιεκεζνχ ζε 
ιηκάληα ηεο Κεζνγείνπ.   
 
Ρν θξνπαδηεξφπινην δηεμήγαγε θξνπαδηέξεο γηα πξψηε θνξά θαηά ηνλ Κάην ηνπ 2010 θαζφηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο ππφθεηην ζηηο απαξαίηεηεο αλαθαηλίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο. 
 
Δπηπξφζζεηα, ην θξνπαδηεξφπινην “Salamis Glory” πνπ δηεμήγαγε θξνπαδηέξεο απφ ην ιηκάλη Ιεκεζνχ ζε ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο 
Κεζνγείνπ θαη ήηαλ ηδηνθηεζία ηεο εμ’ νινθιήξνπ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, Messaoria Shipping Co. Ltd, 
πσιήζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2009. 
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15. Αθίλεηα, πινία, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ Δηαηξεία 
 

Ζιεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο 

Έπηπια, ζθεχε 
θαη εμνπιηζκφο 

 Νιηθφ  

 € € € 
Θφζηνο     
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009         6.303        15.193        21.496 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 / 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 6.303 15.193 21.496 
Ξξνζζήθεο           800                  -            800 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010        7.103       15.193      22.296 
Απνζβέζεηο     
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 6.303 6.659 12.962 
Δπηβάξπλζε έηνπο                -          1.519         1.519 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 6.303 8.178 14.481 
Δπηβάξπλζε έηνπο           264          1.519         1.783 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010        6.567          9.697      16.264 
    
Θαζαξή ινγηζηηθή αμία    
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010                536                5.496             6.032 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009                     -                7.015             7.015 
 
16.  Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 

Αλαβαιιφκελα 
έμνδα Νιηθφ 

 € € 
Θφζηνο   
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009     180.242     180.242 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 / 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 180.242 180.242 
Ξξνζζήθεο         4.535         4.535 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   184.777     184.777 
   
Απνζβέζεηο   
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 163.056 163.056 
Δπηβάξπλζε έηνπο       15.875       15.875 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 / 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 178.931 178.931 
Δπηβάξπλζε έηνπο         1.311         1.311 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   180.242     180.242 
   
Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010        4.535        4.535 
   
Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009       1.311        1.311 
 
17. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ 7.563.450  9.187.320  
Ξξνζζήθεο -  1.428.851  
Ξσιήζεηο (17.432)  (939.730)  
Σξέσζε γηα απνκείσζε ζηελ αμία   (1.423.251)       (2.112.991) 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ      6.122.767  7.563.450  
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17. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  
 
Ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ είλαη σο αθνινχζσο:  
 
Όλνκα 
 

Σψξα ζπζηάζεσο Θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 2010 
Ππκκεηνρή 

% 

2009 
Ππκκεηνρή 

% 
Salamis Tours Ltd Θχπξνο  Ρνπξηζκφο 100 100 
Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd Θχπξνο  Ρνπξηζκφο - αδξαλήο ηέινο 

ηνπ 2008 
- 51 

Salamis Lines Ltd Θχπξνο  Γηαρείξηζε πινίσλ 100 100 
Messaoria Shipping Co. Ltd Θχπξνο  Λαχισζε θαη εθκεηάιιεπζε 

εκπνξηθνχ πινίνπ  
100 100 

Mana Shipping Co. Ltd Θχπξνο Ηδηνθηεζία θαη εθκεηάιιεπζε 
πινίνπ "Salamis Salamis 
Filoxenia" 

100 100 

Nostos Shipping Co. Ltd Θχπξνο  Ηδηνθηεζία θαη εθκεηάιιεπζε 
πινίνπ "Notos" 

100 100 

Pontos Shipping Co. Ltd Θχπξνο  Ηδηνθηεζία θαη εθκεηάιιεπζε 
πινίνπ "Pontos" 

100 100 

Salamis Shipping Services Ltd Θχπξνο  Δθπξνζψπεπζε πινίσλ θαη 
εθηεισλίζεηο 

100 100 

Πάιακηο Λαπηηιηαθή Α.Δ. Διιάδα Δθπξνζψπεπζε πινίσλ θαη 
δηεζλείο κεηαθνξέο 

67 67 

Cyprus International Roads Ltd Θχπξνο Γηεζλείο κεηαθνξέο 100 100 
Pantrans Navigation Ltd Θχπξνο Αδξαλήο 100 100 
Salamis Aviation Ltd Θχπξνο Αδξαλήο 100 100 
Salamis Hotels Ltd Θχπξνο Αδξαλήο 100 100 
Air Salamis Ltd Θχπξνο Αδξαλήο 100 100 
Salamis Lines (Hellas) Ltd Θχπξνο Αδξαλήο 100 100 

Ion Travel Ltd Θχπξνο Αδξαλήο 100 100 
Darion Travel & Tours Ltd Θχπξνο Αδξαλήο - 100 
The Concentive Travel Art Ltd Θχπξνο  Αδξαλήο 100 100 
 
Θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ε Δηαηξεία πξνέβεθε ζηελ πψιεζε 2 ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, ηεο Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd 
θαη ηεο Darion Travel & Tours Ltd.  Ρα θέξδε απφ απηέο ηηο ζπλαιιαγέο αλήιζαλ ζηηο €887.192 ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Δπηπξφζζεηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αμηνιφγεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηελ αλάθηεζε ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ επελδχζεσλ θαη πξνρψξεζε ζηελ απνκείσζε ησλ πην θάησ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο: 
 2010 2009 
 € € 
Salamis Tours Ltd 741.449 - 
Ion Travel Ltd 681.802 - 
Messaoria Shipping Co Ltd - 683.441 
The Concentive Travel Art Ltd - 381.330 
Salamis Aviation Ltd - 434.340 
Air Salamis Ltd - 391.590 
Darion Travel and Tours Ltd - 135.090 
Salamis Hotels Ltd                       -             87.200                                   
      1.423.251         2.112.991 
 
Νη πξνζζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπγθξηηηθά πνζά ηνπ 2009 αθνξνχζαλ έθδνζε κεηνρψλ απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο γηα 
θεθαιαηνπνίεζε ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ πξνο ηελ ηζχλνπζα. Νη ζπγαηξηθέο απηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ Salamis Aviation Ltd, 
Salamis Hotels Ltd, Air Salamis Ltd, The Concentive Travel Art Ltd θαη Darion Travel & Tours Ltd. 
 
Θαηά ηνλ Λνέκβξην 2009, ε Δηαηξεία πξνέβεθε ζηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο Xenos Travel Public Ltd, εηαηξεία 
εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ. Ν αξηζκφο κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαλ απφ ηελ Δηαηξεία αλέξρνληαλ ζε 18.299.974 
κεηνρέο θαη πσιήζεθαλ ζε κε-ζπγγεληθή εηαηξεία ζηελ ηηκή ηνπ €0,01 ε θαζεκία. Ζ δεκηά απφ ηελ ζπλαιιαγή απηή αλήιζε ζηηο 
€757.527 ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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18. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 

2010 2009 
€ € 

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 1.769.926    1.834.338 
Ξξνζζήθεο 1.006 - 
Ξσιήζεηο - (308) 
Ξψιεζε ζπγαηξηθήο (ζεκείσζε 24) - (55.895) 
Σξέσζε γηα απνκείσζε ζηελ αμία επελδχζεσλ (15.830) - 
Ξνζφ επαλεθηίκεζεο πνπ κεηαθέξεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα (ζεκείσζε 25)                       -           (8.209) 
Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο 1.755.102 1.769.926 
Κείνλ κε θπθινθνξνχλ κέξνο   (1.755.102)    (1.769.926) 
Θπθινθνξνχλ κέξνο                        -                     - 
 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, πνπ απνηεινχληαη απφ εκπνξεχζηκεο κεηνρέο, 
επαλεθηηκνχληαη θάζε ρξφλν ζε δίθαηεο αμίεο ζηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ.  Γηα επελδχζεηο πνπ εκπνξεχνληαη ζε 
αγνξέο κε έληνλε θίλεζε, ε δίθαηε αμία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ.  Γηα άιιεο 
επελδχζεηο, ε δίθαηε αμία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο παξφκνησλ ηίηισλ ή ζχκθσλα κε ηελ 
πξνεμφθιεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ πξαγκαηηθψλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ.  Γηα κεηνρέο φπνπ ε δίθαηε αμία δελ κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία, αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία. 
 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ηαμηλνκνχληαη σο κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
εθηφο αλ αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ή εθηφο αλ ζα ρξεηαζηεί λα 
πσιεζνχλ γηα άληιεζε ιεηηνπξγηθνχ θεθαιαίνπ. 
 Γίθαηε αμία 

2010 
Θφζηνο 

2010 
Γίθαηε αμία 

2009 
Θφζηνο 

2009 
 € € € € 
Αμίεο εηζεγκέλεο ζε Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ    27.555    47.193    43.385     47.193 
Αμίεο κε εηζεγκέλεο ζε Σξεκαηηζηήξην    1.727.547    1.727.547    1.726.541    1.726.541 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ    1.755.102    1.774.740    1.769.926    1.773.734 
 
Ρα αθφινπζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.  
 2010 2009 
 € € 
Σξέσζε γηα απνκείσζε ζηελ αμία επελδχζεσλ (15.830) - 
Θέξδνο απφ πψιεζε επελδχζεσλ - 22 
Εεκηά πνπ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα απφ ίδηα θεθάιαηα ιφγσ απνκείσζεο          (3.808)                 - 
(Εεκηά) / θέξδνο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε       (19.638)              22 
 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ αθνξνχλ αμίεο κε εηζεγκέλεο ζε Σξεκαηηζηήξην 
πεξηιακβάλνπλ επέλδπζε χςνπο €1.708.601 ζε ζπγγεληθή εηαηξεία φπσο εμεγείηαη ζηελ ζεκείσζε 30.  
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ (ζεκείσζε 30) 1.708.601  1.708.601  
Ξξνζζήθεο           27.555                      - 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ     1.736.156  1.708.601  
 
19. Mε θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα πνζά  
 
Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Γάλεην ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία (ζεκείσζε 30)      341.720        367.907 
      341.720        367.907 
Ρν πξαγκαηηθφ επηηφθην γηα ην πην πάλσ δάλεην είλαη σο εμήο:  
 2010 2009 
Γάλεην εηζπξαθηέν Βαζηθφ πιένλ 1% Βαζηθφ πιένλ 1% 
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20. Απνζέκαηα   
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Θαχζηκα, ιάδηα θαη άιια αλαιψζηκα     626.154       218.601 
     626.154       218.601 
 
Ρα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο. 
 
21. Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα 5.773.126 5.850.627 
Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο    (1.309.249)    (1.312.109) 
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα – θαζαξά 4.463.877 4.538.518 
Άιια εηζπξαθηέα θαη πξνπιεξσκέο 768.169 630.749 
Κεξίζκαηα εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθή εηαηξεία (ζεκ. 30)            29.291           29.291 
      5.261.337     5.198.558 
 
Νη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε πνζά πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ 
αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο πνπ πσινχλ ζε δηάθνξεο αγνξέο. Ζ εκπεηξία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ζηελ είζπξαμε 
εηζπξαθηέσλ πνζψλ είλαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία. Ιφγσ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, 
ε δηεχζπλζε πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη πξφζζεηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ην Ππγθξφηεκα πέξαλ ησλ πνζψλ πνπ πξνβιέθζεθαλ 
γηα δεκηέο απφ είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ. 
 
Ρν Ππγθξφηεκα δελ αλαγλψξηζε δεκηά γηα ηελ απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.  Θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ην Ππγθξφηεκα αλαγλψξηζε δεκηά γηα ηελ απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ 
εηζπξαθηέσλ χςνπο €434.180 εθ ησλ νπνίσλ €176.878 αθνξνχζε ηηο κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.  Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
ηξέρoληνο έηνπο ην Ππγθξφηεκα αλαγλψξηζε θέξδνο χςνπο €2.860 (2009: € 426.200) απφ εκπνξηθά εηζπξαθηέα γηα ηα νπνία 
είρε γίλεη πξφβιεςε ζηα πξνεγνχκελα έηε εθ ησλ νπνίσλ € - (2009: € 96.154) αθνξνχζε ηηο κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Δηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (Πεκ.30) 8.730.764 7.939.173 
Κεξίζκαηα εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθή εηαηξεία (Πεκ.30) 29.291 29.291 
Ξξνθαηαβνιέο θαη πξνπιεξσκέο 5.861 2.382 
Άιια εηζπξαθηέα 9.989 13.994 
Δπηζηξεπηένο Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο          37.149           31.897 
    8.813.054      8.016.737 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 
22. Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ   
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ πεξηιακβάλνπλ: 
 
 2010 2009 
 € € 
Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 2.892.782 3.830.807 
Ξαξαηξαβήγκαηα ηξαπεδψλ (Πεκ. 26)   (1.676.217)    (2.267.838) 
      1.216.565      1.562.969 
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22. Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ (ζπλέρεηα)  
 
Ζ Δηαηξεία 
 
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ πεξηιακβάλνπλ: 
 
 2010 2009 
 € € 
Κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν   1.562.994   2.003.258 
   1.562.994   2.003.258 
 
23. Κεηνρηθφ θεθάιαην  
 
 2010 2010 2009 2009 
 Αξηζκφο 

κεηνρψλ 
 

€ 
Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

 
€ 

Δγθεθξηκέλν     
Ππλήζεηο κεηνρέο ησλ € 0,43 ζελη ε θάζε κηά    60.000.000    25.800.000    60.000.000     25.800.000 
Θεθάιαηo πoπ εθδφζεθε θαη πιεξψζεθε 
εμ'oιoθιήξoπ     
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ    36.529.136    15.707.529    36.529.136    15.707.529 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ    36.529.136    15.707.529    36.529.136    15.707.529 
 
 
24.  Ξψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  
 
Ξψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 
Πηηο 5 Ηνπιίνπ 2010, ην Ππγθξφηεκα πψιεζε νιφθιεξν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd πνπ αλεξρφηαλ ζε 51%.  Δπηπξφζζεηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ην Ππγθξφηεκα 
πψιεζε ην 100% πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Darion Travel & Tours Ltd.  Ρα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ πσιήζεθαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην Ππγθξφηεκα έπαςε λα αζθεί έιεγρν πάλσ ζηηο εηαηξείεο απηέο θαη 
ηαμηλνκνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε-ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
 

 Απνηειέζκαηα κε-ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
  2010 2009 
 Πεκ. € € 
Θχθινο εξγαζηψλ  - 11.462.244 
Θφζηνο πσιήζεσλ                   -   (10.965.974) 
Κηθηφ θέξδνο  - 496.270 
Άιια έζνδα  7 - 248.890 
Δηζπξάμεηο δηαγξαθέλησλ ρξεσζηψλ  - 96.154 
Δηζπξάμεηο δηαγξαθέλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ  
  ζηνηρείσλ (Πεκ. πην θάησ) 

 
- 2.741.110 

Έμνδα δηνίθεζεο  (588) (1.093.378) 
Έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ  - (120.791) 
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ    - (44.474) 
Εεκηά απφ αρξήζηεπζε / πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  -         (19.200) 
Ξξφλνηα γηα δηαγξαθή επηζθαιψλ ρξεσζηψλ                  -     (176.878) 
(Εεκηά) / θέξδνο απφ εξγαζίεο  (588) 2.127.703 
Θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 11                 -     (182.840) 
(Εεκηά) / θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  (588) 1.944.863 
Φνξνινγία 12     (1.139)       (24.889) 
(Εεκηά) / θέξδνο γηα ην έηνο απφ δξαζηεξηφηεηεο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  (1.727)     1.919.974 
Θέξδνο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  1.178.248        517.636 
Θέξδνο γηα ην έηνο απφ κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  1.176.521    2.437.610 
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24.  Ξψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (ζπλέρεηα) 
 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (ζπλέρεηα) 
 
Ρα απνηειέζκαηα απφ κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνηρνχλ ζηηο εηαηξείεο Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd θαη 
Darion Travel & Tours Ltd.  Ρα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα απφ κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηελ εηαηξεία Xenos 
Travel Public Ltd πνπ πσιήζεθε απφ ην Ππγθξφηεκα ζηηο 30 Λνεκβξίνπ 2009.  Ρα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα δελ έρνπλ 
αλαπξνζαξκνζζεί γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ πσιήζεθαλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο 
θαζφηη ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξείεο απηέο ζεσξήζεθαλ αζήκαληα θαη ε ζπκπεξίιεςε ηνπο ζηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα 
δελ ζα είρε νπνηνδήπνηε φθεινο πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Πεκείσζε:  
Δίζπξαμε δηαγξαθέλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
 
Νη εηζπξάμεηο δηαγξαθέλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνήιζαλ απφ ηελ είζπξαμε γξακκάηηνπ ζπλήζνπο 
ηχπνπ κε ην νπνίν ε CLR Investments Fund Public Ltd είρε δαλεηζηεί απφ ηελ πξψελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, 
Xenos Travel Public Ltd, θαη γηα ην νπνίν είρε γίλεη πξφλνηα γηα απνκείσζε χςνπο €2.741.110 ην 2003 πνπ απνηειείην απφ 
θεθάιαην χςνπο €2.392.042 θαη ηφθνπο εηζπξαθηένπο χςνπο €349.068.  Κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ 
Ιεπθσζίαο ε CLR Investments Fund Public Ltd εθπιήξσζε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηελ πξναλαθεξφκελε εηαηξεία θαηά ην 
2009 θαη ε εηαηξεία είζπξαμε ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο €2.990.000.  Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ εηζπξαρζέλ πνζνχ χςνπο 
€2.990.000 θαη ηνπ πνζνχ πνπ είρε δηαγξαθεί πξνεγνπκέλσο αληηπξνζσπεχεη επηπξφζζεηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο 
εηζπξαθηένπο χςνπο €248.890, νη νπνίνη αλαγλσξίζζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηα άιια έζνδα θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ κε-ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην έηνο 2009. 
 

 Ονή κεηξεηψλ κε-ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
 2010 2009 
 € € 
Θαζαξή ηακεηαθή ξνή γηα εξγαζίεο (68.312) (1.647.567) 
Θαζαξή ηακεηαθή ξνή απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο - 2.985.255 
Θαζαξή ηακεηαθή ξνή απφ / (γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο        65.222     (199.109) 
Θαζαξή (κείσζε) / αχμεζε κεηξεηψλ θαη αληίζηνηρσλ κεηξεηψλ       (3.090)     1.138.579 

 
Ζ ξνή κεηξεηψλ απφ κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην έηνο 2010 αθνξά ηηο εηαηξείεο Thomas Cook Services (Cyprus) 
Ltd θαη Darion Travel & Tours Ltd ελψ γηα ην έηνο 2009 αθνξά ηελ εηαηξεία Xenos Travel Public Ltd.  Ζ ξνή κεηξεηψλ γηα ην 
ζπγθξηηηθφ έηνο δελ έρεη αλαπξνζαξκνζζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ πσιήζεθαλ θαηά ην 
ηξέρνλ έηνο θαζφηη ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξείεο απηέο ζεσξήζεθαλ αζήκαληα θαη ε ζπκπεξίιεςε ηνπο ζηα ζπγθξηηηθά 
απνηειέζκαηα δελ ζα είρε νπνηνδήπνηε φθεινο πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Ξψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 
 

 2010 2009 
 € € 
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 30.298 372.507 
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο - 213 
Δπελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε - 55.895 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά 391.220 891.361 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 44 (218.839) 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (959.229)      (1.683.702) 
Φφξνη εηζπξαθηένη / (πιεξσηένη)              2.756         (73.752) 
Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ππνρξεψζεσλ (534.911) (656.317) 
Ππκθέξνλ κεηνςεθίαο 261.286 321.681 
Θέξδνο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ     1.178.248          517.636 
Πχλνιν ηηκήκαηνο πψιεζεο        904.623          183.000 
   
Πχλνιν ηηκήκαηνο πψιεζεο (φπσο πην πάλσ) 904.623 183.000 
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ πσιήζεθαλ                (44)          218.839 
Θαζαξή ξνή κεηξεηψλ θαη αληηζηνίρσλ κεηξεηψλ απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ       904.579          401.839 
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25. Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 

Ππλάιιαγκα-
ηηθψλ 

δηαθνξψλ Γε θαη θηίξηα 

Σξεκαην-
νηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε   Νιηθφ 

 € € € € 
πφινηπν – 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 13.678 959.360 5.461 978.499 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε γεο θαη 
θηηξίσλ (ζεκείσζε 27) - (14.353) - (14.353) 
Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζε 
απνζεκαηηθά εηαηξεηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί 
πξηλ ηελ εμαγνξά απφ ην ζπγθξφηεκα - (480) - (480) 
Κεηαθνξά ζην απνζεκαηηθφ ζπζζσξεπκέλσλ θεξδψλ (13.678) - (1.060) (14.738) 
Αιιαγή δίθαηεο αμίαο (ζεκείσζε 18) - - (8.209) (8.209) 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 / 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 - 944.527 (3.808) 940.719 
Αιιαγή δίθαηεο αμίαο (ζεκείσζε 15) - 2.336.775 - 2.336.775 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε γεο θαη 
θηηξίσλ (ζεκείσζε 27) - (434.231) - (434.231) 
Εεκηά πνπ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα  
ιφγσ απνκείσζεο (ζεκείσζε 18) - - 3.808 3.808 

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 - 2.847.071 - 2.847.071 

 
26. Γαλεηζκφο  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 

 € € 
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα   
Ξαξαηξαβήγκαηα ηξαπεδψλ (ζεκείσζε 22) 1.676.217 2.267.838 
Γάλεηα ηξαπεδψλ     1.395.400     2.940.725 

     3.071.617     5.208.563 
   
Κε βξαρππξφζεζκα δάλεηα   
Γάλεηα ηξαπεδψλ    2.595.384        850.000 
 
Ρα κε βξαρππξφζεζκα δάλεηα είλαη απoπιεξσηέα σο αθνινχζσο: 
 κεηαμχ ελφο θαη δχo εηψλ 1.545.400            200.000  
 κεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ    1.049.984        650.000  

     2.595.384        850.000  
 
Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα θέξνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην θαη είλαη εμαζθαιηζκέλα σο αθνινχζσο: 
 Κε θπκαηλφκελεο επηβαξχλζεηο πάλσ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ  Ππγθξνηήκαηνο χςνπο €2.330.982                         

(2009: €2.330.982) 
 Κε ζηαζεξή επηβάξπλζε πάλσ ζηα ηδηφθηεηα νρήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο χςνπο  
 €1.000.000 (2009: €1.000.000) πιένλ ηφθνη. 
 Κε ππνζήθεο πάλσ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο χςνπο  €4.490.202 (2009: € 4.490.202) 
 Κε πξψηε ππνζήθε πάλσ ζηα ηξία ηδηφθηεηα πινία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο “Salamis Filoxenia”, “Pontos” θαη “Notos”. 
 Κε απεξηφξηζηεο εγγπήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη εηαηξεηψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
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26. Γαλεηζκφο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο αλαιχεηαη αλά λφκηζκα σο εμήο:  
 2010 2009 
 € € 
Δπξψ 3.238.089 1.063.616 
Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ    2.428.912      4.994.947 
Πχλνιν    5.667.001      6.058.563 
 
Ρα κεζνζηαζκηθά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 2010 2009 
 % % 
 
Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη δάλεηα 4,7 3,9 
 
27. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 
Ν ππνινγηζκφο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία έγηλε κε ζπληειεζηή 10% (2009: 10%) ζηηο πξνζσξηλέο ρξνληθέο δηαθνξέο κεηαμχ 
ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εθπηψζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία ν νπνίνο είλαη ν ζπληειεζηήο 
ππνινγηζκνχ εηαηξηθνχ θφξνπ. 
 
Όζν αθνξά ηελ επαλεθηίκεζε ησλ γεπέδσλ, έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 20% πνπ είλαη ν 
ζπληειεζηήο θφξνπ θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ. 
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ 
ηξέρσλ πεξηνπζηαθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδίαλ θνξνινγηθή αξρή. 
 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ είλαη σο εμήο: 
 
 Δπηηαρπλφκελε 

θνξνινγηθή 
απφζβεζε 

Δπαλεθηίκεζε γεο θαη 
θηηξίσλ Νιηθφ 

 € € € 
πφινηπν - 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 81.277 374.023 455.300 
Σξέσζε / (πίζησζε) σο αθνινχζσο:    
Θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ (ζεκ.12) (5.087) - (5.087) 
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (ζεκ.25) - 14.353 14.353 
Απ' επζείαο ζε άιια απνζεκαηηθά                   -         (1.726)        (1.726) 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 76.190 386.650 462.840 
Σξέσζε / (πίζησζε) σο αθνινχζσο:    
Θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ (ζεκ.12) 14.047 - 14.047 
Απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο (ζεκ.25)                  -       434.232      434.232 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010       90.237     820.882    911.119 
 
 
28. Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Δκπνξηθνί πηζησηέο 3.366.784 4.486.720 
Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα      1.211.559       1.361.526 
      4.578.343       5.848.246 
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28. Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Δκπνξηθνί πηζησηέο 2.419 9.342 
Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα 23.446 38.567 
Ξνζά πιεξσηέα ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (Πεκ.30)                -           3.026 
     25.865         50.935 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηελ ινγηζηηθή αμία 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  
 
29. Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο   
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Δηαηξηθφο θφξνο 44.560 23.844 
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα            420          120 
      44.980     23.964 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Δηαηξηθφο θφξνο        1.057                - 
         1.057                - 
30. Ππλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε  
 
Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 32. 
 

Νη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 
30.1 Ακνηβή Ππκβνχισλ  
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ Ππκβνχισλ ήηαλ σο εμήο: 
 2010 2009 
Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο € € 
Γηθαηψκαηα ζπκβνχισλ 8.550 13.100 
Ακνηβή ζπκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα 205.482 274.151 
Ρακείν πξνλνίαο δηεπζπληψλ          1.590            3.759 
     215.622        291.010 
   
 2010 2009 
Κε-ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο € € 
Γηθαηψκαηα ζπκβνχισλ - 1.710 
Ακνηβή ζπκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα                 -          21.230 
                 -          22.940 
 
2010                                                                                                      Ακνηβή γηα ππεξεζίεο 
 Ωο κέιε  Νιηθφ 
Ακνηβή Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 
€ 

Ωο εθηειεζηηθνί  
€ € 

Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ 1.710 156.655 158.365 
Αληψλεο Π. Ινχπεο 1.710 - 1.710 
Γεκήηξεο Ξ. Ησάλλνπ 1.710 - 1.710 
Ππκεψλ Κάηζεο 1.710 - 1.710 
Έιελα Σαηδεζενδνζίνπ       1.710         48.827       50.537 
       8.550       205.482     214.032 
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30. Ππλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
    
30.1 Ακνηβή Ππκβνχισλ  
    
2009                                                                                                      Ακνηβή γηα ππεξεζίεο 
 Ωο κέιε  Νιηθφ 
Ακνηβή Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 
€ 

Ωο εθηειεζηηθνί  
€ € 

Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ 2.620 156.655 159.275 
Αληψλεο Π. Ινχπεο 2.620 21.230 23.850 
Γεκήηξεο Ξ. Ησάλλνπ 2.620 - 2.620 
Κάξηνο Καπξίθηνο 4.330 69.190 73.520 
Έιελα Σαηδεζενδνζίνπ       2.620         48.306       50.926 
     14.810       295.381     310.191 
    
Νη ακνηβέο γηα ππεξεζίεο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην ζπγθξηηηθφ έηνο 2009 ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα παξνπζίαζεο 
ζπλνιηθνχ χςνπο €4.550. 
 
Ζ Δηαηξεία 
Ζ ακνηβή ησλ Ππκβνχισλ ήηαλ σο εμήο: 
 2010 2009 
 € € 
Γηθαηψκαηα ζπκβνχισλ 8.550 13.100 
Ακνηβή ζπκβνχισλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα 96.482 165.151 
Ρακείν πξνλνίαο δηεπζπληψλ        1.590         3.759 
   106.622     182.010 
 
30.2 Γηθαηψκαηα δηαρείξηζεο έηνπο (ζεκ. 5) 
 

Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009 

   € € 

Salamis Tours Ltd 25.200 25.200 
Salamis Shipping Services Ltd 34.200 33.000 
Cyprus International Roads Ltd       34.200      33.000 
       93.600      91.200 
 
30.3 Κέξηζκα έηνπο (ζεκ. 7) 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 

   € € 

Salamis Lines Ltd 5.000 9.000 
Salamis Tours Ltd - 1.151.000 
Salamis Shipping Services Ltd - 1.660.000 
Cyprus International Roads Ltd                  -      1.515.000 
         5.000      4.335.000 
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30. Ππλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
30.4 Ξηζησηηθνί ηφθνη έηνπο 
 
Ρν Ππγθξφηεκα 
 2010 2009 
 € € 
Muskita Tourist Enterprises Ltd        6.834        7.770 
 
 
Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Muskita Tourist Enterprises Ltd 6.834 7.770 
Mana Shipping Co Ltd 168.990 27.408 
Salamis Tours Ltd     140.040      53.434 
     315.864      88.612 
 
30.5 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε (ζεκ.18) 
 
Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Muskita Tourist Enterprises Ltd   1.708.601   1.708.601  
  1.708.601   1.708.601  
 
O Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο θαη θχξηνο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο θ. Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ είλαη ζχκβνπινο ζηελ πην πάλσ εηαηξεία. 
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ην 9,52% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο απηήο. 
 
30.6 Γάλεην ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία (ζεκ.19)  

 
Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία 
 2010 2009 
Muskita Tourist Enterprises Ltd € € 
      341.720      367.907 
 
Ρν δάλεην πξνο ηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία δελ είλαη εμαζθαιηζκέλν, παξαρσξήζεθε κε ηφθν ην βαζηθφ επηηφθην +1% εηεζίσο θαη 
είλαη απνπιεξσηέν ην έηνο 2023.  
 
Ν νθεηιφκελνο ηφθνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε € - (2009: €26.187). 
 
30.7 Δηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζεκ. 21) 
 
Ζ Δηαηξεία 
                    2010 2009 
Όλνκα Φχζε ζπλαιιαγψλ                         € € 
Salamis Tours Ltd Σξεκαηνδνηηθέο θαη Κέξηζκα 3.923.555 3.432.362 
The Concentive Travel Art Ltd Δκπνξηθέο 4.064 1.324 
Salamis Lines Ltd Κέξηζκα 5.000 - 
Salamis Aviation Ltd Δκπνξηθέο 3.375 166 
Παιακίο Λαπηηιηαθή A.E. Αχμεζε θεθαιαίνπ 100.000 - 
Salamis Hotels Ltd Δκπνξηθέο 1.524 517 
Mesaoria Shipping Co. Ltd Δκπνξηθέο 1.421 - 
Darion Travel and Tours Ltd Δκπνξηθέο - 798 
Salamis Lines (Hellas) Ltd Σξεκαηνδνηηθέο 11.918 11.918 
Air Salamis Ltd Δκπνξηθέο 933 405 
Mana Shipping Co Ltd Σξεκαηνδνηηθέο 4.678.974 4.127.408 
Salamis Shipping Services Ltd Κέξηζκα - 333.950 
Thomas Cook Services (Cyprus) Ltd Σξεκαηνδνηηθέο                        -        30.325 
        8.730.764   7.939.173 
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30. Ππλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
30.8 Κεξίζκαηα εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο (ζεκ.21) 
 
Ρν Ππγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία 
 2010 2009 
 € € 
Muskita Tourist Enterprises Ltd          29.291          29.291  
         29.291          29.291  
 
30.9 Ξνζά πιεξσηέα ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζεκ. 28) 
 
Ζ Δηαηξεία 
  2010 2009 
Όλνκα Φχζε ζπλαιιαγψλ € € 
Salamis Lines Ltd Δκπνξηθέο                 -        3.026 
                  -        3.026 
 
31. Ππκθέξνληα Ππκβνχισλ θαη ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 
 
Ρν πνζνζηφ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη θαηά θπξηφηεηα θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, άκεζα ή έκκεζα 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 60(4), ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ Λφκσλ θαη Θαλνληζκψλ παξνπζηάδεηαη πην θάησ: 
 
 15/04/2011 31/12/2010 
 % % 
Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ1 44,60 44,60 
Αληψληνο Π. Ινχπεο2 0,80 0,80 
Γεκήηξεο Ξ. Ησάλλνπ 0,04 0,04 
  
1  Ρν πνζνζηφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηα πνζνζηά ησλ εηαηξεηψλ NKC Investments Ltd, V.G.H. Trustees & Investments Ltd θαη 

E.V.H. Investments Ltd θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηεο θαο Έιελαο Σαηδεζενδνζίνπ (ζπγαηέξαο). 
 

2     Ρν πνζνζηφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ην πνζνζηφ ηεο θαο Έιιεο Ινχπε (ζπδχγνπ) θαη ηεο θαο Καξίαο Ινχπε (ζπγαηέξαο). 
 
32. Κέηνρνη πνπ θαηείραλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 
 
Ρν πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηείραλ κέηνρνη άκεζα ή έκκεζα θαη ήηαλ πέξαλ ηνπ 5% παξνπζηάδεηαη 
πην θάησ: 
 15/04/2011 31/12/2010 
 % % 
Βάζνο Γ. Σαηδεζενδνζίνπ 44,60 44,60 
CLR Investment Fund Public Ltd 14,19 14,19 
 
33. Ππκβάζεηο κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα 
 
Ξέξαλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 30, δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε άιιε ζεκαληηθή ζχκβαζε κε ην 
Ππγθξφηεκα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζηελ νπνία ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην, άιια φξγαλα δηνίθεζεο θαη ζπλδεδεκέλα ηνπο πξφζσπα είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ.  
 
34. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο  
 
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο γηα ην 
Ππγθξφηεκα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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35. Γεζκεχζεηο 
 
Ρξαπεδηθέο εγγπήζεηο 
 
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ππήξραλ ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο χςνπο €647.183 (2009: €628.654) πξνο φθεινο ηνπ 
Ππλδέζκνπ Ραμηδησηηθψλ Ξξαθηφξσλ Θχπξνπ, ηνπ Θππξηαθνχ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ, ηεο International Air Transport 
Association (IATA) θαη εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαζψο θαη ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο χςνπο €197.207 πξνο φθεινο δηαθφξσλ ηξίησλ 
κεξψλ.  Νη πην πάλσ αλαθεξζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε εγγπήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 
ηεο εηαηξεηψλ. 
 
Γεζκεχζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο  
 
Ρν ζχλνιν ησλ  ειάρηζησλ κειινληηθψλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο είλαη 
σο εμήο: 
 2010 2009 
 € € 
 Δληφο ελφο έηνπο 81.947 81.947 
 Κεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ         28.704      45.107 
     110.651    127.054 
 
Θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο 
 
Ρν Ππγθξφηεκα δελ είρε νπνηεζδήπνηε θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 
(2009: € -). 
 
36.  Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 
 
Θαηά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 ε Δηαηξεία αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
Πάιακηο Λαπηηιηαθή Α.Δ. απφ 67% ζε πεξίπνπ 90%.  Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επηπξφζζεηνπ ζπκθέξνληνο ε Δηαηξεία θαηέβαιε 
ζηελ ζπγαηξηθή ηεο ην πνζφ ησλ €100.000 ζε κεηξεηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη €175.303 ζε κεηξεηά ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2011. 
 
Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
37. Νπζηψδεο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο έλδεημεο απνηειεζκάησλ θαη ειεγκέλσλ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο 
 
Νη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο χςνπο  
€130.914 γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην νπνίν δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην θέξδνο φπσο αλαθνηλψζεθε 
ζηελ έλδεημε απνηειεζκάησλ θαη ην νπνίν αλήιζε ζε €127.764. 
 
 
Έθζεζε ειεγθηψλ ζειίδεο 6 θαη 7 


