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ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΟΗ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
 
 
 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην Κψζηαο η. Γαιαηαξηψηεο, Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο 
 
 Thomas M. Schmidheiny (Διβεηφο), Αληηπξφεδξνο 
 
 Γεψξγηνο η. Γαιαηαξηψηεο, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
 
 ηαχξνο Γ. η. Γαιαηαξηψηεο, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
 
 Αιέμεο Γ. η. Γαιαηαξηψηεο, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
 
 Σάζνο Αλαζηαζίνπ, Δθηειεζηηθφο χκβνπινο 
 
 Βάζνο Γ. Λαδαξίδεο, Οηθνλνκηθφο χκβνπινο 
   
 Μηράιεο Μνπζηνχηηαο, χκβνπινο 
 
 Κσλζηαληίλνο Πίηηαο, χκβνπινο 
 
 Stephan Popper (Διβεηφο), χκβνπινο 
 
 Ρεγίλνο Σζάλνο, χκβνπινο (Γηνξίζηεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ 2012) 
  
 Κψζηαο η.  Γαιαηαξηψηεο 
   (Αληηθαηαζηάηεο ζχκβνπινο ησλ: Thomas M. Schmidheiny 
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  
 
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 

 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 Ηνπιίνπ 
2012, κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd γηα ηελ πεξίνδν 
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012. 
 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πιήξσο εμαξηεκέλεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο L' Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Ltd, ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο ηνπ 
πνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Le Meridien Limassol Spa & Resort θαζψο επίζεο θαη 
50% ζπκκεηνρή ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ L‟ Union Branded Residences ν νπνίνο επίζεο ζπζηάζεθε ζηελ 
Κχπξν ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2011 κε θχξην ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πνιπηειψλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ ζε γε 
δίπια ζην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα. 
 

Οη κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο, 
πνπ εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 
„„Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο‟‟ φπσο απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε (ΔΔ) θαη 
ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ 
ζε ζρέζε κε ηελ αλαθνίλσζε ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ. 
 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 εθαξκφζηεθαλ νη ίδηεο 
ινγηζηηθέο αξρέο θαη ε ίδηα βάζε ππνινγηζκνχ φπσο θαη ζηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο γηα ην έηνο 
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 εθηφο απφ ηελ αιιαγή ζηελ ινγηζηηθή αξρή φπσο εμεγείηαη ζηελ 
ζεκείσζε 2 απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Σα απνηειέζκαηα γηα ην πξψην 
εμάκελν ηνπ 2012 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

Φύζε εξγαζηώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 

 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε αλέγεξζε θαη αλάπηπμε μελνδνρείσλ, ε δηεμαγσγή 
ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ μελνδφρσλ, ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαζψο επίζεο θαη ε αλάπηπμε πνιπηειψλ επαχιεσλ πξνο πψιεζε.   
 

Δπηζθόπεζε ηωλ εμειίμεωλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο ηωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
  
Επίδοζη ηων δραζηηριοηήηων 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απμήζεθε θαηά 2,8% ζε €8,6 
εθαηνκκχξηα απφ €8,4 εθαηνκκχξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2011. Πεξαηηέξσ ην πγθξφηεκα θαηάθεξε 
λα ζπγθξαηήζεη ην ιεηηνπξγηθφ θαη εξγαζηαθφ θφζηνο ελψ ηαπηφρξνλα ε ζεκαληηθή κείσζε ζηελ 
ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά εμαηηίαο ηεο κεηαηξνπήο δχν δαλείσλ απφ Διβεηηθφ Φξάγθν ζε Δπξψ, είρε 
σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαζαξήο δεκηάο ζηα €2,7 εθαηνκκχξηα ζε ζχγθξηζε κε €3,6 
εθαηνκκχξηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2011. 
 
Σα απνηειέζκαηα απφ εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012 αλακέλνληαη λα 
είλαη θαιχηεξα απφ απηά ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θπξίσο ιφγν ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. 
 
Τρέτοσζα οικονομική καηάζηαζη 
 

Σν ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην ηέινο ηεο εμακελίαο ήηαλ €146,7 εθ. 
(31/12/2011 €147,5 εθ.) απφ ηα νπνία €142,8 εθ. (31/12/2011 €143,3 εθ.) αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 
θαζαξή ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη αληαλαθινχλ σο επί ην 
πιείζηνλ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο.  
Σα ίδηα θεθάιαηα κεηψζεθαλ απφ € 72 εθαηνκκχξηα ζηηο 31/12/2011 ζε € 69,2 εθαηνκκχξηα ζηηο 
30/06/2012 σο απνηέιεζκα ηεο δεκηάο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012. 
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (πλέρ.)  
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 (πλέρ.) 
 
 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο επεξεάδνληαη απφ δηαθφξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο. Οη 
πην ζεκαληηθέο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο αγνξάο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηηο δπζκελείο κεηαθηλήζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη επηηφθηα θαζψο θαη ν 
θίλδπλνο δξαζηεξηνηήησλ. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνληαη απφ έλα αξηζκφ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ, αιιά 
δελ πεξηνξίδνληαη, ζηνπο εμήο: 
 

 Γηεζλείο θαη εζληθνχο νηθνλνκηθνχο θαη γεσπνιηηηθνχο παξάγνληεο 

 Δπίδξαζε πνιέκσλ, ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ αιιά θαη αζζελεηψλ θαη επηδεκηψλ, πνπ 
δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

 Απμήζεηο ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ θαη ζηα έμνδα ελέξγεηαο 

 Απμεκέλν αληαγσληζκφ ηφζν εληφο Κχπξνπ φζν θαη απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο 
 
Σν πγθξφηεκα αλαιχεη θαη δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο κέζα απφ δηάθνξνπο κεραληζκνχο, 
θαη δηακνξθψλεη, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νχησο ψζηε λα κεηξηάζεη ηηο 
επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 
 
Απνζπάζκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο εμακελίαο ηνπ 2012 ζα δεκνζηεπζνχλ ηελ 1

ε
   

Απγνχζηνπ 2012 ζηελ εθεκεξίδα "εκεξηλή". 
 
Έληππα νιφθιεξσλ ησλ κε ειεγκέλσλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζα δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζηε Λεσθφξν 
Μαθαξίνπ ΗΗΗ 197, 3030, Λεκεζφο, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο Δηαηξεηψλ Γαιαηαξηψηε (www.galatariotisgroup.com). 
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Γήιωζε ηωλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιιωλ ππεπζύλωλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο 

ελδηάκεζεο, ζπλνπηηθέο, ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

χκθσλα κε ην άξζξν 10, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο 

Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν 190(1)/2007 ηνπ 2011, εκείο, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (ε “Δηαηξεία”) γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012, επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε: 

(α) νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ζειίδεο 5 κέρξη 13: 

(i)  θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο 34 “ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο” θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εδαθίνπ (4) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, θαη  

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

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο C.C.C. Tourist Enterprises Public 

Company Limited πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν θαη 

(β) ε ελδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

απφ ην Άξζξν 10 εδάθην (6) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ. 

 

Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Τπνγξαθή 
   
Κψζηαο η. Γαιαηαξηψηεο Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ………………………… 
   
Thomas M. Schmidheiny (Διβεηφο) Αληηπξφεδξνο ………………………… 
 χκβνπινο  
   
Γεψξγηνο η. Γαιαηαξηψηεο Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………… 
   
ηαχξνο Γ. η. Γαιαηαξηψηεο Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………… 
   
Αιέμεο Γ. η. Γαιαηαξηψηεο Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………… 
   
Σάζνο Αλαζηαζίνπ Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ………………………… 
   
Βάζνο Γ. Λαδαξίδεο Οηθνλνκηθφο χκβνπινο ………………………… 
   
Μηράιεο Μνπζηνχηηαο χκβνπινο ………………………… 
   
Κσλζηαληίλνο Πίηηαο χκβνπινο ………………………… 
   
Ρεγίλνο Σζάλνο χκβνπινο ………………………… 
   
Stephan Popper (Διβεηφο) χκβνπινο ………………………… 
   

 

 
Λεκεζφο, 30 Ηνπιίνπ 2012 
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ  
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 

 

 
 
 Με ειεγκέλε 
 εμακελία πνπ έιεμε 
 30/6/2012 30/6/2011 

εκ. € € 
   

Κχθινο εξγαζηψλ   8.620.284  8.381.409 

Κφζηνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  (799.574)  (893.403) 

Μηζζνί θαη σθειήκαηα πξνζσπηθνχ  (3.648.283)  (3.972.638) 

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έμνδα δηνίθεζεο  (4.294.563)  (4.106.912) 

Απνζβέζεηο  (875.770)  (750.000) 

Καζαξά ρξεκαηνδνηηθά έμνδα   (1.607.310)  (1.511.997) 

πλαιιαγκαηηθή δεκηά  (163.697)  (810.708) 

Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο  470  462 
   

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία   (2.768.443)  (3.663.787) 

Φνξνινγία 3   -  - 
   
   

Εεκηά πεξηφδνπ   (2.768.443)  (3.663.787) 
   
   

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν - - 
   
   
   

πλνιηθή δεκηά γηα ηελ πεξίνδν  (2.768.443)  (3.663.787) 
   

   

Εεκηά αλά κεηνρή ζελη ζελη 
   

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε  δεκηά αλά κεηνρή 4  (1,95)  (2,6) 
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ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 

 

 
  Με-ειεγκέλν 

30/6/2012 

Διεγκέλν 

31/12/2011 
 εκ. € € 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ    

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 5  142.858.390  143.337.010 
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 7  5.810  5.340 
    

   142.864.200  143.342.350 
    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα ππφ αλάπηπμε 6  2.035.149  1.982.374 
Απνζέκαηα   1.016.321  1.154.559 
Υξεψζηεο θαη πξνπιεξσκέο   773.494  1.020.219 
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν   73.017  69.723 
    

   3.897.981  4.226.875 
    
    
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ   146.762.181  147.569.225 
    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ    
    

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 8 60.927.577  60.927.577 
Άιια απνζεκαηηθά  49.151.325  49.151.325 
πζζσξεπκέλεο δεκηέο  (40.885.068)  (38.071.929) 
    

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   69.193.834  72.006.973 
    

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Σξαπεδηθά θαη άιια δάλεηα 9  46.939.689  45.964.489 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία   12.128.911  12.128.911 
    

   59.068.600  58.093.400 
    

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Πηζησηέο θαη έμνδα πιεξσηέα   6.191.744  4.489.125 
Σξαπεδηθά δάλεηα 9  5.337.000  4.575.449 
Παξαηξαβήγκαηα ηξαπεδψλ   6.971.003  8.404.278 
    

   18.499.747  17.468.852 
    

ύλνιν ππνρξεώζεωλ   77.568.347  75.562.252 
    
    
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ   146.762.181  147.569.225 
    

 
 
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2012. 
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Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 

 

 

 
 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ*   

      

  Από    

  έθδνζε    

  

Μεηνρηθό 

κεηνρώλ 

ππέξ ην 

 

Από 

 

πζζωξεπκέλεο 

 

 θεθάιαην  άξηην επαλεθηίκεζε δεκηέο ύλνιν 

 € € € € € 
      

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 60.927.577 1.756.398 47.319.558 (34.539.814) 74.463.719 
      

Εεκηά πεξηφδνπ - - - (3.663.787) (3.663.787) 
      
      

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2011 60.927.577 1.756.398 47.319.558 (38.203.601) 71.799.932 
      

      
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 60.927.577 1.756.398 47.394.927 (38.071.929) 72.006.973 
      

Εεκηά πεξηφδνπ - - - (2.768.443) (2.768.443) 
      

Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά επί  
ινγηδφκελεο δηαλνκήο  θεξδψλ 
ηνπ έηνπο 2009 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(44.696) 

 
 

(44.696) 
      
      
      

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 60.927.577 1.756.398 47.394.927 (40.885.068) 69.193.834 
      

 

 

 
* Σα απνζεκαηηθά θεθαιαίνπ δελ είλαη δηαζέζηκα πξνο δηαλνκή ππφ κνξθή κεξίζκαηνο. 

 
Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηελ θνξνινγία, φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή 
θνξνινγηθή λνκνζεζία εληφο δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ έηνπο, ζα ζεσξείηαη πσο 
έρνπλ δηαλέκεη 70% απηνχ ηνπ πνζνχ σο κέξηζκα.  Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα κε ζπληειεζηή 20% 
γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2012 θαη 2013 θαη 17% γηα ην 2014 θαη κεηά (ην 2011 ην πνζνζηφ ήηαλ 15% κέρξη 
ηηο 30 Απγνχζηνπ 2011 θαη 17% σο ην ηέινο ηνπ έηνπο), ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε 
δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θα εηαηξείεο) είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 30 Ηνπλίνπ 2012, ε Δηαηξεία πιήξσζε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα 
γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ. 
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Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 
 
 

 Δμακελία πνπ έιεμε 
  30/6/2012 30/6/2011 

   
   

Καζαξή εηζξνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο  1.011.709  1.324.771 
   

Σακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   
   

Πιεξσκή γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (397.150)  (226.640) 
   

Καζαξή εθξνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (397.150)  (226.640) 
   

Σακεηαθή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   
   

Απνπιεξσκέο δαλείσλ (2.677.990)  (3.306.295) 

Νέα δάλεηα 3.500.000  - 
   

Καζαξή εηζξνή/(εθξνή) κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

822.010 

 

 (3.306.295) 
   

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) κεηξεηώλ θαη αληηζηνίρωλ 

κεηξεηώλ 

 

1.436.569 

 

(2.208.164) 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ θαηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ (8.334.555)  (6.775.287) 

   
   
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ θαηά ηελ 30

ε
  Ηνπλίνπ (6.897.986)  (8.983.451) 
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 
 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1 Σύζηαζη και κύρια δραζηηριόηηηα 
 

Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 27 Μαξηίνπ 1989 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο κε κεηνρέο θαη κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, 
Κεθ. 113, ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1991. 
 
Tν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Gala Tower, Λεσθφξνο Μαθαξίνπ ΗΗΗ 197, 
3030, Λεκεζφο. 
 

 Ζ  Δηαηξεία αγφξαζε νιφθιεξν ην κεηνρηθφ  θεθάιαην  ηεο  εμαξηεκέλεο   εηαηξείαο, L‟ Union 
Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited (ε “εμαξηεκέλε εηαηξεία”), ζηηο 21 Μαΐνπ 1990.  Ζ 
εμαξηεκέλε εηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ πνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Le Meridien 
Limassol Spa & Resort θαη απφ ηνλ Οθηψβξην 2011 50% κέηνρνο ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ L‟ Union 
Branded Residences (ν “πλεηαηξηζκφο”), ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε θχξην ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 
πνιπηειψλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ ζε γε δίπια ζην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα. 

  
 Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο, είλαη ε αλέγεξζε θαη αλάπηπμε μελνδνρείσλ, ε 

δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ μελνδφρσλ, ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αλάπηπμε πνιπηειψλ επαχιεσλ πξνο πψιεζε. 

 
 Σν μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα Le Meridien Limassol Spa & Resort βξίζθεηαη ζηελ παξαιηαθή 

πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Ακαζνχληαο, ζε κηα παξαζαιάζζηα έθηαζε 91.170 η.κ. 
θαη εθάπηεηαη ηεο παξαιίαο ζε πξφζσπν 270 κέηξσλ. Έθηαζε 73.778 η.κ. είλαη ηδηφθηεηε ελψ 
έθηαζε 17.392 η.κ. ελνηθηάδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα πεξίνδν 99 
εηψλ απφ ην έηνο 1986. 

 
 Μέξνο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηφθηεηεο γεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 8.000 η.κ., πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείην απφ ην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα, κεηαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 ζηα 
αθίλεηα ππφ αλάπηπμε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011, κέξνο απηνχ ηνπ αθηλήηνπ ζπλνιηθνχ 
εκβαδνχ 2.843 η.κ. πσιήζεθε ζε ηξίην κέξνο κε ην νπνίν ε ζπγαηξηθή εηαηξεία δεκηνχξγεζαλ ην 
πλεηαηξηζκφ L‟ Union Branded Residences φπσο πξναλαθέξζεθε. 

 
1.2 Εποτικόηηηα 
 
 Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο επεξεάδνληαη απφ επνρηαθνχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη σο εθ ηνχηνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ην 
δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο είλαη γεληθά θαιχηεξα απφ ην πξψην εμάκελν εμαηηίαο ηεο θαινθαηξηλήο 
πεξηφδνπ. 

 
1.3 Δλδηάκεζεο ζσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις 
 
 Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, εθείλεο ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο L‟Union National 
(Tourism and Sea Resorts) Limited θαζψο επίζεο θαη 50% ζπκκεηνρή ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ L‟ Union 
Branded Residences ν νπνίνο επίζεο ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2011 κε θχξην 
ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πνιπηειψλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ ζε γε δίπια ζην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα.  
Απηέο νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 
ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 
 
 

2. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί ζχκθσλα κε 
ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 34 “Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο”, φπσο απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 

  
 Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
 Δθηφο απφ ηελ αιιαγή ζηελ ινγηζηηθή αξρή φπσο εμεγείηαη πην θάησ, νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο  

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 
αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2011 θαη πξέπεη λα 
δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 

 
 Αλλαγή λογιζηικής αρτής 
 
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ινγηζηηθή αξρή αλαθνξηθά κε ηα είδε εζηίαζεο θαη ηκαηηζκνχ 

έρεη αιιάμεη απφ ηε πξνεγνχκελε κέζνδν ηεο αλαπιήξσζεο ζηελ κέζνδν ηεο απφζβεζεο. Ζ 
πεξίνδνο απφζβεζεο έρεη θαζνξηζηεί ζηα 4 έηε. Ζ επηπξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηελ πεξίνδν πνπ 
έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 αλέξρεηαη ζηηο €219.000. 

 
 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  
 

 Φνξνινγηθή επηβάξπλζε 

 Δμακελία πνπ έιεμε 

   30/6/2012 30/6/2011 

 € € 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ii)  -  - 
   

 
 Σημειώζεις: 

(i) Με βάζε ηνλ πεξί θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο λφκν ηνπ 2002 ε Δηαηξεία θαη ε εμαξηεκέλε 
ηεο ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε ζπληειεζηή 10% ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 
ηνπο. 

 
(ii)  Γελ έρεη πξνθχςεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη 

2012 δηφηη ην πηζησηηθφ ππφινηπν γηα αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο αλαγλσξίδεηαη 
κέρξη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

 
(iii) ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 νη θνξνινγηθέο δεκηέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο εμαξηεκέλεο ηεο πνπ 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ αλέξρνληαλ ζηα €1,15 εθαηνκκχξηα θαη €53,85 εθαηνκκχξηα 
αληίζηνηρα. 
 
Οη δεκηέο απηέο κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκφ κε κειινληηθά θέξδε ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ.  
Δπηηξέπεηαη επίζεο ν ζπκςεθηζκφο δεκηψλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ, 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. (Group Relief). Ζ Δηαηξεία θαη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία έρνπλ δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ Group Relief φπσο εμεγήζεθαλ πην πάλσ. 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 
 
 

4. ΒΑΗΚΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΕΖΜΗΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

 Δμακελία πνπ έιεμε 

 30/6/2012 30/6/2011 

 € € 
   

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ  2.768.443  3.663.787    

   

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ  141.692.040  141.692.040    

 

 ζελη ζελη 

   
 Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή  1.95 2,6    

 
 

5. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 
 Ζ θίλεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 

  € 
   

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012  143.337.010 

Αγνξέο  397.150 

Απνζβέζεηο  (875.770) 
   

   

Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012  142.858.390 
   

 

6. ΑΚΗΝΖΣΑ ΤΠΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

 € € 
   

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012/ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 1.982.374 3.658.669 

Πψιεζε  - (1.171.967) 

Πξνζζήθεο κέζσ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ L‟ Union Branded 

Residences (ζεκ.ii) 

 
52.775 

 
20.073 

Γηαγξαθή ησλ εμφδσλ πνπ είραλ θεθαιαηνπνηεζεί   

  ζην παξειζφλ - (524.401) 
   

   

Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012/31 Γεθεκβξίνπ 2011 2.035.149 1.982.374 
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 
 
 

6. ΑΚΗΝΖΣΑ ΤΠΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (πλέρ.)  
 
εκεηψζεηο: 

 
(i) Σα αθίλεηα ππφ αλάπηπμε αληηπξνζσπεχνπλ γε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 5.157 η.κ. Μέξνο ηνπ πην 

πάλσ εκβαδνχ (2.843 η.κ.) αθνξά 50% κεξίδην ηεο γεο πνπ ζα αλαπηπρζεί απφ ηνλ 
ζπλεηαηξηζκφ L‟Union Branded Residences, φπσο εμεγείηαη πην θάησ.  

 
(ii) ηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ίδξπζε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ L‟ Union Branded 

Residences Partnership (ν “πλεηαηξηζκφο”) κε έλαλ ζπλέηαηξν κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη κε 
πνζνζηφ 50%.  Ο θχξην ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε αλάπηπμε 
πνιπηειψλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ ζε γε δίπια ζην μελνδνρείν. Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 30/06/2012 θάζε 
έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο πιήξσζε ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ πνζφ ίζν κε €72.848 
ην νπνίν θεθαιαηνπνηήζεθε ζηα βηβιία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 
 

7. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 
Ζ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία είλαη ε C.C.C. Secretarial Limited.  Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε 
παξνρή δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ.  Σν πνζνζηφ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είλαη 20%.  Ζ επέλδπζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 
ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο (equity method). 

 
 

8. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

   2012 2011 

 € € 

Δγθεθξηκέλν   

  150.000.000 θνηλέο κεηνρέο ησλ € 0,43 ε θαζεκηά 64.500.000 64.500.000    

Κεθάιαην πνπ εθδόζεθε θαη πιεξώζεθε εμ’ νινθιήξνπ   

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ   
  141.692.040 (2011:141.692.040) ζπλήζεηο κεηνρέο ησλ € 0,43 ε  
    θαζεκηά 

 
60.927.577 

 
60.927.577    

Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ/31 Γεθεκβξίνπ   

  141.692.040 (2011: 141.692.040) ζπλήζεηο κεηνρέο ησλ € 0,43 ε  
    θαζεκηά 

 
60.927.577 

 
60.927.577    
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 
 
 

9. ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΓΑΝΔΗΑ 
 
Ζ θίλεζε ζηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ είλαη σο αθνινχζσο: 
 

  €    
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012   50.539.938 

Απνπιεξσκέο   (2.677.990) 
πλαιιαγκαηηθή δεκηά   163.697 
Νέα δάλεηα   3.500.000 
Σφθνη πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ   751.044    

   
Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012   52.276.689 

   

 
 Σημειώζεις: 
 

(i) Ζ ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά αθνξά δεκηά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ δαλείσλ ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  απφ Διβεηηθά Φξάγθα ζε Δπξψ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία κεηάηξεςε δχν απφ ηα παξαπάλσ δάλεηα 
ζπλνιηθνχ πνζνχ €11,1 εθαηνκκχξησλ, απφ Διβεηηθφ Φξάγθν ζε Δπξψ, θαη πξαγκαηνπνίεζε 
ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά €91.017.  Μεηά ηελ πην πάλσ κεηαηξνπή, ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ηα δάλεηα 
ζε Διβεηηθά Φξάγθα αλέξρνληαλ ζε €4,4 εθαηνκκχξηα. 

 
Οη ζπλαιιαγκαηηθνί ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 γηα ηελ κεηαηξνπή 
ησλ ζε μέλα λνκίζκαηα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ζε Δπξψ ήηαλ νη αθφινπζνη: 

 
 €1 = 1,1944  Διβεηηθά θξάγθα  (31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1 = 1,2414 Διβεηηθά θξάγθα) 

 
(ii)  Σα πην πάλσ δάλεηα, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηξαπεδηθά δάλεηα, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011 έλα κε εμαζθαιηζκέλν δάλεην απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία, The Cyprus Cement 
Public Company Limited, χςνπο €502.390. Σν πην πάλσ αλαθεξφκελν δάλεην έρεη πιήξσο 
απνπιεξσζεί ηνλ Μάην ηνπ 2012. 

 

10. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 
 Ζ ηειηθή ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε George S. Galatariotis & Sons Limited. 
 
 Ζ ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε The Cyprus Cement Public Company Limited. 
 
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε εμαξηεκέλε εηαηξεία απνπιήξσζε δάλεην χςνπο €502,390 πνπ 

φθεηιε ζηελ ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 9. 
  
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ρξεψζεθαλ δηνηθεηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο απφ ηελ C.C.C. 

Secretarial Ltd πξνο ηελ Δηαηξεία θαη ηελ εμαξηεκέλε εηαηξεία, χςνπο €89.480 (01/01/2011-
30/06/2011: €104.000).  ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ €53.446 (31/12/2011: €6.112) 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο εκπνξηθνχο πηζησηέο. 

 
 

11. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 
 
 Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ έηνπο πνπ λα έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 




