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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Ηνπιίνπ
2011, κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηηο κε ειεγκέλεο, ελδηάκεζεο, ζπλνπηηθέο, ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd γηα ηελ πείνδν
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011.
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.
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‟ 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 2011 εθαξκφζηεθαλ νη ίδηεο
ινγηζηηθέο αξρέο θαη ε ίδηα βάζε ππνινγηζκνχ φπσο θαη ζηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο γηα ην έηνο
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Σα απνηειέζκαηα γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 δελ έρνπλ
ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.
Φύζε εξγαζηώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε αλέγεξζε θαη αλάπηπμε μελνδνρείσλ, ε δηεμαγσγή
ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ μελνδφρσλ θαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε πνιπηειψλ επαχιεσλ πξνο πψιεζε.
Αλαζθόπεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο θαηά 9,6% ζε €8,4 εθ. ζε ζχγθξηζε
κε €7,6 εθ. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010.
Παξά ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ηα
απνηειέζκαηα απφ εξγαζίεο πξηλ ηα ρξεκαηνδνηηθά έμνδα θαη ηηο απνζβέζεηο (EBITDA) παξέκεηλαλ
ζηα ίδηα επίπεδα (δεκηά €0,6 εθ.) θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο ιφγσ ησλ
πιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο.
Ζ θαζαξή δεκηά γηα ηελ πεξίνδν αλήιζε ζηα €3,7 εθ. (2010: δεκηά €5,1 εθ.) ιφγσ ηεο κε
πξαγκαηνπνηεζείζαο ζπλαιιαγκαηηθήο δεκηάο χςνπο €0,8 εθ. ζε ζρέζε κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά
€2,4 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
Σα απνηειέζκαηα απφ εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011 αλακέλνληαη λα
είλαη θαιχηεξα απφ απηά ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ.
Σν ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην ηέινο ηεο εμακελίαο ήηαλ €150,5 εθ.
(31.12.2010 €151 εθ.) απφ ηα νπνία €144 εθ. (31.12.2010 €144,6 εθ.) αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαζαξή
ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη αληαλαθινχλ σο επί ην πιείζηνλ ηε
ινγηζηηθή αμία ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (πλέρ.)
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011 (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.
ε

Απνζπάζκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο εμακελίαο ηνπ 2011 ζα δεκνζηεπζνχλ ηελ 1
Απγνχζηνπ 2011 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.
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011

εκ.
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Μηζζνί θαη σθειήκαηα πξνζσπηθνχ
Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έμνδα δηνίθεζεο
Απνζβέζεηο
Καζαξά ρξεκαηνδνηηθά έμνδα
Με πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά
Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο
Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία
Φνξνινγία
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Εεκηά πεξηφδνπ
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν
πλνιηθή δεκηά γηα ηελ πεξίνδν
Εεκηά αλά κεηνρή
Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή
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Δμακελία πνπ έιεμε
30/6/2010
30/6/2011
€
€
8.381.409
(893.403)
(3.972.638)
(4.106.912)
(750.000)
(1.511.997)
(810.708)
462

7.648.144
(736.496)
(3.750.018)
(3.753.596)
(750.629)
(1.387.190)
(2.368.037)
177

(3.663.787)
-

(5.097.645)
-

(3.663.787)

(5.097.645)

-

-

(3.663.787)

(5.097.645)

ζελη

ζελη

(2,6)

(3,6)

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 κέρξη 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία

εκ.

30/6/2011
€

31/12/2010
€

5
6

144.084.940
4.857

144.608.300
4.395

144.089.797

144.612.695

3.658.669
1.289.723
1.288.805
128.746

3.658.669
1.163.816
1.424.422
79.842

6.365.943

6.326.749

150.455.740

150.939.444

60.927.577
10.872.355

60.927.577
14.536.142

71.799.932

75.463.719

47.781.622
12.204.280

47.843.197
12.204.280

59.985.902

60.047.477

6.336.173
3.221.536
9.112.197

4.086.282
4.486.837
6.855.129

18.669.906

15.428.248

78.655.808

75.475.725

150.455.740

150.939.444

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθίλεηα ππφ αλάπηπμε
Απνζέκαηα
Υξεψζηεο θαη πξνπιεξσκέο
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
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χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σξαπεδηθά θαη άιια δάλεηα
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πηζησηέο θαη έμνδα πιεξσηέα
Σξαπεδηθά δάλεηα
Παξαηξαβήγκαηα ηξαπεδψλ

ύλνιν ππνρξεώζεωλ
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ

8

8

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2011.

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 κέρξη 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ*

Μεηνρηθό
θεθάιαην
€

Από
έθδνζε
κεηνρώλ
ππέξ ην
άξηην
€

Από
επαλεθηίκεζε
€

πζζωξεπκέλεο
δεκηέο
€

ύλνιν
€

60.927.577

1.756.398

47.288.627

(28.028.119)

81.944.483

Εεκηά πεξηφδνπ

-

-

-

(5.097.645)

(5.097.645)

Μεηαθνξά απφ αλαβαιιφκελε
θνξνινγία

-

-

4.658

-

4.658

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2010

60.927.577

1.756.398

47.293.285

(33.125.764)

76.851.496

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011

60.927.577

1.756.398

47.319.558

(34.539.814)

75.463.719

-

-

-

(3.663.787)

(3.663.787)

60.927.577

1.756.398

47.319.558

(38.203.601)

71.799.932

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

Εεκηά πεξηφδνπ
Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2011

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

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 κέρξη 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011
Δμακελία πνπ έιεμε
30/6/2010
30/6/2011
Καζαξή εηζξνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο

1.324.771

494.241

Σακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πιεξσκή γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ

(226.640)

(261.576)

Καζαξή εθξνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

(226.640)

(261.576)

Απνπιεξσκέο δαλείσλ
Νέα δάλεηα

(3.306.295)
-

(54.150)
1.005.920

Καζαξή (εθξνή)/εηζξνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

(3.306.295)

951.770

Σακεηαθή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Καζαξή (κείωζε)/αύμεζε κεηξεηώλ θαη αληηζηνίρωλ
κεηξεηώλ
ε
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ θαηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ
ε

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ

(2.208.164)

1.184.435

(6.775.287)

(8.599.535)

(8.983.451)

(7.415.100)

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 κέρξη 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011
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 ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113,
ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1991.
Σν Δγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην GALA Tower, Λεσθφξνο Μαθαξίνπ ΗΗΗ 197,
3030 Λεκεζφο.
Ζ Eηαηξεία απέθηεζε νιφθιεξν ην εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο, L‟ Union
Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited, κε βάζε ζπκθσλία κε εκεξνκελία 21 Μαΐνπ 1990.
Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ πνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Le Meridien
Limassol Spa & Resort.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε αλέγεξζε θαη αλάπηπμε μελνδνρείσλ, ε
δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ μελνδφρσλ θαη ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ 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 902 πνδψλ. 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
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα, κεηαθέξζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2007 ζηα
αθίλεηα ππφ αλάπηπμε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ 2011, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη
ζε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία/θνηλνπξαμία κε έλα ηξίην κέξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεκαρίνπ γεο έθηαζεο
5.686 η.κ. κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε πνιπηειψλ επαχιεσλ . Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ,
κέξνο ηνπ αθηλήηνπ (2.843 η.κ. ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο γηα
αλάπηπμε) κεηαθέξζεθε (πσιήζεθε) ζην πξν αλαθεξζέλ ηξίην κέξνο.
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.
1.3 Δλδηάκεζεο ζσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη εθείλεο ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο L‟Union National
(Tourism and Sea Resorts) Limited. Απηέο νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ
έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
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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 γηα ηελ εμακελία έρνπλ
εηνηκαζζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2010 θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Οη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ.
3. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
Φνξνινγηθή επηβάξπλζε
Δμακελία πνπ έιεμε
30/6/2010
30/6/2011
€
€
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία

-

-

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.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 νη θνξνινγηθέο δεκηέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο εμαξηεκέλεο ηεο πνπ
κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ αλέξρνληαλ ζηα €1,13 εθαηνκκχξηα θαη €48,05 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.
Γελ έρεη πξνθχςεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2010 θαη 2011
δηφηη ην πηζησηηθφ ππφινηπν γηα αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο αλαγλσξίδεηαη κέρξη ην
ρξεσζηηθφ ππφινηπν γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
4. ΒΑΗΚΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΕΖΜΗΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ
Δμακελία πνπ έιεμε
30/6/2010
30/6/2011
€
€
Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ
Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή

3.663.787

5.097.645

141.692.040

141.692.040

ζελη

ζελη

2,6

3,6
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5. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Ζ θίλεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ήηαλ σο αθνινχζσο:
€
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011
Αγνξέο
Απνζβέζεηο

144.608.300
226.640
(750.000)

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2011

144.084.940

6. 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 ).
7. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
2011
€

2010
€

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 (2010:141.692.040) ζπλήζεηο κεηνρέο ησλ € 0,43
ε θαζεκηά

60.927.577

60.927.577

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ/31 Γεθεκβξίνπ
141.692.040 (2010: 141.692.040) θνηλέο κεηνρέο ησλ € 0,43
ε θαζεκηά

60.927.577

60.927.577
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8. ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΓΑΝΔΗΑ
Ζ θίλεζε ζηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ είλαη σο αθνινχζσο:
€
Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011
Απνπιεξσκέο
πλαιιαγκαηηθή δεκηά
Σφθνη πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ

52.330.034
(3.306.295)
810.708
1.168.711

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2011

51.003.158

Οη ζπλαιιαγκαηηθνί ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 γηα ηελ κεηαηξνπή
ησλ ζε μέλα λνκίζκαηα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ζε Δπξψ ήηαλ νη αθφινπζνη:
€1 = 1,1985 Διβεηηθά θξάγθα (31 Γεθεκβξίνπ 2010 €1 = 1,2414 Διβεηηθά θξάγθα)
Σα πην πάλσ δάλεηα, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηξαπεδηθά δάλεηα, ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα κε
εμαζθαιηζκέλν δάλεην απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία, The Cyprus Cement Public Company Limited,
χςνπο €469.524. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ δάλεην, ηφθνη χςνπο €14.981 πνπ ρξεψζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πηζησηέο θαη έμνδα πιεξσηέα.
9.

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.
H εμαξηεκέλε εηαηξεία έιαβε δάλεηα απφ ηελ ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο φπσο
αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 8.
Ζ Eηαηξεία θαη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία είραλ ηηο αθφινπζεο ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο πνπ
ζεσξνχληαη ζπγγεληθέο εθφζνλ είλαη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε Δηαηξεία θαη ε εμαξηεκέλε εηαηξεία πιήξσζαλ ην πνζφ ησλ
€104.000 (2010: €102.250) ζηελ C.C.C. Secretarial Ltd γηα δηνηθεηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο. ην
ηέινο ηεο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ €19.666 (2010: €61.885) ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο εκπνξηθνχο
πηζησηέο.

10. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
Όπσο έρεη αλαθεξζεί κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ζηελ ζεκείσζε 1 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία έρεη
πξνρσξήζεη ζε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία/θνηλνπξαμία κε έλα ηξίην κέξνο γηα ηελ απφ θνηλνχ
αλάπηπμε αξηζκνχ πνιπηειψλ επαχιεσλ. Ωο κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία
πψιεζε ζην ηξίην κέξνο ην κηζφ ππφ αλάπηπμε ηεκάρην γεο ζηελ ηηκή ησλ €2,5 εθ.. Απφ απηή ηελ
ζπλαιιαγή, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ζα αλαγλσξίζεη έλα θέξδνο ηεο ηάμεσο ηνπ €1,2 εθ..
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