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C.C.C.  TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2021, μελέτησε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 
Ιουνίου 2021. 
 
Οι μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που εκφράζονται σε 
Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συνάδουν με τις πρόνοιες 
των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την 
ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. 
 
Κατά την κατάρτιση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2021 εφαρμόστηκαν οι ίδιες 
λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2020.  
 
Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2021 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές 
της Εταιρείας. 
 
Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας μέχρι τις 9 Απριλίου 2021, ήταν η επένδυση στο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας Parklane Hotels Limited της οποίας οι κύριες δραστηριότητες είναι η ανέγερση 
και ανάπτυξη ξενοδοχείων, η διεξαγωγή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη και προαγωγή 
του τουρισμού και τουριστικών δραστηριοτήτων. Η Parklane Hotels Limited είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία 
του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol. 
 
Μοναδική δραστηριότητα της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της πώληση της επένδυσης της στην 
Parklane Hotels Limited είναι η διαχείριση των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων, τα οποία 
αποτελούνται από μετρητά προερχόμενα από το τίμημα πώλησης της επένδυσης της, τα οποία είναι 
κατατεθειμένα σε τραπεζικό ίδρυμα.  
 
Ανασκόπηση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας  
 
Στις 9 Απριλίου 2021, ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης του 100% των εκδομένων μετοχών της 
εταιρείας Parklane Hotels Limited. Σύμφωνα με την συμφωνία η οποία υπογράφτηκε, η Εταιρεία 
διάθεσε το 24,98% των εκδομένων μετοχών που κατείχε στην εταιρεία Parklane προς την Emerald 
Coast Properties Ltd, η οποία κατείχε το 75,02% των εκδομένων μετοχών της Parklane. Ταυτόχρονα η 
Emerald Coast Properties Ltd με ξεχωριστή συμφωνία διάθεσε το 100% των εκδομένων μετοχών της 
Parklane προς την εταιρεία MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited. Το τίμημα πώλησης για 
την πώληση του 24,98% των μετοχών που η Εταιρεία κατείχε στην Parklane ανήλθε σε €22,5 εκ., το 
οποίο έχει καταβληθεί σε μετρητά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας.   
 
Με βάση την συμφωνία πώλησης των μετοχών, στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχει αναγνωριστεί κέρδος ύψους €1,8 εκ. από την επανεκτίμηση 
της επένδυσης σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, ούτως ώστε η αξία της επένδυσης να αντανακλά την 
συμφωνία πώλησης των μετοχών.  
 
Η Εταιρεία κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 παρουσιάζει ζημιά ύψους €190.377 σε 
σχέση με €32.481 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έξοδα τα 
οποία προέκυψαν για την πώληση της επένδυσης  σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 (συνέχεια) 
 
Ανασκόπηση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας (συνέχεια) 
 
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου ανέρχονται σε €22,2 εκ. (31 
Δεκεμβρίου 2020: €22,6 εκ.).   
 
Τα ίδια κεφαλαία που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας ανέρχονται σε €22,2 εκ. σε σχέση με 
€22,4 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, παρουσιάζοντας μείωση €190.000 ως αποτέλεσμα της ζημιάς της 
περιόδου.  
 
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») 
 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και 
την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεων της. Οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη 
κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της 
χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες 
(ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.  
 
Δείκτες αποδοτικότητας: Η Εταιρεία, προκειμένου για την πληρέστερη ανάλυση των λειτουργικών 
αποτελεσμάτων της χρησιμοποιεί τους εξής δείκτες: 
 
Περιουσιακά στοιχεία: Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα μετρητά από το τίμημα πώλησης της 
επένδυσης στην εταιρεία Parklane Hotels Limited, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικό ίδρυμα.  
 
Ίδια κεφάλαια: Περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους 
της εταιρείας και παρουσιάζονται αναλυτικά στην σελίδα 6 των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων.  
 
Προοπτικές 2021 
 
Μετά την διάθεση της επένδυσης της, η μοναδική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διαχείριση των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων, τα οποία αποτελούνται από μετρητά προερχόμενα από 
το τίμημα πώλησης της επένδυσης στην Parklane Hotels Limited, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε 
τραπεζικό ίδρυμα.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την 
σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την μείωση κεφαλαίου για την διαγραφή των 
συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών προς 
τους μετόχους της. 
 
Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρείες 
 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένες Εταιρείες αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 4 των Ενδιάμεσων 
Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στη σημείωση 6 
και 7 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.  
 
Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων της πρώτης εξαμηνίας του 2021 θα δημοσιευθούν την 1η 
Οκτωβρίου 2021 στην εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΗΣ". 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 (συνέχεια) 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 
 
 
Έντυπα ολόκληρων των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα 
διατίθενται δωρεάν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 197, 3030, 
Λεμεσός, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος Γαλαταριώτη 
(www.galatariotisgroup.com). 
 
 
 
Λεμεσός, 30 Σεπτεμβρίου 2021 
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C.C.C.  TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 
 
 
 Μη ελεγμένα
 Εξαμηνία που έληξε στις
 30 Ιουνίου 2021 30 Ιουνίου 2020

                                                        
 

 € €  
Έξοδα διοίκησης (174.586) (32.481)  
Ζημιά πριν τη φορολογία (174.586) (32.481)
  
Χρηματοδοτικά έξοδα (15.791) -
Φορολογία - -  
Ζημιά για την περίοδο (190.377) (32.481)  
  
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο    
Άλλα συνολικά έσοδα για την περίοδο - -  
Συνολική ζημιά για την περίοδο (190.377) (32.481)  
  
Ζημιά ανά μετοχή σεντ  σεντ  
Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή    (0,00) (0,00)  
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
Στις 30 Ιουνίου 2021 
 
 
 Μη ελεγμένα Ελεγμένα
 Σημ. 30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020
 € €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Επένδυση σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εσόδων  

 
3

 
- 

 
22.500.000 

 - 22.500.000 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ποσό οφειλόμενο από συγγενικές εταιρείες 4 - 142.331
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 5 22.211.464 3.079 
 22.211.464 145.410 
 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 22.211.464 22.645.410  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Κεφάλαιο και αποθεματικά  
Μετοχικό κεφάλαιο 60.927.577 60.927.577
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο 1.756.398 1.756.398
Συσσωρευμένες ζημιές (40.487.245) (40.296.868) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 22.196.730 22.387.107 
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Πιστωτές και έξοδα πληρωτέα 14.734 16.416
Ποσό οφειλόμενο σε συγγενικές εταιρείες 4 - 241.887 
 14.734 258.303 
Σύνολο υποχρεώσεων 14.734 258.303 
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 22.211.464 22.645.410  
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 
 
 

Αποθεματικό 
έκδοσης 
μετοχών 

υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

επένδυσης που 
κατέχεται στην 

εύλογη αξία μέσω 
λοιπών 

συνολικών 
εσόδων 

 
 
 
 
 
 

Συσσωρευμένες 
ζημιές 

 
 
 
 
 
 
 

Σύνολο 

 € € € € €    
Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2020         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  60.927.577 1.756.398  (2.997.486)  (39.033.240)  20.653.249    
Ζημιά για την περίοδο                            -  -  -  (32.481)  (32.481)    

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 
(μη ελεγμένα) 

 
 60.927.577 

 
1.756.398 

 
 (2.997.486) 

 
 (39.065.721) 

 
 20.620.768    

     
Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2021         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021  60.927.577 1.756.398  -  (40.296.868)  22.387.107 
      
Ζημιά για την περίοδο  -  -  -  (190.377)  (190.377)   
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 
(μη ελεγμένα)  60.927.577 

 
1.756.398 

  
 - 

 
 (40.487.245) 

 
 22.196.730 
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 

 
 
 

Μη ελεγμένα
Εξαμηνία που έληξε στις

 30 Ιουνίου 2021 
 

30 Ιουνίου 2020

Σημ. € €   

Ροή μετρητών από εργασίες   
Καθαρή εκροή μετρητών για εργασίες  (190.377) (34.191)
   
Αναπροσαρμογές για:    
Τόκοι πληρωτέοι  15.791 -  

  (174.586) (34.191)
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:   
Αύξηση στους πιστωτές και έξοδα πληρωτέα  (1.682) -
      

Καθαρή εκροή μετρητών για εργασίες  (176.269) -
   
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από διάθεση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων 
εισοδημάτων 

 
3 22.500.000 -

Είσπραξη οφειλόμενου ποσού από συνδεδεμένη εταιρεία 4 142.331 -
Τόκοι που πληρώθηκαν  (15.791) -  

Καθαρή εισροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  
22.626.540 

 
-

   
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
   -
(Μείωση)/αύξηση στο ποσό οφειλόμενο σε συνδεδεμένη 
εταιρεία 

 
4

 
(241.887) 

 
34.000   

Καθαρή εισροή μετρητών (για)/από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  
(241.887) 

 
34.000  

  
Καθαρή αύξηση/(μείωση)μετρητών και αντιστοίχων 
μετρητών  

 
22.208.385 

 
(191) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά την 1η Ιανουαρίου  3.079 191   
 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά την 30η  Ιουνίου 5 22.211.464 -   
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C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Σύσταση και κύρια δραστηριότητα 
 
 Η C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 

27 Μαρτίου 1989 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και μετατράπηκε σε 
δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, στις 5 Ιουνίου 1991. Tο 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στο Gala Tower, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, 
3030 Λεμεσός. 

 
 Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας μέχρι τις 9 Απριλίου 2021 ήταν η επένδυση στο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας Parklane Hotels Limited της οποίας οι κύριες δραστηριότητες είναι η 
ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχείων, η διεξαγωγή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη 
και προαγωγή του τουρισμού και τουριστικών δραστηριοτήτων. Η Parklane Hotels Limited είναι 
η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Parklane, a Luxury 
Collection Resort & Spa, Limassol”. 
 
Μοναδική δραστηριότητα της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της πώληση της επένδυσης της 
στην Parklane Hotels Limited είναι η διαχείριση των κυκλοφορόντων περιουσιακών της 
στοιχείων, τα οποία αποτελούνται από μετρητά από το τίμημα πώλησης της επένδυσης της, τα 
οποία είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικό ίδρυμα.  

  
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 Βάση Ετοιμασίας  
 
 Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 

2021 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά”, τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς. Ορισμένες πληροφορίες και 
σημειώσεις που κανονικά συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν 
ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ έχουν συνοψισθεί ή έχουν παραλειφθεί. Κατά συνέπεια, οι 
συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με τις Ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις.  

 
 Οι συνοπτικές ενδιάμεσες μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.  
 
 Κύριες λογιστικές πολιτικές 
 
 Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν σχετικά με στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά ή 

ουσιώδη στον καθορισμό των αποτελεσμάτων και της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας για 
την υπό εξέταση περίοδο είναι οι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  
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3. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
 
 30 Ιουνίου 

 2021 
31 Δεκεμβρίου

2020
€ €

Επένδυση στην Parklane Hotels Limited – μη εισηγμένη - 22.500.000  
 
 

Οι λεπτομέρειες της επένδυσης σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων στο τέλος του 
έτους αναφοράς έχουν ως εξής: 

 
 

Όνομα εταιρείας 
Κύρια 

δραστηριότητα
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Ποσοστό 

συμμετοχής
  30 Ιουνίου 

2021 
31 Δεκεμβρίου 

2020
Parklane Hotels Limited Διεξαγωγή 

ξενοδoχειακών 
επιχειρήσεων

 
- 

 
24,98% 

 
Η κίνηση της επένδυσης σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων είναι η πιο κάτω: 

 
30 Ιουνίου 

2021 
31 Δεκεμβρίου

2020
 € €

  
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου  22.500.000 20.702.980
Κέρδος από επανεκτίμηση της επένδυσης στην εύλογη αξία  - 1.797.020
Πώληση της επένδυσης  (22.500.000) -

 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 / 31 Δεκεμβρίου 2020  - 22.500.000

  
 

 
Στις 9 Απριλίου 2021, ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης του 100% των εκδομένων μετοχών 
της εταιρείας Parklane Hotels Limited. Σύμφωνα με την συμφωνία η οποία υπογράφτηκε, η 
Εταιρεία διάθεσε το 24,98% των εκδομένων μετοχών που κατείχε στην εταιρεία Parklane Hotels 
Limited προς την Emerald Coast Properties Ltd, η οποία κατείχε το 75,02% των εκδομένων 
μετοχών της Parklane. Ταυτόχρονα η Emerald Coast Properties Ltd με ξεχωριστή συμφωνία 
διάθεσε το 100% των εκδομένων μετοχών της Parklane προς την εταιρεία MHV Mediterranean 
Hospitality Venture Limited.  

 
Το τίμημα πώλησης για την πώληση του 24,98% των μετοχών που η Εταιρεία κατείχε στην 
Parklane ανήλθε σε €22,5 εκ., το οποίο έχει καταβληθεί σε μετρητά με την ολοκλήρωση της 
συμφωνίας.   

 
Με βάση την συμφωνία πώλησης των μετοχών, στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχει αναγνωριστεί κέρδος ύψους €1,8 εκ. από την 
επανεκτίμηση της επένδυσης στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, ούτως ώστε η αξία της 
επένδυσης να αντανακλά την συμφωνία πώλησης των μετοχών.  
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Η τελική ιθύνουσα εταιρεία της Εταιρείας είναι η George S. Galatariotis & Sons Limited. Η ιθύνουσα 
εταιρεία της Εταιρείας είναι η The Cyprus Cement Public Company Limited. 

 
Τα πιο κάτω ποσά ήταν εισπρακτέα/οφειλόμενα από συγγενικές εταιρείες κατά την ημερομηνία της 
χρηματοοικονομικής θέσης: 

 
 (α) Ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες 

 
 
Όνομα 

 30 Ιουνίου 
2021 

31 Δεκεμβρίου 
2020

 € €
  

Parklane Hotels Limited - 142.331  
  

 - 142.331 

 
 (β) Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικές εταιρείες 
 

 
Όνομα 

 30 Ιουνίου 
2021 

31 Δεκεμβρίου 
2020

 € €
  

The Cyprus Cement Public Company Ltd - 241.887  
  

 - 241.887 
 
5. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
  30 Ιουνίου 

2021 
31 Δεκεμβρίου 

2020
 € €
  
Μετρητά στην τράπεζα  22.211.464 3.079  
  
 22.211.464 3.079 

 
Όλα τα μετρητά στην τράπεζα αποτιμούνται σε ευρώ. 
 
Το ποσό μετρητών αποτελείται από τα καθαρά μετρητά από την πώληση της επένδυσης της 
εταιρείας και τα οποία έχουν κατατεθεί στην τράπεζα EFG Bank AG, Zurich.   
 
Η κατάθεση αφορά λογαριασμό όψεως στον οποίο η Τράπεζα επιβάλει τόκο πληρωτέο, αρνητικό 
επιτόκιο 0,3% από 01 Ιουνίου 2021 (0,4% μέχρι τις 31 Μαΐου 2021).  
 
Δεν υπήρχαν μη ταμειακές συναλλαγές της Εταιρείας κατά την περίοδο από 01 Ιανουαρίου μέχρι 
30 Ιουνίου 2021.  
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6. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
 
 Το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε σε τροποποίηση του υπολογισμού φόρου για την διάθεση 

του 24,98% των μετοχών που κατείχε στην Parklane Hotels Limited, σε σχέση με τον 
υπολογισμό ο οποίος είχε υποβληθεί από την εταιρεία, και έχει επιβάλει φορολογία 
κεφαλαιουχικών κερδών ύψους €1,9 εκ.   

 
 Η Εταιρεία αμφισβητεί έντονα τις τροποποιήσεις αυτές ως αβάσιμες και έχει υποβάλει  ένσταση 

σύμφωνα με το δικαίωμα το οποίο προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η ένσταση βασίζεται στην 
εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή σε ότι αφορά την αγοραία αξία των ακινήτων κατά την 
ημερομηνία διάθεσης των μετοχών, και τις επαρκώς τεκμηριωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε 
ότι αφορά το κόστος των ακινήτων.  

 
Η Διεύθυνση της Εταιρείας στη βάση συμβουλής που έχει λάβει εκτιμά ότι η ένσταση θα έχει 
επιτυχή  έκβαση.  

 
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Η Εταιρεία αξιολογεί, σε ατομική βάση, την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται 
από μετρητά στην τράπεζα με βάση βαθμολογίες από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής 
ικανότητας και τις εσωτερικές αξιολογήσεις εάν δεν είναι διαθέσιμες εξωτερικές αξιολογήσεις.  

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την μικτή λογιστική αξία των μετρητών στην τράπεζα με βάση 
την εσωτερική πιστοληπτική ικανότητα και τη βαθμολογία από Moody’s Investors Service, η 
οποία αντιπροσωπεύει και τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2021. 

 

 

 

 

 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 
9.  Τα μετρητά στην τράπεζα ήταν εξυπηρετούμενα και ταξινομούνται στο Στάδιο 1 και η 
εκτιμημένη ζημιά απομείωσης στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν ασήμαντη. 

 
8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
1. Το Τμήμα Φορολογίας όπως αναφέρεται και στην σημείωση 6 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 

Οικονομικών Καταστάσεων προχώρησε σε τροποποίηση του υπολογισμού φόρου για την 
διάθεση του 24,98% των μετοχών που κατείχε η εταιρεία στην Parklane Hotels Limited, σε 
σχέση με τον υπολογισμό ο οποίος είχε υποβληθεί από την εταιρεία, και έχει επιβάλει 
φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών ύψους €1,9 εκ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Εξωτερική πιστοληπτική ικανότητα

 

Λογιστική αξία 

 
Στις 30 Ιουνίου 2021 

 

P-1  22.211.464 
 ___________ 
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8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 

 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 16 

Σεπτεμβρίου 2021, εξέτασε και ενέκρινε πρόταση για μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας και 
αποφάσισε όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, προς την οποία θα υποβληθεί για έγκριση Ειδικό Ψήφισμα 
βάση του οποίου: 

(α) Ο λογαριασμός από υπεραξία μετοχών της Εταιρείας (share premium account), 
μειωθεί,  από €1.756.398 σε €0 (μηδέν) με σκοπό τη διαγραφή συσσωρευμένων 
ζημιών της Εταιρείας. 

(β) Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €64.500.000 
διαιρεμένο σε 150.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 σεντ εκάστη, 
μειωθεί,  σε €2.445.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,0163 σεντ εκάστη, και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο 
ανέρχεται σε €60.927.577 διαιρεμένο σε 141.692.040 συνήθεις μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,43 σεντ εκάστη, μειωθεί, από €60.927.577 σε €2.309.580 δια της μείωσης της 
ονομαστική αξίας της κάθε μετοχής ως ακολούθως: 

(i) μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,43 σεντ εκάστη 
σε €0,1563 σεντ εκάστη, με σκοπό τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών της 
Εταιρείας ύψους €38.781.111, και ακολούθως, 
 

(ii) μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,1563 σεντ εκάστη 
σε €0,0163 σεντ εκάστη, δια της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του ποσού 
των €19.836.886,  το οποίο αντιστοιχεί σε €0,14 σεντ εκάστη μετοχή. 

 
Στην πιο πάνω απόφαση λήφθηκε υπόψη και η ενδεχόμενη υποχρέωση κεφαλαιουχικού 
φόρου για την διάθεση του 24,98% των μετοχών της εταιρείας Parklane Hotels Limited όπως 
σημειώνεται στο σημείο 1. 
 

3. Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη του υπό αναφοράς περιόδου που να 
έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

 
 


