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∆ιαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 
 
∆ιαχειριστική επιτροπή 
 
Άννα Μιχαηλίδη - Αταλιώτη,  Πρόεδρος 
∆ηµήτρης Μιχαήλ, Γραµµατέας 
Παύλος Θεοχάρους, Μέλος 
Λευτέρης Γεωργιάδης, Μέλος 
Ιάσων Περδίος, Μέλος 
Κώστας Ζερβός, Μέλος 
Ανδρέας Τσόκκος, Μέλος 
Νίκος Μιχαηλίδης, Μέλος 
Ανδρέας Φιλίππου, Μέλος 
Κώστας Κωνσταντίνου, Μέλος 
Μάριος Βασιλείου, Μέλος 
Πανίκος Λουκά, Μέλος 
Σωτήρης Ιωάννου, Μέλος 
 
 
Ειδικός σύµβουλος 
 
Κωστάκης Λοΐζου 
 
Προσωπικό γραφείου 
 
Μαρίνος Γιαλελή, Γενικός ∆ιευθυντής 
Φίλιππος Ορφανός, ∆ιοικητικός Γραµµατέας 
Σκεύη Σαρρή 
Ελένη Αντωνίου  
Άντρη ∆αµιανού 
Σοφία Γεωργιάδου 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο 
 
Γωνία Λεωφόρου Μακαρίου και Καρπενησίου 
Εµπορικό Κέντρο Ξένιος 
1ος Όροφος 
∆ιαµ 007-009 
Λευκωσία 
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Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 
 
1 Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεσή της µαζί µε τις ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
Μέλη 
 
2 Οι αλλαγές στον αριθµό των Μελών του Ταµείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 
ως εξής: 
 
 Αριθµός 
Μέλη στην αρχή του έτους 14.634 
Νέα Μέλη που εγγράφηκαν 746 
 ________ 

 15.380 
 ________ 

Μείον:  

Μέλη που αφυπηρέτησαν 59 
Μέλη που παραιτήθηκαν 802 
Μέλη που απέθαναν 10 
Μέλη που παραιτήθηκαν για λόγους υγείας 139 
 ________ 

 1.010 
 ________ 

Μέλη στο τέλος του έτους 14.370 
 ======== 

 
Κίνηση του Tαµείου 
 
3 Η κίνηση του Ταµείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 
 
  £ 
   
Συνεισφορές εργοδοτών  5.711.965 
Συνεισφορές Μελών  5.746.968 
Ωφελήµατα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα  (8.352.886) 
Εισόδηµα από επενδύσεις  6.122.595 
  ___________ 
Καθαρά νέα χρήµατα διαθέσιµα για επένδυση  9.228.642 
Αξία του Ταµείου στις 31 ∆εκεµβρίου 2005  125.075.898 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και 
χρεόγραφα σε δίκαιη αξία 

  
4.506.817 

  ___________ 
Αξία του Ταµείου στις 31 ∆εκεµβρίου 2006  138.811.357 
  =========== 
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Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής (συνέχεια) 
 
 
∆ιαχειριστική επιτροπή 
 
4 Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 και µέχρι την 
ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές στα µέλη της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής: 
 
 Ηµεροµηνία διορισµού Ηµεροµηνία αποχώρησης 
   
   
Νίκος Επιστηθίου  16 Μαρτίου 2006 
Κώστας Νικολάου  14 Ιουνίου 2006 
Ανδρέας Καπετάνιος  27 Σεπτεµβρίου 2006 
∆ηµήτρης Μιχαήλ (αντικατάσταση του Νίκου 
Επιστηθίου) 

 
16 Μαρτίου 2006 

 
 

Ιάσων Περδίος (αντικατάσταση του Ανδρέα 
Καπετάνιου) 

 
27 Σεπτεµβρίου 2006 

 

Σωτήρης Ιωάννου (αντικατάσταση του Κώστα 
Νικολάου 

 
14 Ιουνίου 2006 

 

 
Οι υπόλοιποι ήταν µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής για ολόκληρο το έτος 2006.  Η 
θητεία των µελών της Επιτροπής καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Καταστατικού 
και των Κανονισµών του Ταµείου. 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
5 Οι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να 
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 
 
Εκ µέρους της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
 
 
 
Άννα Μιχαηλίδη – Αταλιώτη  
Πρόεδρος 
 
 
Λευκωσία 
…………… 2007 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  
προς τα Mέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του 
Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής 
Βιοµηχανίας 
 
 
 

Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων 
Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας (το “Tαµείο”) στις σελίδες 6 µέχρι 24, που αποτελούνται από 
την κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιµου για ωφελήµατα στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
και την κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιµο για ωφελήµατα για το έτος 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και 
άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου είναι υπεύθυνη για την ετοιµασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και τις απαιτήσεις 
των κανονισµών του Ταµείου και των Περί Ταµείων Πρόνοιας Νόµων.  Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την 
ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και 
εφαρµογή καταλλήλων λογιστικών αρχών και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που 
είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 
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Ευθύνη των Ελεγκτών 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε 
δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να 
πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.   

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας 
για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που 
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε 
οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει 
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της 
γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.   

Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για 
να παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των 
οικονοµικών συναλλαγών του Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και του ποσού και της διάταξης των 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν 
από το Σ∆ΛΠ και τις απαιτήσεις των κανονισµών του Ταµείου και των Περί Ταµείων 
Προνοίας Νόµων του 1981 µέχρι 2005.  

 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Chartered Accountants 
 
 
Λευκωσία, ……… 2007 
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Κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό  
διαθέσιµο για ωφελήµατα για το έτος που έληξε  
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
  

Σηµ. 
2006 

£ 
2005 

£ 
    
Συνεισφορές 5   
    
Από εργοδότες  5.711.965 5.817.610 
Από Μέλη  5.746.968 5.871.436 
  ___________ ___________ 
  11.458.933 11.689.046 
Ωφελήµατα που πληρώθηκαν ή είναι 
πληρωτέα 

 
6 

  

    
Σε Μέλη που αποχώρησαν  (8.352.886) (10.317.769) 
  ___________ ___________ 

Συνεισφορές µείον ωφελήµατα  3.106.047 1.371.277 
  ___________ ___________ 

Απόδοση επενδύσεων για το έτος 7   
    
Πιστωτικοί τόκοι επί:    
  Τραπεζικών καταθέσεων  3.380.040 3.108.959 
  Επενδύσεων σε χρεόγραφα  1.014.530 810.179 
  Μακροπρόθεσµων δανείων  14.584 29.984 
  ∆ανείων σε Μέλη  895.106 919.512 
Έσοδα από µερίσµατα  157.438 43.080 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων σε δίκαιη αξία:    
  Μετοχές   4.506.817 1.126.950 
  Χρεόγραφα  - 37.205 
Επενδύσεις σε ακίνητα:    
  Κέρδη δίκαιης αξίας   348.801 100.000 
Προµήθεια από χρεόγραφα   1.519 
Κέρδος από πώληση µετοχών  560 19.667 
Ενοίκια εισπρακτέα  268.509 268.122 
Ποσά που κατακρατήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 9(γ) του 
καταστατικού 

  
302.751 

 
334.457 

∆ιαχειριστικά και άλλα έξοδα  8 (259.724) (286.413) 
  ___________ ___________ 
  10.629.412 6.513.221 
  ___________ ___________ 
Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιµο για ωφελήµατα  13.735.459 7.884.498 
Υπόλοιπο Ταµείου στην αρχή του έτους  125.075.898 117.191.400 
  ___________ ___________ 
Υπόλοιπο Ταµείου στο τέλος του έτους  138.811.357 125.075.898 
  =========== =========== 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιµου  
για ωφελήµατα 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
  

Σηµ. 
2006 

£ 
2005 

£ 
Ενεργητικό    
    
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 9 59.114 52.021 
Επενδύσεις σε ακίνητα  10 8.833.738 8.437.100 
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

 
11 

 
31.913.961 

 
18.847.371 

Μακροπρόθεσµα επενδυτικά δάνεια 12 156.005 180.064 
∆άνεια σε Μέλη 13 18.115.642 17.671.740 
Εµπρόθεσµες καταθέσεις 14 72.431.720 74.929.072 
Λογαριασµός µε επταήµερη προειδοποίηση 15 393.689 3.434.544 
Υπόλοιπα τρεχούµενων λογαριασµών και µετρητά στο  
  ταµείο 

  
1.923.608 

 
670.048 

Συνεισφορές εισπρακτέες 5 3.356.754 3.913.803 
Τόκοι εισπρακτέοι  1.624.448 1.349.998 
Ενοίκια εισπρακτέα  15.944 14.042 
Προπληρωµές  1.500 3.300 
  ___________ ___________ 
  138.826.123 129.503.103 
  ___________ ___________ 

Υποχρεώσεις    
    
Προκαταβολές από ενοίκια  (14.766) (12.510) 
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 17 - (4.414.695) 
  ___________ ___________ 
  (14.766) (4.427.205) 
  ___________ ___________ 
Υπόλοιπο Ταµείου – Λογαριασµοί Μελών 16 138.811.357 125.075.898 
  =========== =========== 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή στις  
……….. 2007 και υπογράφτηκαν εκ µέρους της από: 

 
 
Άννα Μιχαηλίδη – Αταλιώτη, Πρόεδρος 
 
 
∆ηµήτρης Μιχαήλ, Γραµµατέας 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
1 Γενικά 
 

(α) Το Ταµείο 
 
 Το Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας (Ταµείο), 

που είναι ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών ιδρύθηκε από τον 
Παγκύπριο  Σύνδεσµο Ξενοδόχων, τη Συνοµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων 
Κύπρου και την Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία µε σκοπό να παρέχει 
ωφελήµατα στα Μέλη του Ταµείου (Μέλη), ή στους µόνιµους 
κληρονόµους τους, σε περίπτωση τερµατισµού της εργοδότησης,  
ανικανότητας για εργασία, αφυπηρέτησης ή θανάτου. 

 
(β) Μέλη 
 
 Μέλη του Ταµείου θα εγγράφονται όλοι οι µηνιαίοι ή εβδοµαδιαίοι 

µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της 
ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον έξι µήνες συνεχή υπηρεσία στην 
Ξενοδοχειακή Βιοµηχανία. 

 
(γ) ∆ιαχειριστική Επιτροπή 
 
 Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την 

επενδυτική πολιτική του Ταµείου σύµφωνα µε το καταστατικό και τους 
Κανονισµούς του Ταµείου και τους Περί Ταµείων Προνοίας Νόµους 1981 
µέχρι 2005. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται περιοδικά για εξέταση όλων των 
θεµάτων που σχετίζονται µε το Ταµείο. 

 
 Σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Ταµείου η επιτροπή αποτελείται από 

τον Πρόεδρο που διορίζεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Ξενοδόχων  και  
δώδεκα µέλη, έξι από τα οποία διορίζονται από τον Παγκύπριο Σύνδεσµο 
Ξενοδόχων και δύο από τις συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ.  Τα υπόλοιπα 
τέσσερα µέλη εκλέγονται µε υπόδειξη των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση  των αντιπροσώπων των µελών από υπαλλήλους 
µέλη του Ταµείου Προνοίας. 

 
(δ) Φορολογία 
 
 Το Ταµείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας 

του Εισοδήµατος Νόµο.  Εισοδήµατα από τόκους εισπρακτέους, ενοίκια 
(µειωµένα κατά 25%) και µερίσµατα υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική 
εισφορά. 



Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων  
Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας  
 

F:\H\HP00492\ASSURANCE\FS\2006pf.doc  (9) 

2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές έχουν εφαρµοστεί µε  συνέπεια 
για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου 
δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιµασίας  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής 
Βιοµηχανίας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν 
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και συνάδουν µε τους 
Κανονισµούς του Ταµείου και τους περί Ταµείων Προνοίας Νόµους του 1981 µέχρι 2005. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των 
επενδύσεων σε ακίνητα και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.    
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 
∆ιαχειριστική Επιτροπή στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Ταµείου. 
 
Οι τοµείς που απαιτούν µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου 
οι παραδοχές και οι υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στην Σηµείωση 4. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ  
 
Κατά το τρέχον έτος το Ταµείο υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006. 
 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του 
Ταµείου. 
 
Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύµφωνα µε τις µεταβατικές πρόνοιες 
του σχετικού λογιστικού προτύπου. 
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ  
 

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 
 
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

Ισχύει από: 
 

∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και ∆ΛΠ 1 
(Αναθεώρηση) “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” 

1 Ιανουαρίου 2007  

 
IFRIC Ερµηνεία 7 “Εφαρµογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης µε βάση το 
∆ΛΠ 29 Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές 
Οικονοµίες” 

 
1 Μαρτίου 2006 

 

 
IFRIC Ερµηνεία 8 “Έκταση του ∆ΠΧΠ 2” 

 
1 Μαΐου 2006 
 

 

IFRIC Ερµηνεία 9 “ Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων”  1 Ιουνίου 2006 
 

 

IFRIC Ερµηνεία 10 “ Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση” 1 Νοεµβρίου 2006  
   
Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

Ισχύει από: 
 

 

IFRIC Ερµηνεία 11 “∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε µετοχές του Συγκροτήµατος 
και Ίδιες Μετοχές”  

1 Μαρτίου 2007  

 
IFRIC Ερµηνεία 12 “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών”  

 
1 Ιανουαρίου 2008 
 

 

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις  31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

Ισχύει από: 
 

 

∆ΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί τοµείς”  1 Ιανουαρίου 2009  
 

Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
(α) Πιστωτικοί τόκοι 
 

Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις, δάνεια σε Μέλη και άλλα δάνεια λογίζονται ως 
πιστωτικοί τόκοι.  Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου, 
λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο, την πραγµατική απόδοση και το χρόνο µέχρι την 
αποπληρωµή, όταν αποδειχθεί πως το εισόδηµα αυτό θα προκύψει. 

 
(β) Εισόδηµα από ενοίκια 
 
 Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα σταθερή µέθοδο κατά την 

διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. 
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Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 
 
(γ) Πιστωτικά µερίσµατα 
 
 Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του 

Ταµείου να εισπράξει. 
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου 
αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος 
µέσα στο οποίο λειτουργεί το Ταµείο (“το νόµισµα λειτουργίας”).  Οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόµισµα 
λειτουργίας και παρουσίασης του Ταµείου. 

 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις 

τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο 
τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι 
σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Συνεισφορές και ωφελήµατα 
 
Οι συνεισφορές και τα ωφελήµατα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και 
πληρωτέα αντίστοιχα. 
 
Επενδύσεις 
 
Το Ταµείο ταξινοµεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχειά που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και σε 
επενδυτικά δάνεια.  Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκε η επένδυση.  Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει την κατάλληλη 
ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την 
ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  
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Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
 

(α) Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 

 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται στην υποκατηγορία προς εµπορία αν 
αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε βραχυπρόθεσµη βάση. 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων 
αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική 
στρατηγική του Ταµείου.  Πληροφορίες µε βάση τη δίκαιη αξία σχετικά µε αυτά τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα µέλη της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής.   

 
 

(β) Επενδυτικά δάνεια 
 

 Τα επενδυτικά δάνεια είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε ενεργή 
αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου.   

 
 

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης 
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία το Ταµείο δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το 
κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται 
όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει 
µεταφερθεί και το Ταµείο έχει ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη 
ιδιοκτησίας.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και 
εισπρακτέα παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
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Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιµο για ωφελήµατα στην περίοδο που προκύπτουν. 
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, το Ταµείο 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Οι µέθοδοι 
αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά 
εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση 
εσωτερικών δεδοµένων του Ταµείου. 
 
Το Ταµείο αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.  Τυχόν αποµείωση που 
προσδιορίζεται ως διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας 
αναγνωρίζεται στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιµο για ωφελήµατα στην περίοδο που 
προκύπτει. 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούνται από γη και κτίρια, τα οποία παρουσιάζονται σε 
δίκαιη αξία µε βάση ετήσιες εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές. 
 
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εκτίµηση αυτή αποφασίζει αν θα πρέπει να 
µεταφέρει στη κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιµο για ωφελήµατα, 
τυχόν διαφορά που προκύπτει από την επανεκτίµηση. 
 
Η λογιστική αξία των επενδύσεων αυτών µειώνεται αµέσως στο ανακτήσιµο ποσό, εάν η 
λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογισµένο ανακτήσιµο ποσό. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων χρεώνονται στην κατάσταση 
αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιµο για ωφελήµατα στο έτος που προκύπτουν.  Το 
κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται 
στην αξία του περιουσιακού στοιχείου  όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη στο Ταµείο µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε 
την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.  
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Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Όλα τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος 
µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε 
την απόκτηση στοιχείων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
 
Οι αποσβέσεις για τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισµού υπολογίζονται  
χρησιµοποιώντας  τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος του κάθε στοιχείου 
στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι 
ως εξής: 
 
 % 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράµµατα 30 
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείου  10 
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται αµέσως στο 
ανακτήσιµο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει  το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Το κόστος 
σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη στο Ταµείο σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη 
σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιµο για ωφελήµατα.  
 

Αποµείωση στην αξία µη - χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
ελέγχονται για αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν 
πως η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται 
για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού 
στοιχείου.  Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου µείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισµού 
της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα 
οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών).  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και 
καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στην κατάσταση καθαρού 
ενεργητικού διαθέσιµου για ωφελήµατα τα τραπεζικά παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται 
στις υποχρεώσεις. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 
(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες του Ταµείου το εκθέτουν σε κίνδυνο τιµής αγοράς και πιστωτικό 
κίνδυνο, που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει.  Η 
πολιτική που εφαρµόζει το Ταµείο για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων εξηγείται 
πιο κάτω: 
 
(i) Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω 
αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων.  Το Ταµείο  
διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω επενδύσεων σε διάφορους 
τίτλους και διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 

(ii) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων 
µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το 
ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Ταµείο 
δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Το Ταµείο 
εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν την εξασφάλιση είσπραξης των 
εισπρακτέων και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική 
κατάσταση αυτών.  Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε 
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το 
Ταµείο εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε 
πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  
 
 

(β) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 
 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές, όπως τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήριο, 
βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η 
χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχει το Tαµείο είναι η τιµή προσφοράς. 
 
 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε 
ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης 
αξιών.  Το Tαµείο χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους όπως µεθόδους 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών και κάνει παραδοχές µε βάση τις συνθήκες της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 

Η ονοµαστική αξία µείον υπολογιζόµενες πιστωτικές προσαρµογές για 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός 
έτους θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η δίκαιη αξία των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε 
την προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας 
το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιµο στο Tαµείο για παρόµοια 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
 

4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις  
 
 

Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται 
στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών 
σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις 
περιστάσεις. 
 
 

Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
 

Το Tαµείο κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως αποτέλεσµα οι 
λογιστικοί υπολογισµοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγµατικά αποτελέσµατα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους δεν έγιναν υπολογισµοί και παραδοχές που θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρµογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος. 
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5 Συνεισφορές  
 
Συνεισφορές στο Ταµείο γίνονται από τα Μέλη και τα ξενοδοχεία.  Οι συνεισφορές 
υπολογίζονται ως ποσοστό επί του ολικού µισθού (βασικός και τιµαριθµικό επίδοµα), µη 
περιλαµβανοµένου του 13ου µισθού και του φιλοδωρήµατος του Πάσχα, από την ηµέρα 
που εγγράφεται ένα Μέλος στο Ταµείο µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να πληροί τα 
κριτήρια συµµετοχής του στο Ταµείο.  Τα ποσοστά εισφορών από 1 Απριλίου 1999 είναι 
10 τοις εκατό για τα Μέλη και 10 τοις εκατό για τα ξενοδοχεία εργοδότες που πιστώνονται 
στους ατοµικούς λογαριασµούς των Μελών ως λογαριασµοί Α και Β αντίστοιχα. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 υπήρχαν καθυστερηµένες συνεισφορές εισπρακτέες από 
διάφορα ξενοδοχεία που ανέρχονταν γύρω στις £3.361.585 µείον πληρωµές έναντι £4.831 
(2005: £4.169.220 µείον πληρωµές έναντι £255.417).  Από το ποσό αυτό £1.220.024 είχαν 
εισπραχθεί µέχρι τις 31 Μαρτίου 2007. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την είσπραξη και του υπόλοιπου ποσού. 
 
Τόκοι ύψους £201.732 (2005: £195.059) που εισπράχθηκαν από καθυστερηµένες οφειλές 
συνεισφορών πιστώθηκαν στους σχετικούς λογαριασµούς των µελών στους οποίους 
καταχωρήθηκαν και οι αντίστοιχες συνεισφορές. 
 
6 Ωφελήµατα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα 
 
Μέλη που αποχωρούν από το Ταµείο δικαιούνται πληρωµή των ποσών που είναι 
πιστωµένοι οι λογαριασµοί τους Α και Β περιλαµβανοµένου του µεριδίου τους στην 
απόδοση των επενδύσεων σύµφωνα µε το Καταστατικό και τους Κανονισµούς του 
Ταµείου µέχρι την τελευταία µέρα του µήνα που προηγείται της πληρωµής τους.  
 
Στις περιπτώσεις Μελών που αποχωρούν οικειοθελώς πριν τη συµπλήρωση υπηρεσίας 
οκτώ ετών στην Ξενοδοχειακή Βιοµηχανία τότε τα εις πίστη τους ποσά των λογαριασµών 
Β µεταφέρονται στο λογαριασµό ειδικού ταµείου και κατανέµονται στους λογαριασµούς Α 
και Β των Μελών που παραµένουν στο Ταµείο. Το ποσοστό που µεταφέρεται από τους 
λογαριασµούς Β των Μελών που αποχωρούν οικειοθελώς είναι ως ακολούθως: 
 
 % 
  
Για υπηρεσία µέχρι 5 ετών 100 
Για υπηρεσία από 5 – 6 έτη 30 
Για υπηρεσία από 6 – 7 έτη 20 
Για υπηρεσία από 7 – 8 έτη 10 
Για υπηρεσία άνω των 8 ετών - 
 
7 Απόδοση επενδύσεων για το έτος 
 
Στο τέλος κάθε χρόνου η καθαρή απόδοση των επενδύσεων µεταφέρεται στο λογαριασµό 
ειδικού ταµείου, το υπόλοιπο του οποίου κατανέµεται στους προσωπικούς λογαριασµούς 
των Μελών σε αναλογία των ποσών που είναι πιστωµένοι κατά το τέλος του χρόνου. 
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8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  17.466 10.840 
Κόστος προσωπικού  130.774 117.309 
Επιδιορθώσεις και συντήρηση κτιρίου  38.798 35.656 
Εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσης  - 37.388 
Εισπρακτέα ενοικίων – πρόβλεψη για επισφαλή χρεώστες - 20.000 
Εκτιµήσεις επενδύσεων σε ακίνητα  4.255 5.520 
Αµοιβή ελεγκτών  4.000 3.600 
∆ηµοτικοί φόροι και ασφάλειες  9.181 8.295 
∆ικηγορικά έξοδα  4.440 3.281 
Επαγγελµατικά δικαιώµατα  5.315 - 
Ειδικές υπηρεσίες από συντεχνίες και ΠΑΣΥΞΕ  4.500 4.500 
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά  6.451 5.885 
Έξοδα Γενικής Συνέλευσης  2.177 1.746 
Λοιπά έξοδα  32.367 32.393 
  _________ _________ 
Συνολικό κόστος διαχειριστικών και άλλων εξόδων  259.724 286.413 
  ========= ========= 
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9 Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
 Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και 
προγράµµατα 

£ 

Έπιπλα και 
εξοπλισµός 
γραφείου 

£ 

 
 

Σύνολο 
£ 

    
Την 1 Ιανουαρίου 2005    
Κόστος 35.489 20.171 55.660 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (33.848) (18.389) (52.237) 
 ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία 1.641 1.782 3.423 
 ________ ________ ________ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 1.641 1.782 3.423 
Προσθήκες 19.103 40.335 59.438 
Χρέωση απόσβεσης (6.461) (4.379) (10.840) 
 ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 14.283 37.738 52.021 
 ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005    
Κόστος ή εκτίµηση 54.592 60.506 115.098 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (40.309) (22.768) (63.077) 
 ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία 14.283 37.738 52.021 
 ======== ======== ======== 
 
    
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 14.283 37.738 52.021 
Προσθήκες 21.087 3.472 24.559 
Χρέωση απόσβεσης (12.740) (4.726) (17.466) 
 ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 22.630 36.484 59.114 
 ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006    
Κόστος  75.679 63.978 139.657 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (53.049) (27.494) (80.543) 
 ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία 22.630 36.484 59.114 
 ======== ========= ======== 
 

10 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
 Συγκρότηµα 

Ξένιος 
£ 

Γη και κτίρια 
Φώτη Πίττα 

£ 

Γη 
Κολόσσι 

£ 

Σύνολο 
2006 

£ 

Σύνολο 
2005 

£ 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 6.744.200 1.200.000 492.900 8.437.100 7.694.200 
Προσθήκες - 47.837 - 47.837 642.900 
Κέρδη δίκαιης αξίας  237.488 111.313 - 348.801 100.000 
 _________ _________ ________ _________ _________ 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 6.981.688 1.359.150 492.900 8.833.738 8.437.100 
 ========= ========= ======== ========= ========= 
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10 Επενδύσεις σε ακίνητα (συνέχεια) 
 
Το υπόλοιπο των £6.981.688 για το Συγκρότηµα Ξένιος περιλαµβάνει ποσό £2.294.146 
από επανεκτιµήσεις που έγιναν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή ύστερα από εκτιµήσεις µε 
βάση την αγοραία αξία από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές.   
 
Το υπόλοιπο των £1.359.150 για τη γη και τα κτίρια της Φώτη Πίττα περιλαµβάνει ποσό 
£959.684 που προήλθε από επανεκτιµήσεις που έγιναν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή 
ύστερα από εκτιµήσεις µε βάση την αγοραία αξία από εγκεκριµένους εκτιµητές.  

 

11 Επενδύσεις  
 
(α)  Μετοχές δηµοσίων εταιρειών 
 
 Ονοµαστική 

αξία 
 

Αριθµός µετοχών 
 

∆ίκαιη αξία 
 £ 2006 2005 2006 2005 
      
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια 
Λίµιτεδ 

 
0,25 

 
1 226 800 

 
857 300 

 
2.331.111 

 
480.088 

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λίµιτεδ 

 
0,50 

 
614 169 

 
552 294 

 
3.649.579 

 
1.452.533 

Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα 
∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 

 
0,50 

 
588 666 

 
357 513 

 
2.440.488 

 
654.249 

Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία 
∆ηµόσια Λίµιτεδ 

 
0,10 

 
137 500 

 
137 500 

 
21.377 

 
8.250 

Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λίµιτεδ  

 
0,25 

 
18 126 

 
18 126 

 
4.488 

 
2.810 

Constantinou Bros Hotels Public 
Company Limited 

 
0,20 

 
100 000 

 
100 000 

 
13.819 

 
9.500 

Louis Public Company Limited 0,10 221 000 221 000 76.352 41.990 
A. Tsokkos Hotels Public Limited 0,20 300 000 300 000 63.914 37.800 
∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια 
Λίµιτεδ 

 
1,00 

 
100 000 

 
100 000 

 
46.640 

 
21.900 

Λαϊκή Επενδυτική ΕΠΕΥ ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λίµιτεδ 

 
0,20 

 
73 803 

 
73 803 

 
14.449 

 
9.004 

Interfund Investment Public Co 
Limited 

 
 

 
 

  
 

 
 

- Μετοχές 0,10 666 666 666 666 168.903 76.000 
- ∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών - 66 667 66 667 8.061 1.933 
Lanitis Development Public Co 

Limited 
 

0,20 
 

- 
 

80 000 
 

- 
 

13.200 
Petrolina (Holdings) Public 

Limited 
 

0,20 
 

15.372 
 

15 372 
 

7.081 
 

5.688 
Muskita Aluminium Industries 

Limited 
 

0,10 
 

43 750 
 

43 750 
 

32.749 
 

25.812 
Stademos Hotels Limited 0,40 250 000 250 000 44.625 32.500 
Alliance International Reinsurance 

Company Limited 
 

0,10 
 

125 000 
 

125 000 
 

25.910 
 

25.250 
    _________ _________ 
    8.949.546 2.898.507 
    _________ _________ 
 



Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων  
Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας  
 

F:\H\HP00492\ASSURANCE\FS\2006pf.doc  (21) 

11 Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
(β) Χρεόγραφα 
 
 

2006 
£ 

2005 
£ 

   
3,75% Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2004 – 2006) - 3.669.766 
5,00% Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2004 – 2006) - 993.785 
5,75% Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2006 – 2010) 4.024.422 4.024.422 
5,25% Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2006 – 2015) 173.323 173.323 
5,00% Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2006 – 2010) 226.598 226.598 
4,75% Χρεόγραφα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2006 – 2015) 185.488 185.488 
4,86% Χρεόγραφα Ελληνικής Τράπεζας Λίµιτεδ (1999 – 2009) 480.000 480.000 
Χρεόγραφα Κυµαινόµενου επιτοκίου Ελληνικής Τράπεζας Λίµιτεδ (2006-2011) 259.084 252.982 
Χρεόγραφα κυµαινόµενου επιτοκίου Ελληνικής Τράπεζας Λίµιτεδ (2006-2016) 12.065.000 - 
5,07% Χρεόγραφα Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 

(1999 –2009) 
 

- 
 

392.000 
5,57% Χρεόγραφα Universal Bank Public Limited 1.750.000 1.750.000 
Λαχειοφόρες οµολογίες αποταµίευσης 500 500 
 __________ __________ 
 28.113.961 15.047.371 
 __________ __________ 

 
(γ) Αξιόγραφα κεφαλαίου 
 
 
 

2006 
£ 

2005 
£ 

   
Αξιόγραφα κεφαλαίου Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (1) 1.800.000 1.800.000 
Αξιόγραφα κεφαλαίου Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (1) 2.000.000 2.000.000 
 __________ __________ 
 3.800.000 3.800.000 
 __________ __________ 

 
Σύνολο επενδύσεων  31.913.961 18.847.371 
 ========== ========== 

 
Η κίνηση στην αξία των επενδύσεων έχει ως ακολούθως: 
 
 
 

2006 
£ 

2005 
£ 

   
Στην αρχή του έτους 18.847.371 12.758.031 
Προσθήκες 13.628.524 4.972.515 
Κέρδος από επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία 4.506.817 1.164.155 
Πωλήσεις (13.200) (66.997) 
Εξαργύρωση χρεογράφων  (5.055.551) - 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  - 19.667 
 __________ __________ 
Στο τέλος του έτους 31.913.961 18.847.371 
 ========== ========== 

 
(1) Τα αξιόγραφα κεφαλαίου φέρουν τόκο 1 – 1.2% το χρόνο, πλέον του βασικού επιτοκίου των 

τραπεζών αυτών. 



Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων  
Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας  
 

F:\H\HP00492\ASSURANCE\FS\2006pf.doc  (22) 

12 Μακροπρόθεσµα επενδυτικά δάνεια  
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Ποσά εισπρακτέα σε 12 µήνες  156.005 105.062 
Ποσά εισπρακτέα µετά από 12 µήνες  - 75.002 
  _______ _______ 
  156.005 180.064 
  ======= ======= 

 
Τα δάνεια αυτά παραχωρήθηκαν στο ∆ήµο Αγίας Νάπας και είναι εγγυηµένα από την 
Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα µε ετήσιες δόσεις 
και φέρουν τόκο 8% ή 8.5%. Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα πλήρως µέχρι το έτος 2007. 
 
Η δίκαιη αξία των µακροπρόθεσµων επενδυτικών δανείων βασισµένη σε προεξοφληµένες 
ταµειακές ροές όπου το προεξοφλητικό επιτόκιο βασίζεται στο επιτόκιο δανεισµού που η 
∆ιαχειριστική Επιτροπή αναµένει πως θα ήταν διαθέσιµο για δανεισµό κατά την 
ηµεροµηνία της κατάστασης καθαρού ενεργητικού, δεν διαφέρει σηµαντικά από τη 
λογιστική τους αξία. 
 
13 ∆άνεια σε Μέλη  
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Στην αρχή του έτους  17.671.740 16.866.884 
Νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν  3.716.902 4.036.631 
Τόκοι που χρεώθηκαν  920.785 949.194 
Αποπληρωµές   (4.193.785) (4.180.969) 
  __________ __________ 
Στο τέλος του έτους  18.115.642 17.671.740 
  ========== ========== 
 
Τα δάνεια σε Μέλη είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες δόσεις. 
 
Το επιτόκιο επί των δανείων σε Μέλη τα τελευταία δύο έτη ήταν ως εξής: 
 
• 6,50% ετησίως από 1 Ιανουαρίου 2004 µέχρι 25 Φεβρουαρίου 2005   
• 6,25% ετησίως από 25 Φεβρουαρίου 2005 µέχρι 20 Ιουνίου 2005 
• 5,75% ετησίως από 20 Ιουνίου 2005 µέχρι 6 Σεπτεµβρίου 2005 
• 5,25% ετησίως από 6 Σεπτεµβρίου 2005 µέχρι 1 Σεπτεµβρίου 2006 
• 5,50% ετησίως από 1 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006 
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14 Εµπρόθεσµες καταθέσεις 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ  6.778.565 7.332.562 
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ  10.087.189 7.890.185 
Ελληνική Τράπεζα Λίµιτεδ  1.156.462 10.558.639 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  4.353.683 5.686.860 
Arab Bank plc  2.000.000 2.955.798 
Αlpha Bank Limited  8.130.453 6.513.105 
Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες και Ταµιευτήρια  8.915.734 8.656.670 
Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης  6.000.000 8.246.012 
Universal Bank Public Limited  3.926.738 5.009.171 
Εµπορική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.  6.417.011 5.021.864 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λίµιτεδ  9.467.850 3.315.107 
Societe Generale Cyprus Limited  5.198.035 3.743.099 
  __________ __________ 
  72.431.720 74.929.072 
  ========== ========== 

 
Οι εµπρόθεσµες καταθέσεις οι οποίες είναι διάρκειας ενός, δύο και τριών ετών, φέρουν 
τόκο από 4% έως 6% ετησίως (2005: από 4,0% έως 6% ετησίως). 
 
15 Λογαριασµός µε επταήµερη προειδοποίηση 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Τράπεζα Κύπρου Λίµιτεδ  393.689 3.434.544 
  ========= ========= 

 
Ο λογαριασµός µε επταήµερη προειδοποίηση φέρει τόκο 4,0% (2005: 4%) ετησίως. 
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16 Λογαριασµοί µελών 
 
 Λογαριασµός Α Λογαριασµός Β Σύνολο 
 £ £ £ 
    
Την 1 Ιανουαρίου 2005 58.439.312 58.752.088 117.191.400 
Συνεισφορές 3.787.379 3.732.447 7.519.826 
Συνεισφορές εισπρακτέες 2.084.057 2.085.163 4.169.220 
Απόδοση επενδύσεων 3.250.951 3.262.270 6.513.221 
Ωφελήµατα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα σε 

µέλη που αποχώρησαν 
 

(5.129.357) 
 

(5.188.412) 
 

(10.317.769) 
 ___________ __________ ___________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005/την 1 Ιανουαρίου 2006 62.432.342 62.643.556 125.075.898 
Συνεισφορές 4.062.616 4.034.732 8.097.348 
Συνεισφορές εισπρακτέες 1.684.352 1.677.233 3.361.585 
Απόδοση επενδύσεων 5.308.894 5.320.518 10.629.412 
Ωφελήµατα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα σε 
µέλη που αποχώρησαν  

 
(4.152.999) 

 
(4.199.887) 

 
(8.352.886) 

 ___________ __________ ___________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 69.335.205 69.476.152 138.811.357 
 =========== ========== =========== 

 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό του Ταµείου ποσά ύψους £302.751 (2005: £334.457) 
κατακρατήθηκαν από τους λογαριασµούς Α και Β των µελών που αποχώρησαν και 
πιστώθηκαν στο λογαριασµό “Ειδικού Ταµείου” το υπόλοιπο του οποίου κατανεµήθηκε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 στους προσωπικούς λογαριασµούς Α και Β των µελών που 
παραµένουν στο ταµείο (Σηµ. 6). 
 
17 Τραπεζικές υπεραναλήψεις 
 
Το µεσοσταθµικό πραγµατικό επιτόκιο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού για 
τραπεζικές υπεραναλήψεις ήταν 8,25% (2005: 7,85%).  Οι υπεραναλήψεις αυτές 
δηµιουργούνται για µικρά χρονικά διαστήµατα και δεν είναι εξασφαλισµένες. 
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Ανάλυση διαχειριστικών και άλλων εξόδων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
 
  2006 

£ 
2005 

£ 
    
Μισθοί και συναφή έξοδα  130.774 117.309 
Επιδιορθώσεις και συντήρηση κτιρίου  38.798 35.656 
Φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας και αποχετευτικά έξοδα  4.270 4.096 
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά  6.451 5.885 
Οδοιπορικά µελών διαχειριστικής επιτροπής  4.270 - 
Οδοιπορικά µελών διαχειριστικής επιτροπής προηγούµενου 
έτους 

  
4.865 

 
- 

Οδοιπορικά γραφείου  1.160 2.311 
Έξοδα γραφείου  3.440 3.522 
Ελεγκτικά δικαιώµατα  4.000 3.600 
Έξοδα Γενικής Συνέλευσης  2.177 1.746 
∆ικηγορικά έξοδα  4.440 3.281 
Εκτιµήσεις επενδύσεων σε ακίνητα  4.255 5.520 
Επαγγελµατικά δικαιώµατα  5.315 - 
Ειδικές υπηρεσίες από συντεχνίες και ΠΑΣΥΞΕ  4.500 4.500 
Ηλεκτρισµός  3.527 3.262 
Κοινόχρηστα Εµπορικού Κέντρου “Ξένιος”  1.949 1.765 
Έξοδα κήπου Εµπορικού Κέντρου “Ξένιος”  1.358 1.162 
Τηλεφωνικά και ταχυδροµικά  4.395 4.136 
Ασφάλειες  7.115 7.115 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ενοικίων  - 20.000 
∆ηµοτικοί φόροι  1.960 1.180 
Εκπαίδευση προσωπικού  2.066 2.249 
Έξοδα ηλεκτρονικού διαδικτύου  - 1.335 
∆ιαγραφή εισπρακτέου  - 37.388 
∆ιάφορα έξοδα  1.173 8.555 
Αποσβέσεις:    
  Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείου  12.740 4.379 
  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  4.726 6.461 
  ________ ________ 
  259.724 286.413 
  ======== ======== 
 


