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Κύριοι μέτοχοι  

Κυρίες και κύριοι  

  

Σας καλωσορίζω στη 34η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd 

και σας ευχαριστώ για τη τιμητική σας παρουσία και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. 

  

Το 2018 ήταν ακόμη μια πολύ καλή χρονιά για την εταιρεία μας, τον κυπριακό τουρισμό και 

την κυπριακή οικονομία. Δυστυχώς όμως ήταν και χρονιά συνεχιζόμενης ανησυχητικής 

στασιμότητας και αρνητικών εξελίξεων στο κυπριακό πρόβλημα. 

  

Αποτελέσματα Συγκροτήματος  

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος το 2018 παρέμεινε στα ίδια ψηλά επίπεδα του 2017 

και πιο συγκεκριμένα έφτασε τα €13.56 εκατομμύρια και διατήρησε την αύξηση του 29.8% 

από το 2016 και 41.6% από το 2013.  

 

Σαν αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους πωλήσεων και της μείωσης των εκτάκτων 

χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 196 χιλιάδες που σημειώθηκαν το 2017, η κερδοφορία 

παρουσίασε μικρή μείωση. 

  

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μεικτό κέρδος €6.8 εκατομμύρια και καθαρό κέρδος 

πριν τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, τις αποσβέσεις, τις χρεωλύσεις  και τη φορολογία 

(EBITDA), €4.33 εκατομμύρια.  

 

Το καθαρό κέρδος μετά τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, τις χρεωλύσεις και τη φορολογία 

αλλά πριν από τις αποσβέσεις (€1.17 εκ.) ήταν €3.91 εκατομμύρια και μετά και τις 

αποσβέσεις €2.74 εκατομμύρια.  

  

Ο δανεισμός του Συγκροτήματος, συνεχίζοντας  την ουσιαστική πτωτική του πορεία, 

μειώθηκε περαιτέρω κατά €1.23 εκατομμύρια σε μόνο €737 χιλιάδες. Η συνολική μείωση 

του δανεισμού τα τελευταία 7 χρόνια από κερδοφορία έφθασε τα €7. 8 εκατομμύρια.  

 

ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις περίπου €7 

εκατομμυρίων και δόθηκαν μερίσματα περίπου €4 εκατομμυρίων. 

 

Παράλληλα οι τόκοι, ακολουθώντας τη πτωτική πορεία του δανεισμού, μειώθηκαν 

περαιτέρω κατά  €29 χιλιάδες  σε μόνο €47 χιλιάδες.  

  

Αντίθετα, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 

€5.16 εκατομμύρια σε περίπου €100 εκατομμύρια, ενώ τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

αυξήθηκαν κατά €6.1 εκατομμύρια σε €86.17 εκατομμύρια.  

  

Σαν αποτέλεσμα, η σχέση δανεισμού  του Συγκροτήματος προς ίδια κεφάλαια μειώθηκε 

ακόμη περισσότερο, σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό και πιο συγκεκριμένα από 2% το 2017 σε 

1% το 2018, σε σύγκριση με 12% που ήταν πριν 7 χρόνια.  

  

 

 

 



 

Η Μετοχή 

Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του Συγκροτήματος η λογιστική αξία της μετοχής, 

λαμβανομένης υπόψη και της αναβαλλόμενης φορολογίας, είναι €2.52. 

  

Μετά από ανασκόπηση του Δείκτη FTSE Cy SE 20 από την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή 

για το Δείκτη, στις 13 Μαΐου 2019, η εταιρεία μας, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων 

συνεχίζει να συμπεριλαμβάνεται στις 20 εταιρείες του Δείκτη. 

  

Το ποσοστό διασποράς της μετοχής της εταιρείας στο ευρύ κοινό είναι 22%. 

  

Αναβάθμιση επέκταση και λειτουργική επάρκεια των ξενοδοχειακών μονάδων 

Τα οικονομικά στοιχεία του Συγκροτήματος, όπως και τα αποτελέσματα του 2018, μας 

ευχαριστούν αλλά δεν μας εφησυχάζουν. 

  

Στα ξενοδοχεία μας , εκτός από τον Κύπριο τουρίστα , φιλοξενούμε ξένους ταξιδιωτικούς 

επισκέπτες από 120 χώρες, που επισκέπτονται το νησί μας όχι μόνο για τουρισμό ήλιου και 

θάλασσας αλλά και για πολλές άλλες μορφές τουρισμού, ιδιαίτερα συνεδριακού, 

επιχειρηματικού, γαμήλιου, ποδοσφαιρικού και γενικά αθλητικού, με διαφορετικές 

απαιτήσεις και προσδοκίες και με γνώση του ανταγωνιστικού προϊόντος που προσφέρεται 

διεθνώς. 

  

Είναι σημαντικό, με υπευθυνότητα , επαγγελματισμό και προσαρμοστικότητα να 

συνεχίσουμε με επιτυχία την προσπάθεια μας να προσφέρουμε το κατάλληλο προϊόν και τις 

ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες που αναζητούν οι εκάστοτε δικαιολογημένα απαιτητικοί 

μας πελάτες από όλο τον κόσμο, στη σωστή ανταγωνιστική τιμή. 

  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προχωρούμε και στη συνεχή αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μας 

μονάδων και του προσφερόμενου προϊόντος. 

  

Έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει με επιτυχία στο Golden Coast δύο παραλιακά καφέ 

μπάρ που κέρδισαν το έντονο ενδιαφέρον και του κυπριακού κοινού και δύο θεματικά 

εστιατόρια με φόντο το αλιευτικό καταφύγιο και τη μελλοντική μαρίνα Παραλιμνίου. 

  

Μετά την πρόσφατη ολοκληρωμένη ανακαίνιση του ξενοδοχείου Lordos Beach 

αποπερατώθηκε και η δημιουργία του νέου μοντέρνου SPA και Γυμναστηρίου. 

  

Παράλληλα, έχουν υποβληθεί αιτήσεις για Πολεοδομικές Άδειες επέκτασης του Golden 

Coast και του Lordos Beach, στη βάση των πολεοδομικών κινήτρων και το Golden Bay θα 

κλείσει τον ερχόμενο Νοέμβριο για μερικούς μήνες για μεγάλης κλίμακας ουσιαστικές 

ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις και προγραμματίζεται επέκταση της δυναμικότητας του. 

  

 

Κυπριακός Τουρισμός  

Οι τουριστικές αφίξεις  το 2018 ήταν οι καλύτερες ποτέ και προσέγγισαν τα 4 εκατομμύρια, 

αφού αυξήθηκαν κατά 7.8% σε €3.94 εκατομμύρια,  με περίπου 7 στις 10 αφίξεις να 

προέρχονται από τις 4 κύριες αγορές του κυπριακού τουρισμού, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 

Ρωσία, το Ισραήλ και τη Γερμανία. 

   

Το ότι μπορέσαμε όχι μόνο να διατηρήσουμε αλλά και να αυξήσουμε τους εντυπωσιακούς 

αριθμούς των αφίξεων των τελευταίων χρόνων, παρά την ανάκαμψη από τα προβλήματα που 

είχαν ανταγωνιστικοί μας προορισμοί , όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, είναι πολύ 

σημαντικό αλλά δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. 

  

Θα πρέπει επίσης να μας προβληματίσει ότι τα έσοδα από τους ξένους επισκέπτες αυξήθηκαν 

μόνο κατά 3% σε €2.71 δισεκατομμύρια. 

 



Για το 2019 θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι αν διατηρήσουμε τα αποτελέσματα του 

2018 αλλά οι ενδείξεις μέχρι στιγμής είναι ότι θα έχουμε μικρή μείωση. 

  

Ο τουρισμός αναγνωρίζεται διεθνώς σαν ένας από τούς πιο σημαντικούς παράγοντες 

οικονομικής ανάπτυξης των χωρών και την ιδιαίτερη σημασία του για την Κύπρο την έχουμε 

βιώσει έμπρακτα για άλλη μια φορά στην πρόσφατη οικονομική κρίση. 

  

Η προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος και της προσφοράς του σε 

ανταγωνιστικές τιμές πρέπει να είναι συνεχής και αποτελεσματική, βοηθούμενη και από τον 

απαραίτητο ψηφιακό εκσυγχρονισμό της τουριστικής μας βιομηχανίας και όχι μόνο. 

  

Το προσφερόμενο προϊόν πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται σε 

αλλαγές του διεθνούς τουριστικού επιχειρείν και σε διαφοροποιήσεις στις κοινωνικές 

προτιμήσεις. 

  

Πρέπει επίσης να εμπεδώσουμε ότι το τουριστικό μας προϊόν αφορά την εικόνα που 

παρουσιάζει όχι μόνο το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο αλλά και η κάθε γειτονιά, η κάθε πόλη 

και ολόκληρη η Κύπρος και δεν πρέπει να υποτιμούμε θέματα όπως η καθαριότητα και η 

καταπολέμηση της ηχορύπανσης. 

  

Χαιρετίζουμε την ίδρυση και λειτουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού και προσβλέπουμε 

ότι αυτό θα βοηθήσει στην ορθολογιστική και πετυχημένη περαιτέρω ανάπτυξη του 

κυπριακού τουρισμού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

τουριστική μας βιομηχανία. Αναμένουμε ότι το σοβαρότατο  πρόβλημα της  έλλειψης 

καταρτισμένου εργατικού δυναμικού θα αντιμετωπισθεί άμεσα κατά προτεραιότητα, με 

κατάλληλα μέτρα πολιτικής και από την Κυβέρνηση.   

  

 

 

Προβλέψεις για τα Αποτελέσματα του Συγκροτήματος 2019 

Δεδομένης της αβεβαιότητας που υπάρχει για τις τουριστικές αφίξεις του 2019, μεταξύ 

άλλων, λόγω της συνεχιζόμενης συζήτησης για το Brexit, της εξασθένησης του Ρωσικού 

νομίσματος έναντι του Ευρώ, της τουριστικής ανάκαμψης της Τουρκίας και της Αιγύπτου 

και της πτώχευσης σημαντικών για τον κυπριακό τουρισμό αεροπορικών εταιρειών όπως η 

Germania και η Air Berlin, είναι δύσκολο να διατυπωθεί ασφαλή πρόβλεψη για τα 

αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το τρέχον έτος. 

  

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τις κρατήσεις και γενικά τις 

προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος αναμένεται να 

μη υστερήσουν ουσιαστικά των πολύ καλών αποτελεσμάτων του 2018.  

  

Μέρισμα 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα του 2018 που κρίνονται 

πολύ  ικανοποιητικά, την προοπτική ικανοποιητικών  αποτελεσμάτων και το 2019,την 

ιδιαίτερα καλή ρευστότητα του Συγκροτήματος και τη μερισματική πολιτική που καθιέρωσε 

και που το Συγκρότημα ακολουθεί για πολλά τώρα χρόνια, προτείνει να καταβληθεί μέρισμα 

3 σεντς ανά μετοχή, που  ισοδυναμεί σε 8.82% της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 

  

Το συνολικό μέρισμα που θα δοθεί ανέρχεται  σε €1.050.275. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ευχαριστίες 

Τελειώνοντας, ευχαριστώ τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους και ιδιαίτερα τη Δήμητρα 

Επενδυτική για τη μεγάλη εμπιστοσύνη πού έδειξε προς το Συγκρότημα μας με την εξαγορά 

του πακέτου μετοχών της LHH που κατείχε η Tsokkos Hotels. 

  

Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο, Κωνσταντίνο Λόρδο, Άκη Λόρδο, 

Αρετή Ιωνίδου, Μιχάλη Κλεόπα, Γιώργο Χαραλάμπους, Γιώργο Μιχαηλίδη, Μάριο 

Κληρίδη, Γιώργο Λόρδο και Αλέξανδρο Γαβριηλίδη και τούς αναπληρωτές Διοικητικούς 

Συμβούλους της LHH για τη πρόθυμη συνεργασία τους, για τη σημαντική προσφορά τους 

στην οργανωτική και λειτουργική επάρκεια και στη κερδοφορία του Συγκροτήματος και 

στην εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης.  

  

Ευχαριστίες εκφράζω και στους Διοικητικούς Συμβούλους και αναπληρωτές Διοικητικούς 

Συμβούλους των εταιρειών Golden Coast και United Hotels Lordos ιδιοκτήτριες των 

ξενοδοχείων Golden Coast και Lordos Beach αντίστοιχα. 

  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στον Αντιπρόεδρο του Συγκροτήματος και Πρόεδρο της 

εταιρείας Golden Coast , Άκη Λόρδο και στον Πρόεδρο της εταιρείας United Hotels Lordos, 

Κωνσταντίνο Λόρδο, για τη δική τους πολύ σημαντική συνεισφορά στην όλη προσπάθεια για 

πρόοδο και ανάπτυξη του Συγκροτήματος. 

  

Την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη δική τους ουσιαστική προσφορά 

εκφράζω, στον Οικονομικό Διευθυντή Άδωνη Ηλία, στους Διευθυντές των  ξενοδοχείων 

Golden Bay Μάριο Έλληνα και Golden Coast Διογένη Σταύρου, στους τμηματάρχες και 

γενικά στο προσωπικό του Συγκροτήματος, που αποτελεί τον κατεξοχήν σημαντικό πυλώνα 

της επιτυχούς λειτουργίας του Συγκροτήματος. 

  

Ευχαριστώ επίσης για τη βοήθεια που προσφέρουν στο Συγκρότημα μας, τη Γραμματεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Adaminco Secretarial, τους Νομικούς μας Συμβούλους, Σκορδής 

Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ, τους Ελεγκτές μας KPMG και τη Τράπεζα Κύπρου. 

 

 

  

Τάκης Κυριακίδης 

  

Πρόεδρος 

 

 


