C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
2011
2010
€000
€000
(Μη ελεγμένα) (Ελεγμένα)
Κύκλος εργασιών
Κέρδος πριν από χρηματοδοτικά έξοδα, αποσβέσεις και
φορολογία
Καθαρή ζημιά έτους μετά τη φορολογία

18.725

18.280

1.648

1.134

(3.519)

(6.512)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την πιο πάνω ένδειξη αποτελέσματος για το
οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, σε συνεδρία του που έγινε στις 10
Φεβρουαρίου 2012.
Η ένδειξη των ενοποιημένων αποτελεσμάτων έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις λογιστικές
αρχές και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόστηκαν κατά την
κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2010 και τα λογιστικά
πρότυπα που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011 όπως αυτά
παρουσιάστηκαν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις
30 Ιουνίου 2011.
Τα πιο πάνω αποτελέσματα περιλαμβάνουν και τα αποτελέσματα της πλήρως εξαρτημένης
θυγατρικής Εταιρείας L’ Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Ltd, ιδιοκτήτριας
εταιρείας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Le Meridien Limassol Spa & Resort.
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος ανήλθε σε €18,73 εκ. σε σύγκριση με €18,3 εκ. το
2010, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 2,4%. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τη βελτίωση
της πληρότητας του ξενοδοχείου, απότοκο των προωθητικών ενεργειών και ελκυστικών
πακέτων που προσφέρθηκαν.
Τα αποτελέσματα από εργασίες πριν από τα χρηματοδοτικά έξοδα, φόρους και αποσβέσεις,
παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά €0,5 εκ. Αυτό οφείλεται κυρίως στην συνεισφορά της
ανάπτυξης ακινήτων κατά €0,7 εκ. που περιλαμβάνει το κέρδος από πώληση ακινήτου €1,2
εκ. μείον την διαγραφή κεφαλαιοποιημένων εξόδων €0,5 εκ. που αφορούσαν σχέδια και
μελέτη προηγούμενης ανάπτυξης.
Τα έξοδα χρηματοδότησης αυξήθηκαν στα €3,2 εκ. σε σχέση με €2,7 εκ. το 2010, και η
συναλλαγματική ζημιά μειώθηκε στα €0,5 εκ. σε σχέση με €3,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.
Στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2012 θεωρείται παρακινδυνευμένη λόγω
της αβεβαιότητας στις αγορές και της υψηλής μεταβλητότητας που προκαλούν πολλοί
αστάθμητοι παράγοντες.
Η παρούσα ένδειξη του αποτελέσματος για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2011 και οι πιο πάνω επεξηγηματικές σημειώσεις θα δημοσιευθούν την Δευτέρα 13
Φεβρουαρίου 2012 στην εφημερίδα "Σημερινή".
Αντίγραφα της πιο πάνω ένδειξης του αποτελέσματος και των επεξηγηματικών σημειώσεων
θα διατίθενται δωρεάν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ
197, 3030 Λεμεσός, τηλ. 25891000 καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήματος (www.galatariotisgroup.com).

