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 2013 2012 
 €000 €000 
 (Μη ελεγμένα) (Ελεγμένα) 
 
Κύκλος εργασιών 15.766 20.772 
 
Κέρδος πριν από χρηματοδοτικά έξοδα, αποσβέσεις και    1.034           3.074 
φορολογία 
 
Καθαρή ζημιά έτους μετά τη φορολογία (6.014)   (7.040)  
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την πιο πάνω ένδειξη αποτελέσματος για το οικονομικό 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, σε συνεδρία του που έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2014. 
 
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 2012 και τα λογιστικά πρότυπα που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1 
Ιανουαρίου 2013 όπως αυτά παρουσιάστηκαν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013. 
 
Τα πιο πάνω αποτελέσματα περιλαμβάνουν 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  καθώς επίσης και 50% συμμετοχή στον συνεταιρισμό 
L’ Union Branded Residences ο οποίος συστάθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2011 με κύριο σκοπό την ανάπτυξη 
πολυτελών οικιστικών ακινήτων σε γη δίπλα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. 
 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος ανήλθε σε €15,8 εκ. σε σύγκριση με €20,8 εκ. το 2012, 
παρουσιάζοντας μείωση ύψους 24%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση των κρατήσεων που 
παρατηρήθηκε μετά την απόφαση του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013.   
 
Ως εκ τούτου, (σημαντική μείωση των κρατήσεων) τα αποτελέσματα από εργασίες πριν από τα 
χρηματοδοτικά έξοδα, φόρους και αποσβέσεις, παρουσιάζονται μειωμένα κατά €2,1 εκ. (€1,03 εκ. το έτος 
2013 σε σχέση με €3,07 εκ. το έτος 2012).  
 
Τα έξοδα χρηματοδότησης αυξήθηκαν στα €3,8 εκ. σε σχέση με €3,4 εκ. το 2012. Για το έτος 2013 υπήρξε   
συναλλαγματικό κέρδος €75 χιλ. σε σχέση με συναλλαγματική ζημιά ύψους €104 χιλ. το έτος 2012. 
 
Παρά την μείωση στα λειτουργικά αποτελέσματα, η καθαρή ζημιά μειώθηκε κατά €1,0 εκ. λόγω της 
μειωμένης αρνητικής επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας (€4,7 εκ. μέσα στο έτος 2012 η οποία 
προέκυψε από αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία που ψηφίστηκε στα πλαίσια του  μνημονίου μεταξύ 
Κύπρου και Τρόικας, σε σχέση με €1,4 εκ. το 2013 λόγω αλλαγών στους συντελεστές φορολογίας). 
 
Στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2014 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 2013 και οι 
πιο πάνω επεξηγηματικές σημειώσεις θα δημοσιευθούν την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 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). 


