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ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
  
 2015  2014 
 €000  €000 
 (Μη Ελεγμένα)  (Ελεγμένα) 
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες                 2   359 
Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα  (44)   (69) 
  (42)   290 
Φορολογία  (1)   (31) 
∆ιακοπείσες δραστηριότητες    

Ζημιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες  -   (837) 

Κέρδος από την απώλεια ελέγχου στην θυγατρική εταιρεία/κοινοπραξία  -             510 
  -   (327) 
Καθαρή ζημιά για το έτος μετά την φορολογία  (43)   (68) 

 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την πιο πάνω ένδειξη αποτελέσματος για το οικονομικό έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015, σε συνεδρία του που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Η ένδειξη των ενοποιημένων αποτελεσμάτων έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος 2014 και τα λογιστικά πρότυπα που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2015 όπως 
αυτά παρουσιάστηκαν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. 
 
Κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος 
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι η κατοχή 24,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας L' Union 
Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited (“L' Union”) (από 1 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014: 
50%, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014: 100%).  Οι κύριες δραστηριότητες της L' Union, είναι η ανέγερση και ανάπτυξη 
ξενοδοχείων, η διεξαγωγή των επιχειρήσεων των ξενοδόχων, η ανάπτυξη και προαγωγή του τουρισμού και 
τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη πολυτελών επαύλεων προς πώληση. 
 
Επίδοση των δραστηριοτήτων 
Το Συγκρότημα παρουσιάζει οριακές ζημιές ύψους €43 χιλ. σε σχέση με €68 χιλ. το έτος 2014. Στα πιο πάνω 
αποτελέσματα, για το έτος 2015, δεν έχει λογισθεί οποιοδήποτε μερίδιο κέρδους/ζημίας από την επένδυση στην 
L'Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited (“L' Union”), αφού το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να 
ανακατατάξει  την επένδυση στην εν λόγω εταιρεία από «Επένδυση σε συνδεδεμένες εταιρείες» στην κατηγορία 
«Επενδύσεις ∆ιαθέσιμες προς Πώληση». Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει κρίνει ότι η κατηγοριοποίηση αυτή 
αντικατοπτρίζει  καλύτερα την οικονομική ουσία των γεγονότων σύμφωνα με το βαθμό επιρροής της Εταιρείας  στις 
οικονομικές και επιχειρηματικές αποφάσεις  που λαμβάνονται από την L' Union.  
 
Ως εκ τούτου, η επένδυση θα λογίζεται  στην εύλογη της αξία.  Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης 
εκκρεμεί μελέτη για τον καθορισμό της εύλογης αξίας  της επένδυσης αυτής. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η 
λογιστική αξία και η εύλογη αξία δεν διαφέρουν ουσιωδώς. Τυχόν ουσιαστική απόκλιση από το αποτέλεσμα της 
μελέτης θα ληφθεί υπόψη στους ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας. 
 
Η ένδειξη των ενοποιημένων αποτελεσμάτων δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 
 
Η παρούσα ένδειξη του αποτελέσματος για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015 και οι πιο πάνω 
επεξηγηματικές σημειώσεις θα δημοσιευθούν την ∆ευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 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). 


