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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 

Tριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc (η “Εταιρεία”) σε συνεδρία του που έγινε στις 17 
Ιανουαρίου, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας και των θυγατρικών της (το 
“Συγκρότημα”) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016, οι οποίες δεν 
έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. 
 
Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης ετοιμάστηκε βάσει του Άρθρου 10 του περί των Προϋποθέσεων 
Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 και 
παρουσιάζεται πιο κάτω. 
 
Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων της πρώτης τριμηνίας του 2016 θα δημοσιευθούν την 19η 

Ιανουαρίου 2017 στις Εφημερίδες “Φιλελεύθερος” και “Πολίτης”.  Αντίγραφα ολόκληρου του 
κειμένου των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθεvται 
προς το κοινό, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 
11, 2112 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22588168, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του 
Συγκροτήματος στο διαδύκτιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.louisgroup.com 
 
H κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, που είναι η ιδιοκτησία, λειτουργία και διαχείριση 
ξενοδοχειακών μονάδων, δεν παρουσίασε οποιανδήποτε μεταβολή από το προηγούμενο έτος.  Η 
άλλη δραστηριότητα που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων και η ναύλωση κρουαζιεροπλοίων σε 
τρίτους διεξάγεται μέσω της συνδεδεμένης Celestyal Cruises Ltd στην οποία η Louis plc, από τις 
11 Μαρτίου 2016, κατέχει 51% του μετοχικού της Κεφαλαίου.  
 
Οικονομική ανάλυση 
 
Το καθαρό κέρδος τριμηνίας που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας ανήλθε σε €9,7 εκ. 
έναντι ζημιάς €25,6 εκ. κατά το 2015.  Αυτό οφείλεται κυρίως στο κέρδος ύψους €27,4 εκ. από τη 
μείωση της συμμετοχής της Εταιρείας στη Celestyal Cruises Ltd.  
 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 ήταν αυξημένος κατά  
€960 χιλιάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και αυτό ήταν αποτέλεσμα της 
αύξησης του κύκλου εργασιών της Louis Hotels. 
 
Η λειτουργική ζημιά προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) για 
την πρώτη τριμηνία του 2016 παρουσίασε μείωση της τάξεως του €1,3 εκ.  Συγκεκριμένα, η 
μείωση στις ζημιές προήλθε κατά €848 χιλιάδες από τη Louis plc λόγω του κόστους για “fuel 
hedging” που συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα του 2015 και €493 χιλιάδες από τη Louis 
Hotels.   

http://www.louisgroup.com/
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
Οικονομική ανάλυση (συνέχεια) 
 
Τα αποτελέσματα από εργασίες πριν από τους καθαρούς τόκους παρουσίασαν επίσης βελτίωση σε 
σχέση με την πρώτη τριμηνία του 2015 από €8,8 εκ. ζημιά σε €8,2 εκ. ζημιά.  

 
Τα αποτελέσματα πριν τη φορολογία παρουσιάζονται κερδοφόρα λόγω κέρδους για τη Louis plc 
ύψους €27,4 εκ. που προέκυψε από τη μείωση της συμμετοχής της στη Celestyal Cruises Ltd στα 
πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Celestyal. Η δραστηριοποίηση του 
Συγκροτήματος στον τομέα κρουαζιέρων παρουσιάζεται για την περίοδο 1/1/2016 – 11/3/2016 ως 
“μη συνεχιζόμενη” με ζημιά ύψους €4,7 εκ. έναντι ζημιάς €14,8 εκ. κατά τo 2015, ενώ για την 
περίοδο 12/3/2016 – 31/3/2016 ως “μερίδιο ζημιάς ύψους €1,3 εκ. από επενδύσεις που 
αναγνωρίζονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης”.  Η μείωση των ζημιών των κρουαζιέρων 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στο 2015 συμπεριλαμβάνονταν στα αποτελέσματα 
συναλλαγματικές ζημιές σε σχέση με κέρδη κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016.  
 
Στις 11 Μαρτίου 2016, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού της Celestyal Cruises Ltd. 
 
Σημειώσεις 
 
1. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2016 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο Αρ. 34 – “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση” και παρουσιάζονται σε 
Ευρώ. 

 
2. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως και στις ετήσιες ελεγμένες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 
 
3. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε 

στις 31 Μαρτίου 2016 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές της 
Louis plc (η ‘Εταιρεία’). 
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 

 
  31/03/2016 31/03/2015 
   Αναπροσα-

ρμοσμένα 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Εισοδήματα 5 5.080 4.121 
    
Λειτουργικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων  (3.846) (4.138) 
Κόστος προσωπικού  (4.191) (4.280) 
  (8.037) (8.418) 
Λειτουργική ζημία προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων    
 ξενοδοχείων  (2.957) (4.297) 
Ενοίκια ξενοδοχείων   (2.810) (2.595) 
Αποσβέσεις   (2.379) (1.769) 
Χρεολύσεις  (96) (96) 
Ζημία από εργασίες  (8.242) (8.757) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  239 372 
Έξοδα χρηματοδότησης  (3.406) (3.016) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (3.167) (2.644) 
    
Ζημία από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (11.409) (11.401) 
Μερίδιο (ζημίας)/κέρδους από επενδύσεις που αναγνωρίζονται    
  με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 16 (1.344) 3 
Κέρδος από απώλεια ελέγχου θυγατρικής εταιρείας 18 27.424 - 
    
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία  14.671 (11.398) 
Φορολογία 6 (289) (182) 
    
Κέρδος/(ζημία) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  14.382 (11.580) 
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    
Ζημία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 7 (4.680) (14.834) 
Κέρδος/(ζημία) περιόδου  9.702 (26.414) 
    
Κέρδος/(ζημία) περιόδου που αναλογεί στους/στο:    
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας  9.718 (25.570) 
Συμφέρον άνευ ελέγχου  (16) (844) 
Κέρδος/(ζημία) περιόδου  9.702 (26.414) 
    
Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή    
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ)    
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες  3,13 (2,33) 
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (1,02) (3,22) 
 8 2,11 (5,55) 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 

 
 31/03/2016 31/03/2015 
 €’000 €’000 
   
Κέρδος/(ζημία) περιόδου 9.702 (26.414) 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα   
   
Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στη συνοπτική    
  ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών - 506 
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία σε   
  ξένο νόμισμα 8 (65) 
 8 441 
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στη συνοπτική ενδιάμεση   
  ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Αναβαλλόμενη φορολογία (21) (3) 
Επίδραση από εξαγορά εταιρείας που τέλουσε υπό κοινό έλεγχο - (159) 
 (21) (162) 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (13) 279 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 9.689 (26.135) 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου που αναλογούν στους/στο:   
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας 9.731 (25.291) 
Συμφέρον άνευ ελέγχου (42) (844) 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 9.689 (26.135) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
  Μη ελεγμένα Ελεγμένα 
  31/03/2016 31/12/2015 
 Σημ. €’000 €’000 
Περιουσιακά στοιχεία    
Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 223.900 222.765 
Μισθώσεις ξενοδοχείων  20.710 20.883 
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη 17 6.172 - 
Επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 16 34.701 16.049 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  285.483 259.697 
    
Αποθέματα   2.512 2.386 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  8.136 11.437 
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη 17 1.044 416 
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις  10.816 10.776 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 10 21.477 16.225 
Περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση 11 - 278.648 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  43.985 319.888 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  329.468 579.585 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 12 78.293 78.293 
Αποθεματικά  (108.159) (117.864) 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας  (29.866) (39.571) 
    
Συμφέρον άνευ ελέγχου  (42) (5.433) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (29.908) (45.004) 
    
Υποχρεώσεις    
Δανεισμός 13 156.962 156.022 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14 22.039 22.805 
Άλλες υποχρεώσεις  1.230 1.230 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 15 3.627 3.675 
Αναβαλλόμενη φορολογία  31.844 31.558 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις  215.702 215.290 
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 10 26.915 28.028 
Δανεισμός 13 78.571 77.994 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14 3.002 2.964 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  12.251 12.521 
Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικά μέρη 17 820 801 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 15 18.853 4.345 
Οφειλόμενη φορολογία  3.262 3.702 
Υποχρεώσεις κατατασσόμενες ως κατεχόμενες προς πώληση 11 - 278.944 
Τρέχουσες υποχρεώσεις  143.674 409.299 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  359.376 624.589 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  329.468 579.585 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 

 
 

 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας   
       Διαφορά από     
    Αποθεματικό Αποθεματικό  μετατροπή     
  Μετοχικό Αποθεματικό επανεκτίμησης παροχών Άλλα κεφαλαίου Αποθεματικό  Συμφέρον Σύνολο ιδίων 

   Σημ. κεφάλαιο υπέρ το άρτιο ακινήτων προσωπικού αποθεματικά σε Ευρώ προσόδου Σύνολο άνευ ελέγχου κεφαλαίων 
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016  78.293 94.301 18.109 214 221 364 (231.073) (39.571) (5.433) (45.004) 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου            
Κέρδος περιόδου  - - - - - - 9.718 9.718 (16) 9.702 
            
Λοιπά συνολικά έσοδα            
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση            
  με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα  - - - - 8 - - 8 - 8 
Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση  - - (21) - - - - (21) - (21) 
Μεταφορά πρόσθετης απόσβεσης σε            
  επανεκτίμηση  - - (17) - - - 17 - - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου  - - (38) - 8 - 17 (13) - (13) 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου  - - (38) - 8 - 9.735 9.705 (16) 9.689 
            
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες που             
  αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια κεφάλαια            
Αλλαγές σε μερίδια που κατέχονται            
  σε θυγατρικές εταιρείες            
Τεκμαρτή εκποίηση συμφέροντος            
  ανευ ελέγχου   18 - - - - - - - - 5.407 5.407 
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες που             
  αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια κεφάλαια  - - - - - - - - 5.407 5.407 
            
            
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016  78.293 94.301 18.071 214 229 364 (221.338) (29.866) (42) (29.908) 

 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 

 
 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας   
       Διαφορά από     
    Αποθεματικό Αποθεματικό  μετατροπή     
 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό επανεκτίμησης παροχών Άλλα κεφαλαίου Αποθεματικό  Συμφέρον Σύνολο ιδίων 
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αντιστάθμισης ακινήτων προσωπικού αποθεματικά σε Ευρώ προσόδου Σύνολο άνευ ελέγχου κεφαλαίων 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 78.293 94.301 (3.360) 18.422 162 197 364 (119.607) 68.772 (4.121) 64.651 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου            
Ζημία περιόδου - - - - - - - (25.570) (25.570) (844) (26.414) 
            
Λοιπά συνολικά έσοδα            
Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών - - 506 - - - - - 506 - 506 
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση            
  με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα - - - - - (65) - - (65) - (65) 
Επίδραση από εξαγορά εταιρείας που τελούσε            
  υπό κοινό έλεγχο - - - - - - - (159) (159) - (159) 
Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση - - - (3) - - - - (3) - (3) 
Μεταφορά πρόσθετης απόσβεσης σε            
  επανεκτίμηση - - - (18) - - - 18 - - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου - - 506 (21) - (65) - (141) 279 - 279 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου - - 506 (21) - (65) - (25.711) (25.291) (844) (26.135) 
            
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2015 78.293 94.301 (2.854) 18.401 162 132 364 (145.318) 43.481 (4.965) 38.516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
  31/03/2016 31/03/2015 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Ροή μετρητών από εργασίες    
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία  9.991 (26.232) 
Αναπροσαρμογές  (15.036) 17.235 
    
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο     
  κίνησης  (5.045) (8.997) 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  17.103 31.202 
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  12.058 22.205 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και    
  εξοπλισμού 9 (3.522) (11.523) 
Εισπράξεις από εκπόιηση εξοπλισμού  5 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  239 372 
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε επενδυτικές    
  δραστηριότητες  (3.278) (11.151) 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα δάνεια και υποχρεώσεις    
  χρηματοδοτικών μισθώσεων  407 (168) 
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις  (40) (317) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (2.733) (4.562) 
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές    
  δραστηριότητες  (2.366) (5.047) 
    
Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες στα μετρητά και    
  αντίστοιχα μετρητών  (49) 505 
    
Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  6.365 6.512 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου  (11.803) (12.578) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου  (5.438) (6.066) 
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες 10 21.477 25.405 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 10 (26.915) (31.471) 
    
  (5.438) (6.066) 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
1. ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τους πρώτους τρεις 
μήνες του 2016 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Louis plc. Η 
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 
που παρουσιάζεται στην σελίδα 4 έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Louis plc. 
 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Γενικά 

Η Louis plc (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ως ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.  Στις 14 Μαΐου 1999, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια 
εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και στις 
3 Αυγούστου 1999 εισήγαγε τους τίτλους της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Η Εταιρεία 
είναι θυγατρική της εταιρείας Clin Company Ltd (η “Ιθύνουσα”). 
 
Κύριες δραστηριότητες 
H κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, που είναι η ιδιοκτησία, λειτουργία και 
διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, δεν παρουσίασε οποιανδήποτε μεταβολή από το 
προηγούμενο έτος.  Η άλλη δραστηριότητα που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων και η 
ναύλωση κρουαζιεροπλοίων σε τρίτους διεξάγεται μέσω της συνδεδεμένης Celestyal Cruises 
Ltd στην οποία η Louis plc, από τις 11 Μαρτίου 2016, κατέχει 51% του μετοχικού της 
Κεφαλαίου. 
 

3.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, 
ετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που 
έχουν υιοθετηθεί προς χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου Αρ. 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και πρέπει να διαβάζονται σε 
συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2016 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της 
εταιρείες (που μαζί θα αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”). 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ 
το οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιημένο νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των 
οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.  
Οι οικονομικές πληροφορίες στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε 
στις 31 Μαρτίου 2016 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 
2016.  Η υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενοποιημένες τριμηνιαίες 
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 
5. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
 

Τα εισοδήματα περιλαμβάνουν ποσά που τιμολογήθηκαν και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε 
πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους μετά την αφαίρεση εμπορικών εκπτώσεων, προμηθειών 
και επιστροφών.  Οι υπηρεσίες αφορούν διαμονή, διατροφή, παραχώρηση αιθουσών για 
δεξιώσεις και άλλες υπηρεσίες προς τους πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς επίσης 
και τη χρήση εστιατορίων και καφεστιατορίων. 

 
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 Τριμηνία που έληξε στις  
 31/03/2016 31/03/2015 
 €’000 €’000 
   
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 21 26 
Αναβαλλόμενη φορολογία 268 156 
   
 289 182 
 
Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002, η Εταιρεία υπόκειται σε 
εταιρικό φόρο με βάση σταθερό συντελεστή 12,5%.  Επίσης, η Εταιρεία υπόκειται σε έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα στα εισοδήματα από ενοίκια με συντελεστή 3% και σε τόκους 
εισπρακτέους πέραν της συνήθους διεξαγωγής δραστηριοτήτων της με συντελεστή 30%.  Σε 
τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο.  Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό και 17%. 
 
Στην Ελλάδα, με το Νόμο 4334/16/07/2015, που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή, αυξήθηκε 
ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος από 26% σε 29%  με ισχύ από την χρήση 2015. Το 
2014, ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος ήταν 26%. 
 
Ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας έγινε με συντελεστή 29% (31/12/2015:29%) 
για τις Ελληνικές Εταιρείες και 12,5% (31/12/2015:12,5%) για τις Κυπριακές 



 
 

LOUIS PLC 

11 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
7. ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Το Δεκέμβριο του 2015, το Συγκρότημα αποφάσισε να προχωρήσει με δανειακές και άλλες 
αναδιαρθρώσεις που περιλάμβαναν σημαντική μείωση ποσοστού σε συνδυασμό με σχετικούς 
όρους στη συμφωνία μεταξύ μετόχων, σε βαθμό που δεν θα διατηρείτο ο έλεγχος στην 
Celestyal Cruises Ltd (‘Celestyal Cruises’). Στις 11 Μαρτίου 2016, επιτεύχθηκε η 
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης δανεισμού του συγκροτήματος της Celestyal Cruises. 

 
Ως αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου, αναγνωρίζεται κέρδος από απώλεια ελέγχου 
θυγατρικής εταιρείας ύψους €27.424 χιλιάδων (βλέπε σημείωση 18) στα αποτελέσματα του 
Συγκροτήματος για την τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο και τα αποτελέσματα του 
συγκροτήματος της Celestyal Cruises παρουσιάζονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

 
Αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση 
αποτελεσμάτων: 
 

 (α) Αποτελέσματα μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
  31/03/2016 31/03/2015 
  €’000 €’000 
    
Εισοδήματα  15.612 16.274 
Λειτουργικά έξοδα  (20.547) (22.733) 
Ζημία από εργασίες  (4.935) (6.459) 
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης   255 (8.375) 
    
Ζημία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (4.680) (14.834) 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του συγκροτήματος της Celestyal Cruises Ltd στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατηγοριοποιούνταν ως 
‘Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση και 
παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 11 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
8. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 31/03/2016 31/03/2015 
  Μη   Μη  
 Συνεχιζόμενες συνεχιζόμενες  Συνεχιζόμενες συνεχιζόμενες  
 δραστηριότητες δραστηριότητες Ολικό δραστηριότητες δραστηριότητες Ολικό 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
       
Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους ιδιοκτήτες       
  (€’000) 14.398 (4.680) 9.718 (10.736) (14.834) (25.570) 
       
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που        
  ήταν εκδομένες και πλήρως        
  κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του       
  έτους (’000) 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 
       
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο       
  κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (€ σεντ) 3,13 (1,02) 2,11 (2,33) (3,22) (5,55) 



 
 

LOUIS PLC 

13 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
9. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
   
Τιμή κτήσης    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 342.301 707.134 
Προσθήκες  3.522 25.497 
Ζημία από απομείωση - (3.796) 
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα   
  ως κατεχόμενα προς πώληση (σημ.11) - (385.029) 
Εκποιήσεις και διαγραφές (252) (1.505) 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 345.571 342.301 
   
Αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  119.536 232.980 
Επιβάρυνση για την περίοδο/έτος 2.379 26.126 
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα   
  ως κατεχόμενα προς πώληση (σημ. 11) - (138.357) 
Εκποιήσεις και διαγραφές (244) (1.213) 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 121.671 119.536 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Στις 31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 223.900 222.765 

 
10. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 21.477 16.225 
   
Τραπεζικά παρατραβήγματα (25.588) (26.707) 
Πιστωτικές διευκολύνσεις από Οργανισμό   
  Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (1.327) (1.321) 
 (26.915) (28.028) 
   
 (5.438) (11.803) 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν ετήσιο τόκο κατά μέσο όρο προς 6,35% (31/12/2015: 
6,30%).  Οι πιστωτικές διευκολύνσεις από τον Οργανισμό Πρακτορείας Επιχειρηματικών 
Απαιτήσεων φέρουν ετήσιο τόκο κατά μέσο όρο προς 5,22% (31/12/2015: 5,22%). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
10. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (συνέχεια)  
 

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως: 
 

 Υποθήκες επί των κρουαζιεροπλοίων του Συγκροτήματος, 
 Υποθήκες σε ακίνητα που κατέχουν θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος, 
 Υποθήκες σε μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 
 Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας, της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, 
 Προσωπική εγγύηση του Προέδρου κ. Κωστάκη Λοΐζου για το ποσό των €2.520.000, 
 Ενεχυρίαση μετοχών της Εταιρείας, της συνδεδεμένης εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών 

του Συγκροτήματος, 
 Εκχωρήσεις εσόδων και εισπράξεων ασφαλειών θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Εκχώρηση τιμολογίων εμπορικών εισπρακτέων, 
 Κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω σε περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Αρνητικές δεσμεύσεις (negative pledge) σύμφωνα με τις οποίες θυγατρικές εταιρείες του 

Συγκροτήματος να μην προχωρήσουν σε πώληση, εκχώρηση, υποθήκευση ή επιβάρυνση, 
με οποιοδήποτε τρόπο, περιουσιακών στοιχείων τους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των 
συγκεκριμένων τραπεζών. 

 
11. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗ 
 
Περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση 
  30/06/2016 31/12/2015 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 - 246.554 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού  - 158 
Άλλες επενδύσεις  - 8 
Αποθέματα  - 14.346 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  - 14.724 
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις  - 229 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  - 2.629 
    
  - 278.648 

 



 
 

LOUIS PLC 

15 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
11. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗ (συνέχεια) 
 

Υποχρεώσεις κατατασσόμενες ως κατεχόμενες προς πώληση 
  31/03/2016 31/12/2015 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα  - 8.333 
Δανεισμός 13 - 15.846 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14 - 212.615 
Αναβαλλόμενο εισόδημα  - 11.438 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  - 30.712 
    
  - 278.944 

 
12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Εγκεκριμένο   
31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015   
  (500.000.000 μετοχές των €0,17) 85.000 85.000 
   
Εκδομένο και πληρωμένο εξ’ ολοκλήρου   
31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015   
  (460.546.854 μετοχές των €0,17) 78.293 78.293 

 
 31/03/2016 31/12/2015 
 Αριθμός  Αριθμός  
 συνήθων Μετοχικό συνήθων Μετοχικό 
 μετοχών κεφάλαιο μετοχών κεφάλαιο 
 ’000 €’000 ’000 €’000 
Εκδομένο και πληρωμένο εξ’ ολοκλήρου     
1 Ιανουαρίου 450.547 78.293 450.547 78.293 
     
31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 450.547 78.293 450.547 78.293 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια 73.823 73.262 
Άλλα δάνεια 1.707 1.691 
Άλλες τραπεζικές υποχρεώσεις 3.041 3.041 
 78.571 77.994 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια 93.753 94.313 
Άλλα δάνεια 4.050 2.550 
Άλλες τραπεζικές υποχρεώσεις 59.159 59.159 
 156.962 156.022 
   
Σύνολο 235.533 234.016 

 
Τα τραπεζικά και άλλα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: 
 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Αποπληρωτέα   
Εντός 1 έτους 78.571 77.994 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 62.420 60.518 
Πέραν των 5 ετών 94.542 95.504 
   
Σύνολο 235.533 234.016 

 
 Η κίνηση των πιο πάνω δανείων ήταν ως εξής: 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 234.016 199.030 
Μεταφορά στις υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων   
 (σημ. 14) - (13.487) 
Μεταφορά στις υποχρεώσεις κατατασσόμενες ως   
  κατεχόμενες προς πώληση (σημ. 11) - (15.846) 
Χορήγηση νέων δανείων 1.500 2.800 
Αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων (1.795) (11.939) 
Τόκοι που πιστώθηκαν 1.934 10.502 
Συναλλαγματική διαφορά (122) 756 
Πρόβλεψη για αναγνώριση υποχρέωσης σε σχέση με    
  εταιρικές εγγυήσεις  - 62.200 
   
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015  235.533 234.016 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Τα τραπεζικά και άλλα δάνεια κατά νόμισμα ήταν ως ακολούθως: 
 
 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Ευρώ 232.809 231.207 
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 2.724 2.809 
   
 235.533 234.016 

 
Ο μέσος όρος επιτοκίων στις 31 Μαρτίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 για τα πιο πάνω 
δάνεια κατά νόμισμα ήταν ως ακολούθως: 
 
 31/03/2016 31/12/2015 
 % % 
   
Ευρώ 6,07 5,16 
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 6,08 4,08 
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως: 
 
 Υποθήκες επί των κρουαζιεροπλοίων του Συγκροτήματος, 
 Υποθήκες σε ακίνητα που κατέχουν θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος, 
 Υποθήκες σε μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 
 Προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο που κατέχει θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος, 
 Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας, της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Ενεχυρίαση μετοχών της Εταιρείας, της συνδεδεμένης εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών 

του Συγκροτήματος, 
 Εκχωρήσεις εσόδων και εισπράξεων ασφαλειών θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Εκχώρηση δικαιωμάτων, τίτλων, συμφερόντων και χρηματικών απαιτήσεων σε 

μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 
 Εκχώρηση των εισοδημάτων από την εκποίηση του κρουαζιεροπλοίου M/V Aegean Pearl, 
 Γενικές εκχωρήσεις εισοδημάτων χρονοναυλώσεων κρουαζιεροπλοίων, 
 Συσχετισμένη αθέτηση υποχρεώσεων (cross default) μεταξύ θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω σε περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Εκχώρηση επιστολής δέσμευσης (letter of allocation) σύμφωνα με την οποία θυγατρική 

εταιρεία του Συγκροτήματος θα προβεί σε ανανέωση συμφωνίας μίσθωσης, 
 Αρνητικές δεσμεύσεις (negative pledge) σύμφωνα με τις οποίες θυγατρικές εταιρείες του 

Συγκροτήματος να μην προχωρήσουν σε πώληση, εκχώρηση, υποθήκευση ή επιβάρυνση, 
με οποιοδήποτε τρόπο, περιουσιακών στοιχείων τους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των 
συγκεκριμένων τραπεζών, 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
 
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

 Θετικές δεσμεύσεις (positive pledge) σύμφωνα με τις οποίες θυγατρικές εταιρείες του 
Συγκροτήματος θα προχωρήσουν σε ανανέωση μακροχρόνιων μισθώσεων. 

 Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις ύψους €10.191 χιλιάδων. 
 

Στο παρόν στάδιο, το Συγκρότημα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα 
αποπληρωμής διάφορων δανειακών υποχρεώσεων με συγκεκριμένες τράπεζες. Το Δεκέμβριο 
του 2016, κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας 
και των χρηματοδοτριών τραπεζών, επήλθε συμφωνία και παραμένει η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας και υπογραφής της. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ 
άλλων την τροποποίηση και ρύθμιση συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων εταιρειών του 
Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και συγκεκριμένων θυγατρικών εταιρειών της, με τρόπο ώστε 
να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις εν λόγω υποχρεώσεις με βάση τις διαθέσιμες οργανικές 
ταμειακές ροές, κυρίως της Louis Hotels.   
 
Συγκεκριμένα, τραπεζικά δάνεια του Συγκροτήματος λογιστικής αξίας ύψους €132,2 εκ. 
(31/12/2015: €131,4 εκ.) είχαν συνολικές μη καταβληθείσες δόσεις ύψους €57,2 εκ. 
(31/12/2015: €56,3 εκ.), εκ των οποίων €37,7 εκ. (31/12/2015: €37,4 εκ.) αφορούν κεφάλαιο 
και €19,5 εκ. (31/12/2015: €18,9 εκ.) αφορούν τόκους.   

 
Άλλες τραπεζικές υποχρεώσεις – Πρόβλεψη για αναγνώριση υποχρέωσης σε σχέση με 
εταιρικές εγγυήσεις 
 
Εταιρείες του συγκροτήματος της Louis plc παραχώρησαν εταιρικές εγγυήσεις ύψους €68,7 
εκ. πλέον τόκους για δάνεια της Ιθύνουσας και θυγατρικών της, όπως περιγράφεται στη 
σημείωση 21 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Σε συνέχεια των πιο πάνω, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc, 
λαμβάνοντας υπόψη το διαμορφούμενο πλάνο αναδιάρθρωσης συγκεκριμένων δανειακών 
υποχρεώσεων εταιρειών του Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και συγκεκριμένων θυγατρικών 
εταιρειών της, αποφάσισε όπως η Louis Hotels, δυνάμει των προαναφερθεισών εγγυήσεων, 
αναλάβει την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων τους αναδρομικά 
από την 1 Ιανουαρίου 2015. Ως εκ τούτου, το 2015, η Louis Hotels άρχισε την αποπληρωμή 
των δεδουλευμένων τόκων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
που απορρέουν από τις προαναφερθείσες δανειακές υποχρεώσεις. 
 
Με βάση τα πιο πάνω και αξιολογώντας την τρέχουσα οικονομική θέση της Ιθύνουσας, 
εκτιμήθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τις δανειακές της 
υποχρεώσεις στο προβλεπτό μέλλον. Ως εκ τούτου, η πιο πάνω τεκμαιρόμενη υποχρέωση της 
Louis Hotels για εκροή οικονομικών πόρων για τη διευθέτηση της υποχρέωσης της 
Ιθύνουσας, υπολογίσθηκε στις €62.200 χιλιάδες και αναγνωρίστηκε ως πρόβλεψη στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2015. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 
Στον υπολογισμό του ύψους της πρόβλεψης, η Διοίκηση του Συγκροτήματος προέβη σε 
αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής των κεφαλαίων που θα αποπληρώνονται από τη 
Louis Hotels, εκτιμώντας ότι η Ιθύνουσα δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει το εν λόγω 
εξυπηρετούμενο ποσό προς τη Louis Hotels στο προβλεπτό μέλλον. 

 
14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  25.769 226.865 
Αποπληρωμές (885) (14.453) 
Μεταφορά από δανεισμό (σημ. 13) - 13.487 
Τόκοι που πιστώθηκαν 158 9.650 
Συναλλαγματική διαφορά - 2.835 
Μεταφορά στα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως    
  κατεχόμενα προς πώληση (σημ. 11) - (212.615) 
   
 25.042 25.769 

 
 31/03/2016 31/12/2015 
 Μελλοντική  Παρούσα  Μελλοντική  Παρούσα 
 αξία   αξία  αξία   αξία 
 ελάχιστων  ελάχιστων  ελάχιστων  ελάχιστων 
 πληρωμών  πληρωμών  πληρωμών  πληρωμών 
 μίσθωσης Τόκοι μίσθωσης  μίσθωσης Τόκοι μίσθωσης 
 €’000 €’000 €’000  €’000 €’000 €’000 
Γη και κτίρια        
Εντός 1 έτους 3.857 855 3.002  3.869 905 2.964 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 20.677 2.141 18.536  21.507 2.320 19.187 
Πέραν των 5 ετών 3.954 451 3.503  4.101 483 3.618 
        
Σύνολο 28.488 3.447 25.041  29.477 3.708 25.769 
 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις γης και κτιρίων αφορούν μισθώσεις του συγκροτήματος της 
Louis Hotels στο πλαίσιο διάφορων συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Κρατικές χορηγίες 3.944 4.021 
Προκαταβολές πελατών 18.536 3.999 
   
 22.480 8.020 
Το αναβαλλόμενο εισόδημα αναλύεται ως ακολούθως:   
Εντός 1 έτους 18.853 4.345 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 934 934 
Πέραν των 5 ετών 2.693 2.741 
   
 22.480 8.020 

 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 
  31/03/2016 31/12/2015 

 Σημ. €’000 €’000 
    
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία (i) 16.060 16.049 
Επένδυση σε κοινοπραξία (ii) 18.641 - 
    
  34.701 16.049 

 
  31/03/2016 31/3/2015 
  €’000 €’000 
Μερίδιο κέρδους/(ζημίας) από επενδύσεις που    
  αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης    
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία   15 3 
Μερίδιο ζημίας από κοινοπραξία  (1.359) - 
    
  (1.344) 3 

 
 (i) Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 16.049 15.833 
Μερίδιο κέρδους που αναλογεί στο Συγκρότημα 15 218 
Μέρισμα που εισπράχθηκε - (78) 
Μερίδιο κίνησης αποθεματικών που αναλογεί στο   
  Συγκρότημα (4) 76 
   
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 16.060 16.049 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 

 (i) Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία(συνέχεια) 
 
 Η συνδεδεμένη εταιρεία του Συγκροτήματος είναι η ακόλουθη: 
 

  
  
Όνομα Συμμετοχή 
 31/03/2016 31/12/2015 
 % % 
Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τουριστικής   
   Αναπτύξεως Λτδ (“K.Δ.Ε.Τ.Α.”) 21,53 21,53 

 
 Η συνδεδεμένη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και η ημερομηνία αναφοράς της 
είναι η 31η Δεκεμβρίου. 
 
Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη συνδεδεμένη εταιρεία 
 Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη 
συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 92.615 92.771 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.018 1.160 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις (15.313) (15.413) 
Τρέχουσες υποχρεώσεις (3.750) (3.999) 
   
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 74.570 74.519 

 
  
 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Εισοδήματα 2.215 10.316 
   
Κέρδος περιόδου/έτους πριν τη φορολογία 104 1.200 
Φορολογία (34) (187) 
Κέρδος περιόδου/έτους μετά τη φορολογία 70 1.013 
   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου/έτους 70 1.013 

 
Οι πιο πάνω πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της συνδεδεμένης εταιρείας και όχι το μερίδιο του Συγκροτήματος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 
 
 (ii) Επένδυση σε κοινοπραξία 

 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Δίκαιη αξία της κοινοπραξίας (σημ. 18) 20.000 - 
Ζημία που αναλογεί στο Συγκρότημα (1.359) - 
   
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 18.641 - 

 
Η επένδυση του Συγκροτήματος σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία είναι η ακόλουθη: 
 
 Συμμετοχή 
Όνομα 31/03/2016 31/12/2015 
 % % 
   
Celestyal Cruises Limited (σημ. 18) 51 100 

 
 Η από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και η ημερομηνία 
αναφοράς της είναι η 31η Δεκεμβρίου. 
 
Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία 
 Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την από 
κοινού ελεγχόμενη εταιρεία, η οποία λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις 
συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 252.904 - 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 33.697 - 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις (198.767) - 
Τρέχουσες υποχρεώσεις (52.139) - 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 35.695 - 
  
Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Εισοδήματα 45.404 - 
   
Κέρδος περιόδου/έτους πριν τη φορολογία 14.635 - 
Φορολογία - - 
Κέρδος περιόδου/έτους μετά τη φορολογία 14.635 - 
   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου/έτους 14.635 - 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 
 
 (ii) Επένδυση σε κοινοπραξία (συνέχεια) 
 

Οι πιο πάνω πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της κοιονοπραξίας και όχι το μερίδιο του Συγκροτήματος. 

 
17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου/έτους 
 31/03/2016 31/12/2015 
Εισπρακτέα €’000 €’000 
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες - Εμπορικά   
  υπόλοιπα 435 416 
Κοινοπραξία - Εμπορικά υπόλοιπα 6.781 - 
 7.216 416 
Πληρωτέα   
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες - Εμπορικά   
  υπόλοιπα (820) (801) 
   
Σύνολο 6.396 (385) 
   
Εισπρακτέα   
Βραχυπρόθεσμα 1.044 416 
Μακροπρόθεσμα 6.172 - 
 7.216 416 
Πληρωτέα   
Βραχυπρόθεσμα (820) (801) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
18. ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Πληροφορίες για την τεκμαρτή εκποίηση (deemed disposal) της θυγατρικής εταιρείας του 
Συγκροτήματος αναφέρονται στη σημείωση 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
 11/03/2016 
 €’000 
Περιουσιακά στοιχεία που εκποιήθηκαν  
Πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 252.856 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 39 
Άλλες επενδύσεις 9 
Αποθέματα 15.177 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 15.666 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 2.854 
 286.601 
  
Υποχρεώσεις που εκποιήθηκαν  
Τραπεζικά παρατραβήγματα 653 
Δανεισμός 22.705 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 213.964 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 13.288 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 40.865 
Υπόλοιπα με συγγενικά μέρη 7.957 
 299.432 
  
Καθαρές υποχρεώσεις που εκποιήθηκαν 12.831 
  
Δίκαιη αξία της κοινοπραξίας 20.000 
Τεκμαρτή εκποίηση καθαρών υποχρεώσεων  12.831 
Τεκμαρτή εκποίηση συμφέροντος άνευ ελέγχου (5.407) 
  
Κέρδος από απώλεια ελέγχου θυγατρικής εταιρείας 27.424 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
19. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή 
έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους ήταν ως 
ακολούθως: 
 
 31/03/2016 31/12/2015 
 % % 
   
Κωστάκης Λοΐζου, Πρόεδρος 65,475 65,475 
Ιάσωνας Περδίος, Εκτελεστικός Σύμβουλος 1,972 1,972 
Λούης Λοΐζου, Εκτελεστικός Σύμβουλος  0,003 0,003 
Χρίστος Μαυρέλλης 0,015 0,015 
Όλγα Ηλιάδου - - 
Θεόδωρος Μίτλετον - - 
 

 Το ποσοστό του κ. Κωστάκη Λοΐζου περιλαμβάνει τις συμμετοχές των εταιρειών CLIN 
Company Ltd και Alasia Cyprus Cruises Ltd με ποσοστά 65,199% και 0,016% αντίστοιχα, 
των οποίων ο κύριος τελικός μέτοχος είναι ο ίδιος, όπως επίσης και τη συμμετοχή της κας 
Μαρίσσας Λοΐζου (θυγατέρα) και του κ. Λούη Λοΐζου (υιός) με ποσοστά 0,154% και 0,106% 
αντίστοιχα. 

 
20. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
 Ο μέτοχος που κατείχε κατά κυριότητα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

στις 31 Μαρτίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν ο κ. Κωστάκης Λοΐζου με ποσοστό 
65,475%. 

 
21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 Στις 31 Μαρτίου 2016, το Συγκρότημα είχε τις πιο κάτω ανειλημμένες ή ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις: 
 

(i) Δέσμευση μετρητών ύψους €31 χιλιάδων (31/12/2015: €32 χιλιάδες) για την έκδοση 
τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος διαφόρων δικαιούχων. 

 
(ii) Δέσμευση μετρητών ύψους €49 χιλιάδων (31/12/2015: €54 χιλιάδες) για την έκδοση 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (“ΝΑΤ”) που 
βρίσκεται στον Πειραιά. 

 
(iii) Δέσμευση μετρητών ύψους €543 χιλιάδων (31/12/2015: €586 χιλιάδες) για την έκδοση 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του Νηολογίου Πειραιά. 



 
 

LOUIS PLC 

26 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
(iv) Δέσμευση μετρητών ύψους €10.191 χιλιάδων (31/12/2015: €10.105 χιλιάδες) για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων εταιρειών του Συγκροτήματος. 
 
(v) Εγγυήσεις ύψους €1.392 χιλιάδων (31/12/2015: €1.392 χιλιάδες) για εκδόσεις 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του ΝΑΤ. 
 
(vi) Εγγυήσεις ύψους €155 χιλιάδων (31/12/2015: €155 χιλιάδες) για εκδόσεις τραπεζικών 

εγγυητικών προς όφελος του Νηολογίου Πειραιά. 
 
(vii) Ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων εκκρεμούν ενστάσεις – προσφυγές των 

εμπλεκόμενων θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος κατά αποφάσεων του 
Λιμεναρχείου Θήρας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και σχετικών διοικητικών οργάνων, οι 
οποίες αφορούν μεταξύ άλλων επιβολή χρηματικών προστίμων σχετικά με την 
υποτιθέμενη πρόκληση ρύπανσης, αντιρρυπαντικά έξοδα που υποτίθεται έχουν 
καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και τέλη για τη μη ανέλκυση του 
ναυαγίου. Οι διοικητικές αποφάσεις/απαιτήσεις αφορούν ποσά συνολικού ύψους €12,5 
εκ.  Το συνολικό ποσό ύψους €8,4 εκ. έχει καλυφθεί από τους ασφαλιστές του 
κρουαζιερόπλοιου.  Σε περίπτωση που προκύψει ότι το υπόλοιπο των €4,1 εκ. είναι 
πληρωτέο, αυτό θα καλυφθεί από τους ασφαλιστές του κρουαζιερόπλοιου. Μέχρι 
στιγμής δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες 
ενστάσεις – προσφυγές 

 
(viii) Επιπλέον, κατά των ανωτέρω αναφερόμενων θυγατρικών εταιρειών, το Ελληνικό 

Δημόσιο και ο Δήμος Θήρας έχουν ασκήσει αγωγές και ζητούν οι εταιρείες να 
καταβάλουν για ικανοποίηση ηθικής βλάβης το ποσό των €10 εκ. στο Ελληνικό 
Δημόσιο και το ποσό των €10 εκ. στο Δήμο Θήρας. Το Δικαστήριο σε πρώτο βαθμό 
έκανε εν μέρει δεκτές τις αγωγές και επιδίκασε €8 εκ. σε κάθε περίπτωση.  Ο Δήμος 
Θήρας με δεύτερη αγωγή ζητά από το Δικαστήριο να διαταχθούν οι εταιρείες να 
αναλάβουν την ανέλκυση του ναυαγίου ή, διαφορετικά, να καταβάλλουν στο Δήμο 
Θήρας το κόστος της ανέλκυσης, το οποίο έχει υπολογιστεί από το Δήμο Θήρας σε €80 
εκ. Η αγωγή έχει γίνει εν μέρει δεκτή από το δικαστήριο, το οποίο διατάσσει τις 
εταιρείες να ανελκύσουν το ναυάγιο και απορρίπτει το αίτημα για τα έξοδα 
απομάκρυνσης του ναυαγίου. Κατά όλων των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων οι 
εταιρείες άσκησαν εφέσεις, οι οποίες συζητήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 και 
εκκρεμεί η απόφαση του Δικαστηρίου.  Σε περίπτωση που προκύψει ότι το συνολικό 
ποσό των απαιτήσεων είναι πληρωτέο, τότε, με βάση νομική γνωμάτευση, αυτό 
αναμένεται ότι θα καλυφθεί από τους ασφαλιστές του πλοίου. Σύμφωνα με νομική 
γνωμάτευση, υπάρχουν καλές πιθανότητες για την αναθεώρηση των δικαστικών 
αποφάσεων από το Εφετείο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
(ix) Η εταιρεία New Wave Navigation S.A., πλοιοκτήτρια του κρουαζιερόπλοιου Coral, 

κατέθεσε υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) εγγυητική επιστολή ύψους 
ΗΠΑ$ 1,3 εκ. περίπου, προκειμένου να της επιτραπεί να εγγράψει το κρουαζιερόπλοιο 
στα ελληνικά νηολόγια. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή κατατέθηκε κατόπιν απαίτησης 
του ΝΑΤ και προς το σκοπό της εξασφάλισης του ΝΑΤ σε περίπτωση που δεν 
ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις του κατά του προηγούμενου πλοιοκτήτη για ανεξόφλητες 
ασφαλιστικές εισφορές. Παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤ ικανοποιήθηκε πλήρως για τις 
οφειλές του προηγούμενου πλοιοκτήτη, ζήτησε και πέτυχε την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής ποσού ΗΠΑ$ 1,3 εκ. περίπου. Κατά της παράνομης κατάπτωσης 
της εγγυητικής επιστολής, η New Wave Navigation S.A. άσκησε  ασφαλιστικά μέτρα 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο απαγόρευσε μερικώς την 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής για ποσό ΗΠΑ$ 457 χιλιάδων και το ΝΑΤ 
εισέπραξε το ποσό των ΗΠΑ$ 906 χιλιάδων. Στη συνέχεια η New Wave Navigation 
S.A. κατέθεσε αγωγή κατά του ΝΑΤ ζητώντας, μεταξύ άλλων, να αναγνωριστεί ότι η 
New Wave Navigation S.A. δεν έχει οποιαδήποτε οφειλή ενώπιον του ΝΑΤ αναφορικά 
με το κρουαζιερόπλοιο Coral, να διαταχθεί η επιστροφή του ποσού που εισέπραξε το 
ΝΑΤ εξαιτίας της μερικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και να καταδικαστεί 
το ΝΑΤ σε αποζημίωση για τα έξοδα και την ηθική βλάβη που υπέστη η New Wave 
Navigation S.A. Το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό απέρριψε την αγωγή λόγω 
αναρμοδιότητας, ωστόσο, το εφετείο έκανε δεκτά τα αιτήματα της New Wave 
Navigation S.A. και  αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, ότι το ΝΑΤ οφείλει να αποδεσμεύσει 
το ποσό των ΗΠΑ$ 457 χιλιάδων, ως προς το οποίο η εγγυητική επιστολή δεν έχει 
ακόμη καταπέσει υπέρ του ΝΑΤ καθώς και να επιστρέψει το ποσό ύψους ΗΠΑ$ 906 
χιλιάδων στην New Wave Navigation S.A., το οποίο εισέπραξε παράνομα. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης, τόσο το ΝΑΤ όσο και η New Wave Navigation S.A. κατέθεσαν 
αιτήσεις αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, οι οποίες συζητήθηκαν στις 26 
Οκτωβρίου 2015 (η New Wave Navigation S.A. με το αίτημα της διόρθωσης της 
απόφασης προκειμένου να έχει καταψηφιστικό και όχι αναγνωριστικό χαρακτήρα).  
 
Η απόφαση του Αρείου Πάγου (α) κάνει δεκτή στο σύνολό της την αίτηση αναίρεσης 
της New Wave Navigation S.A., (β) εν μέρει δέχεται την έφεση του ΝΑΤ σε σχέση με 
την αναφορά στο δικαίωμα του ΝΑΤ να συμψηφίσει την απαίτηση με άλλα ποσά που, 
υποτιθέμενα, οφείλονται από τη New Wave Navigation S.A. και (γ) παραπέμπει την 
υπόθεση στο Εφετείο Πειραιά, προκειμένου να δικαστεί εκ νέου. Υπό την προϋπόθεση 
ότι το ΝΑΤ δεν παρουσιάσει στο Εφετείο Πειραιά σχετική τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει ότι υπάρχει ποσό οφειλόμενο στο ΝΑΤ, το οποίο θα μπορούσε να 
συμψηφιστεί με τις απαιτήσεις της New Wave Navigation S.A., σύμφωνα με τη 
σχετική νομική γνωμάτευση, υπάρχουν καλές πιθανότητες επιτυχίας των απαιτήσεων 
της New Wave Navigation S.A. κατά του NAT. 

 
(x) Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις, μηνύσεις και παράπονα, όπως αυτά προκύπτουν από 

το συνηθισμένο κύκλο εργασιών.  Σε περίπτωση που εκδοθούν αποφάσεις εναντίον της 
Εταιρείας, το συνολικό ύψος αποζημιώσεων δεν αναμένεται ότι θα ξεπερνά τις €228 
χιλιάδες (31/12/2015: €228 χιλιάδες), εκ’ των οποίων ποσό ύψους €160 χιλιάδες 
αναμένετε να καλυφθεί από τους ασφαλιστές του Συγκροτήματος. 
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21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
(xi) Εταιρείες του συγκροτήματος της Louis plc έχουν παραχωρήσει: 

 εταιρικές εγγυήσεις ύψους €68,7 εκ. πλέον τόκοι για δάνεια της Ιθύνουσας και 
θυγατρικών της, μέρος των οποίων είχαν παραχωρηθεί πριν από τη δημοσιοποίηση 
της Louis Hotels, 

 εταιρικές εγγυήσεις ύψους €23,4 εκ. πλέον τόκοι για δάνεια της επένδυσης σε 
κοινοπραξία, 

 εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €20,4 εκ. πλέον τόκοι για δάνεια της Ιθύνουσας 
και του κύριου μετόχου (€2,7 εκ.), μέρος των οποίων είχαν παραχωρηθεί πριν από 
τη δημοσιοποίηση της Louis Hotels, 

 εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €36,6 εκ. πλέον τόκοι για δάνεια της Εταιρείας, 
της Ιθύνουσας και θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 

 κυμαινόμενες επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους €6,6 εκ. 
πλέον τόκοι για δάνεια της Εταιρείας, της Ιθύνουσας και του κύριου μετόχου. 

 
Σε συνέχεια των πιο πάνω και όπως περιγράφεται στη σημείωση 13 των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc, λαμβάνοντας υπόψη το διαμορφούμενο πλάνο 
αναδιάρθρωσης συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων εταιρειών του 
Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και συγκεκριμένων θυγατρικών εταιρειών της, 
αποφάσισε όπως η Louis Hotels, δυνάμει των προαναφερθεισών εγγυήσεων, αναλάβει 
την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων τους αναδρομικά από 
την 1 Ιανουαρίου 2015. Ως εκ τούτου, το 2015 η Louis Hotels άρχισε την αποπληρωμή 
των δεδουλευμένων τόκων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 
2015 που απορρέουν από τις προαναφερθείσες δανειακές υποχρεώσεις. 

 
(xii) Στις 31 Μαρτίου 2016, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις ενοποιημένες και 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και που αφορούσαν ανακαινίσεις 
ξενοδοχείων και κρουαζιεροπλοίων ανέρχονταν σε €2.900 χιλιάδες (31/12/2015: 
€2.250 χιλιάδες). 
 

(xiii) Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) της Ελλάδας, απαίτησε την αναδρομική 
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών των Ελλήνων ναυτικών που 
απασχολούνταν σε κρουαζιερόπλοια υπό ελληνική σημαία, παρόλο που ο νόμος, κατά 
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, προέβλεπε ότι τα εν λόγω κρουαζιερόπλοια 
απαλλάσσονταν από την υποχρέωση αυτή. Το θέμα μεταφέρθηκε ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου, το οποίο αποφάνθηκε υπέρ των θυγατρικών εταιρειών του 
Συγκροτήματος, διατάσσοντας την ακύρωση των αποφάσεων του ΝΑΤ σύμφωνα με 
τις οποίες καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Το ΝΑΤ άσκησε έφεση κατά της 
ως άνω απόφασης, η οποία εξετάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο και απορρίφθηκε. 
Στη συνέχεια, το ΝΑΤ κατέθεσε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Ακυρωτικό Δικαστήριο), η οποία θα εξεταστεί στις 15 Μαΐου 2017. 
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21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

Εν τω μεταξύ, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου, 
το NAT ακύρωσε τα προηγούμενα αιτήματα πληρωμής και εξέδωσε νέα, αυτή τη φορά 
υποστηρίζοντας ότι οι υπολογισμοί των ασφαλιστικών εισφορών έχουν γίνει σύμφωνα 
με το νόμο. Τα ποσά που απαιτούνται είναι παρόμοια με τα ποσά που απαιτούσε το 
ΝΑΤ με τα προηγούμενα και ήδη ακυρωθέντα αιτήματα πληρωμής, ωστόσο, το ΝΑΤ 
υποστηρίζει πλέον ότι τα πλοία δεν συμμορφώνονταν με τις διατάξεις του νόμου, έτσι 
ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες ζήτησαν την ακύρωση των νέων αιτημάτων του 
ΝΑΤ, το οποίο αρνείται να τα ακυρώσει και, ως εκ τούτου, η υπόθεση εισάγεται εκ 
νέου στα Διοικητικά Δικαστήρια για να αποφανθούν επί του θέματος. Η ημερομηνία 
συζήτησης των νέων προσφυγών των εμπλεκόμενων εταιρειών δεν έχει οριστεί μέχρι 
στιγμής. Μένει να φανεί εάν οι ισχυρισμοί σχετικά με τη μη συμμόρφωση έχουν 
κάποια ουσία, καθώς αυτό θα είναι κρίσιμο για την επιτυχία της υπόθεσης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του και σχετική νομική γνωμάτευση, 
εκτιμά ότι η πιθανότητα να προκύψει ουσιαστική υποχρέωση είναι απομακρυσμένη.  
Το συνολικό ποσό που απαιτείται από το ΝΑΤ είναι περίπου €8.970 χιλιάδες πλέον 
τόκοι, ωστόσο, το συνολικό ποσό της απαίτησης δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να 
εκτιμηθεί με ακρίβεια, δεδομένου ότι το ΝΑΤ καταλογίζει επιπλέον χρεώσεις για την 
καθυστέρηση των πληρωμών και εκκρεμούν να εκδοθούν νέα αιτήματα πληρωμής. Η 
χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης της υπόθεσης δεν μπορεί προς το παρόν να 
εκτιμηθεί. 

 
(xiv) Το συγκρότημα της Louis Hotels μισθώνει ξενοδοχειακές μονάδες με λειτουργικές 

μισθώσεις.  Οι σημαντικότερες μισθώσεις είναι για περίοδο 9 μέχρι 29 έτη με την 
επιλογή ανανέωσης της μίσθωσης μετά τη λήξη.  Στις 31 Μαρτίου 2016 και 31 
Δεκεμβρίου 2015 οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για ενοίκια 
λειτουργικών μισθώσεων ήταν ως εξής: 
 
 31/03/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Εντός 1 έτους 11.993 11.957 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 47.093 42.588 
Πέραν των 5 ετών 193.546 183.290 
   
 252.632 237.835 
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Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
 
22. ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 

Όπως αναφέρεται στη σημειώση 13, κατά την ημερομηνία αναφοράς, το Συγκρότημα δεν 
τηρεί τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής διάφορων δανειακών 
υποχρεώσεων με συγκεκριμένες τράπεζες. Το Δεκέμβριο του 2016, κατόπιν πολύμηνων 
διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και των χρηματοδοτριών 
τραπεζών, επήλθε συμφωνία και παραμένει η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της 
συμφωνίας και υπογραφής της. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την τροποποίηση και 
ρύθμιση συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων εταιρειών του Συγκροτήματος, της 
Ιθύνουσας και συγκεκριμένων θυγατρικών εταιρειών της, με τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 
εξυπηρετούν τις εν λόγω υποχρεώσεις με βάση τις διαθέσιμες οργανικές ταμειακές ροές, 
κυρίως της Louis Hotels. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει με βεβαιότητα όλες 
τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητές του και κατά 
συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική 
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την χρηματοοικονομική θέση του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Με βάση όμως όλα τα σημερινά δεδομένα και ενδείξεις, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το Συγκρότημα είναι ικανό να συνεχίσει 
να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισης αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 

 
23. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Στις 16 Ιουνίου 2016 και 10 Αυγούστου 2016 η θυγατρική εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ 
Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία τις συμφωνίες για την τροποποίηση των δανειακών 
υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεών της με όλες τις τράπεζες 
και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης της ύψους €61 εκ. ενώ βρίσκεται στο στάδιο 
διαπραγματεύσεων με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. Βάση των νέων 
συμφωνιών για τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις και για ορισμένα δάνεια, επήλθε περίοδος 
χάριτος για το έτος 2016. Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε η μείωση των επιτοκίων και των 
προγραμμάτων αποπληρωμής και σε ορισμένες περιπτώσεις επιμήκυνση των ημερομηνιών 
λήξης τους. 
 
Στις 10 Οκτωβρίου 2016, έχει τερματιστεί πρόωρα η σύμβαση μίσθωσης του ξενοδοχείου 
Louis Colossos στην Ρόδο. Το ξενοδοχείο έχει επιστραφεί στους Ιδιοκτήτες οι οποίοι θα 
προχωρήσουν σε πλήρη ανακαίνιση. Η Louis Hotels έχει υπογράψει σύμβαση διαχείρισης με 
τους Ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, την εταιρεία Colossos AE. για περίοδο οκτώ ετών. 
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23. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (συνέχεια) 
 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2016, στην ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Louis Hotels εγκρίθηκαν τα 
πιο κάτω ψηφίσματα:  
 
(i) Όπως το εκδοθέν κεφάλαιο της Louis Hotels το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 75.426.732,54 

και είναι διαιρεμένο σε 147.895.554 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,51 η 
κάθε μία, μειωθεί σε Ευρώ 29.579.110,80 διαιρεμένο σε 147.895.554 συνήθεις μετοχές 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,20, η κάθε μία, και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί με 
τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από Ευρώ 0,51 η κάθε μία, σε 
Ευρώ 0,20 η κάθε μία και την διάθεση του ποσού Ευρώ 0,31 ανά μετοχή για σκοπούς 
διαγραφής ζημιών της Louis Hotels συνολικού ύψους Ευρώ 45.847.621,74. 

 
(ii) Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Louis Hotels μειωθεί από Ευρώ 178.500.000 

διαιρεμένο σε 350.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,51 η κάθε μία σε 
Ευρώ 70.000.000 διαιρεμένο σε 350.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 
0,20 η κάθε μία. 

 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να 
επηρεάζουν τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 
Μαρτίου 2016. 
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Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
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  σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 1 
 
Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 2 & 3 
 
Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 4 & 5 
 
Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 6 & 7 
 
Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 8 
 
Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 9 & 10 
 
Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών 11 
 
Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 12 - 34 
 



1 
 

LOUIS PLC 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 Ν,190(Ι)/2007 (“Νόμος”), 
εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις συνοπτικές ενδιάμεσες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Louis plc (η ‘Εταιρεία’) για την περίοδο των έξι 
μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, επιβεβαιώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται 

στις σελίδες 4 μέχρι 34: 
(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.-34 “Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση” όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της 
οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της Louis plc και των θυγατρικών που 
περιλαμβάνονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως 
σύνολο (το ‘Συγκρότημα’), και 

 
(β) Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που 

απαιτούνται από το Άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόμου. 
 
 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνοι για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων 
 
Κωστάκης Λοΐζου Πρόεδρος ………………………… 

Ιάσωνας Περδίος Εκτελεστικός Σύμβουλος ………………………… 

Λούης Λοΐζου Εκτελεστικός Σύμβουλος ………………………… 

Χρίστος Μαυρέλλης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος ………………………… 

Όλγα Ηλιάδου Μη εκτελεστική Σύμβουλος ………………………… 

Θεόδωρος Μίτλετον Μη εκτελεστικός Σύμβουλος ………………………… 

Μάριος Ιωάννου Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών ………………………… 

Στάυρος Ρώσσος Αρχιλογιστής ………………………… 

 
 
Λευκωσία, 17 Ιανουαρίου 2017 
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LOUIS PLC 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc (η “Εταιρεία”) σε συνεδρία του που έγινε στις 17 
Ιανουαρίου 2017, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας και των θυγατρικών της (το 
“Συγκρότημα”) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016, οι οποίες δεν 
έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. 
 
Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης ετοιμάστηκε βάσει του Άρθρου 10 του περί των Προϋποθέσεων 
Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 και 
παρουσιάζεται πιο κάτω. 
 
Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων της πρώτης εξαμηνίας του 2016 θα δημοσιευθούν την 19η 

Ιανουαρίου 2017 στις Εφημερίδες “Φιλελεύθερος” και “Πολίτης”.  Αντίγραφα ολόκληρου του 
κειμένου των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθεvται 
προς το κοινό, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 
11, 2112 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22588168, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του 
Συγκροτήματος στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.louisgroup.com 
 
H κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, που είναι η ιδιοκτησία, λειτουργία και διαχείριση 
ξενοδοχειακών μονάδων, δεν παρουσίασε οποιανδήποτε μεταβολή από το προηγούμενο έτος.  Η 
άλλη δραστηριότητα που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων και η ναύλωση κρουαζιεροπλοίων σε 
τρίτους διεξάγεται μέσω της συνδεδεμένης Celestyal Cruises Ltd στην οποία η Louis plc 
συμμετέχει από 11 Μαρτίου 2016 με 51% στο μετοχικό της Κεφάλαιο.  
 
Οικονομική ανάλυση 
 
Το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο 
στα €11,6 εκ. σε σύγκριση με ζημιά €20,5 εκ. κατά την περίοδο του 2015. Υπήρξε δηλαδή μια 
καλυτέρευση κατά €32 εκ. και αυτό οφείλεται κυρίως στο κέρδος ύψους €27,4 εκ. από τη μείωση 
της συμμετοχής της Εταιρείας στη Celestyal Cruises Ltd.  
 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν αυξημένος κατά  
€4,2εκ (+13,6%) σε σχέση με  το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.  
 
Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων (EBITDAR) για το πρώτο 
εξάμηνο  του 2016 παρουσίασαν αύξηση  της τάξεως του €4,1 εκ. (+107,6%). Συγκεκριμένα τα 
κέρδη αυτά ανήλθαν στα €7,9 εκ. σε σύγκριση με €3,8 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
Αυτό οφείλεται στην αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και στην κερδοφορία της Louis 
Hotels Κύπρου και Ελλάδας. Θετική επίδραση είχε επίσης και το γεγονός ότι στα αντίστοιχα 
αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνονται ζημιές από “fuel hedging”, που δεν υφίστανται κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2016. 

http://www.louisgroup.com/


3 
 

LOUIS PLC 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
 
Οικονομική ανάλυση (συνέχεια) 
 
Η ζημιά από εργασίες πριν από τους καθαρούς τόκους παρουσίασε επίσης μείωση σε σχέση με 
την πρώτη εξαμηνία του 2015 από €5,1 εκ. σε €2,4 εκ. (51,6%).  
 
Τα αποτελέσματα πριν τη φορολογία παρουσιάζονται κερδοφόρα λόγω κέρδους για τη Louis plc 
ύψους €27,4 εκ. που προέκυψε από τη μείωση της συμμετοχής της στη Celestyal Cruises Ltd στα 
πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Celestyal Cruises. Η δραστηριοποίηση του 
Συγκροτήματος στον τομέα κρουαζιέρων παρουσιάζεται για την περίοδο 1/1/2016 – 11/3/2016 ως 
“μη συνεχιζόμενη” με ζημιά ύψους €4,7 εκ έναντι ζημιάς €10,1 εκ. κατά το 2015, ενώ για την 
περίοδο 12/3/2016 – 30/6/2016 ως “μερίδιο ζημιάς ύψους €1,9 εκ. από επενδύσεις που 
αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης”.  Η μείωση των ζημιών των κρουαζιέρων 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στο 2015 συμπεριλαμβάνονταν στα αποτελέσματα 
συναλλαγματικές ζημιές σε σχέση με κέρδη κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016.  
 
Αναμενόμενα αποτελέσματα 2016 
 
Οι τελικοί λογαριασμοί της Louis plc για ολόκληρο το 2016 αναμένεται να παρουσιάσουν 
σημαντική βελτίωση και τα αποτελέσματα να είναι κερδοφόρα.  
 
Σημειώσεις 
 
1. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2016 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
Αρ. 34 – “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση” και παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

 
2. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως και στις ετήσιες ελεγμένες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 
 
3. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε 

στις 30 Ιουνίου 2016 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές της 
Louis plc (η ‘Εταιρεία’). 
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LOUIS PLC 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 

 
  30/06/2016 30/06/2015 
   Αναπροσα- 
   ρμοσμένα 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Εισοδήματα 5 35.156 30.938 
    
Λειτουργικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων  (14.465) (14.836) 
Κόστος προσωπικού  (12.744) (12.274) 
  (27.209) (27.110) 
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων    
 ξενοδοχείων  7.947 3.828 
Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα  (5.643) (5.191) 
Αποσβέσεις  (4.563) (3.506) 
Χρεολύσεις  (191) (191) 
Ζημία από εργασίες  (2.450) (5.060) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  438 738 
Έξοδα χρηματοδότησης  (7.089) (6.957) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (6.651) (6.219) 
    
Ζημία από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (9.101) (11.279) 
Μερίδιο (ζημίας)/κέρδους από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη    
  μέθοδο της καθαρής θέσης 16 (1.869) 73 
Κέρδος από απώλεια ελέγχου θυγατρικής εταιρείας 18 27.424 - 
    
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία  16.241 (11.206) 
Φορολογία 6 (214) (330) 
Κέρδος/(ζημία) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  16.454 (11.536) 
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    
Ζημία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 7 (4.680) (10.138) 
    
Κέρδος/(ζημία) περιόδου  11.560 (21.674) 
    
Κέρδος/(ζημία) περιόδου που αναλογεί στους/στο:    
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας  11.566 (20.480) 
Συμφέρον άνευ ελέγχου  (6) (1.194) 
    
Κέρδος/(ζημία) περιόδου  11.560 (21.674) 
    
Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή    
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ)    
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες  3,53 (2,25) 
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (1,02) (2,20) 
    
 8 2,51 (4,45) 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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LOUIS PLC 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Τριμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 

 
  30/06/2016 30/06/2015 
   Αναπροσα- 
   ρμοσμένα 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Εισοδήματα 5 30.076 26.817 
    
Λειτουργικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων  (10.619) (10.698) 
Κόστος προσωπικού  (8.553) (7.994) 
  (19.172) (18.692) 
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και    
 ενοικίων ξενοδοχείων  10.904 8.125 
Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα  (2.832) (2.596) 
Αποσβέσεις  (2.184) (1.737) 
Χρεολύσεις  (95) (95) 
Κέρδος από εργασίες  5.793 3.697 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  199 366 
Έξοδα χρηματοδότησης  (3.683) (3.941) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (3.484) (3.575) 
    
Κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  2.309 122 
Μερίδιο (ζημίας)/κέρδους από επενδύσεις που αναγνωρίζονται    
  με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  (525) 70 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  1.784 192 
Φορολογία 6 75 (148) 
Κέρδος περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  1.859 44 
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    
Κέρδος από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 7 - 4.696 
Κέρδος περιόδου  1.859 4.740 
    
Κέρδος περιόδου που αναλογεί στους/στο:    
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας  1.849 5.090 
Συμφέρον άνευ ελέγχου  10 (350) 
    
Κέρδος περιόδου  1.859 4.740 
    
Κέρδος ανά μετοχή    
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)    
Συνεζιζόμενες δραστηριότητες  0,40 0,09 
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  - 1,02 
Κέρδος περιόδου 8 0,40 1,11 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 

 
 
 30/06/2016 30/06/2015 
 €’000 €’000 
   
Κέρδος/(ζημία) περιόδου 11.560 (21.674) 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα   
   
Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στη συνοπτική    
  ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών - 2.192 
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία σε   
  ξένο νόμισμα 12 (70) 
 12 2.122 
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στη συνοπτική ενδιάμεση   
  ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Αναβαλλόμενη φορολογία σε επανεκτίμηση (11) 1 
Επίδραση εξαγοράς εταιρείας που τέλουσε υπό κοινό έλεγχο - (159) 
 (11) (158) 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 1 1.964 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 11.561 (19.710) 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου που αναλογούν στους/στο:   
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας 11.567 (18.516) 
Συμφέρον άνευ ελέγχου (6) (1.194) 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 11.561 (19.710) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Τριμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 

 
 30/06/2016 30/06/2015 
 €’000 €’000 
   
Κέρδος περιόδου 1.859 4.740 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα   
   
Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στη συνοπτική    
  ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών  - 1.686 
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία   
  σε ξένο νόμισμα  4 (5) 
 4 1.681 
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στη συνοπτική ενδιάμεση   
  ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Αναβαλλόμενη φορολογία σε επανεκτίμηση 10 4 
 10 4 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 14 1.685 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 1.873 6.425 
   
Συνολικά έσοδα που αναλογούν στους/στο:   
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας 1.837 6.775 
Συμφέρον άνευ ελέγχου 36 (350) 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 1.873 6.425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
  Μη ελεγμένα Ελεγμένα 
  30/06/2016 31/12/2015 
 Σημ. €’000 €’000 
Περιουσιακά στοιχεία    
Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 224.308 222.765 
Μισθώσεις ξενοδοχείων  20.537 20.883 
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη 17 6.172 - 
Επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 16 34.180 16.049 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  285.197 259.697 
    
Αποθέματα   3.557 2.386 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  25.383 11.437 
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη 17 1.121 416 
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις  10.872 10.776 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 10 29.496 16.225 
Περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση 11 - 278.648 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  70.429 319.888 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  355.626 579.585 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 12 78.293 78.293 
Αποθεματικά  (106.297) (117.864) 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας  (28.004) (39.571) 
    
Συμφέρον άνευ ελέγχου  (32) (5.433) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (28.036) (45.004) 
    
Υποχρεώσεις    
Δανεισμός 13 160.113 156.022 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14 25.100 22.805 
Άλλες υποχρεώσεις  1.230 1.230 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 15 3.578 3.675 
Αναβαλλόμενη φορολογία  31.742 31.558 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις  221.763 215.290 
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 10 25.833 28.028 
Δανεισμός 13 77.729 77.994 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14 669 2.964 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  22.523 12.521 
Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικά μέρη 17 908 801 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 15 30.949 4.345 
Οφειλόμενη φορολογία  3.288 3.702 
Υποχρεώσεις κατατασσόμενες ως κατεχόμενες προς πώληση 11 - 278.944 
Τρέχουσες υποχρεώσεις  161.899 409.299 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  383.662 624.589 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  355.626 579.585 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 

 
 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας   
       Διαφορά από     
    Αποθεματικό Αποθεματικό  μετατροπή     
  Μετοχικό Αποθεματικό επανεκτίμησης παροχών Άλλα κεφαλαίου Αποθεματικό  Συμφέρον Σύνολο ιδίων 
 Σημ. κεφάλαιο υπέρ το άρτιο ακινήτων προσωπικού αποθεματικά σε Ευρώ προσόδου Σύνολο άνευ ελέγχου κεφαλαίων 
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016  78.293 94.301 18.109 214 221 364 (231.073) (39.571) (5.433) (45.004) 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου            
Κέρδος περιόδου  - - - - - - 11.566 11.566 (6) 11.560 
            
Λοιπά συνολικά έσοδα            
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση            
  με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα  - - - - 12 - - 12 - 12 
Αναβαλλόμενη φορολογία σε επανεκτίμηση  - - (11) - - - - (11) - (11) 
Μεταφορά πρόσθετης απόσβεσης σε            
  επανεκτίμηση  - - (27) - - - 27 - - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου  - - (38) - 12 - 27 1 - 1 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου  - - (38) - 12 - 11.593 11.567 (6) 11.561 
            
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες που            
  αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια κεφάλαια            
Αλλαγές σε μερίδια που κατέχονται            
  σε θυγατρικές εταιρείες            
Τεκμαρτή εκποίηση συμφέροντος            
  ανευ ελέγχου   18 - - - - - - - - 5.407 5.407 
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες που            
  αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια κεφάλαια  - - - - - - - - 5.407 5.407 
            
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016  78.293 94.301 18.071 214 233 364 (219.480) (28.004) (32) (28.036) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 

 
 
 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας   
       Διαφορά από     
    Αποθεματικό Αποθεματικό  μετατροπή     
 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό επανεκτίμησης παροχών Άλλα κεφαλαίου Αποθεματικό  Συμφέρον Σύνολο ιδίων 
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αντιστάθμισης ακινήτων προσωπικού αποθεματικά σε Ευρώ προσόδου Σύνολο άνευ ελέγχου κεφαλαίων 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 78.293 94.301 (3.360) 18.422 162 197 364 (119.607) 68.772 (4.121) 64.651 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου            
Ζημία περιόδου - - - - - - - (20.480) (20.480) (1.194) (21.674) 
            
Λοιπά συνολικά έσοδα            
Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών - - 2.192 - - - - - 2.192 - 2.192 
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση            
  με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα - - - - - (70) - - (70) - (70) 
Επίδραση από εξαγορά εταιρείας που τελούσε            
  υπό κοινό έλεγχο - - - - - - - (159) (159) - (159) 
Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση - - - 1 - - - - 1 - 1 
Μεταφορά πρόσθετης απόσβεσης σε            
  επανεκτίμηση - - - (37) - - - 37 - - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου - - 2.192 (36) - (70) - (122) 1.964 - 1.964 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου - - 2.192 (36) - (70) - (20.602) (18.516) (1.194) (19.710) 
            
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015 78.293 94.301 (1.168) 18.386 162 127 364 (140.209) 50.256 (5.315) 44.941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 

 
  30/06/2016 30/06/2015 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Ροή μετρητών από εργασίες    
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία  11.773 (21.344) 
Αναπροσαρμογές  (8.768) 31.555 
    
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο     
  κίνησης  3.005 10.211 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  21.335 34.841 
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  24.340 45.052 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 (6.104) (18.720) 
Εισπράξεις από εκποίηση εξοπλισμού  6 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  438 738 
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε επενδυτικές    
  δραστηριότητες  (5.660) (17.982) 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα δάνεια και υποχρεώσεις    
  χρηματοδοτικών μισθώσεων  219 (4.849) 
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις  (95) (405) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (3.286) (7.280) 
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές    
  δραστηριότητες  (3.162) (12.534) 
    
Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες στα μετρητά και    
  αντίστοιχα μετρητών  (52) 696 
    
Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  15.466 15.232 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου  (11.803) (12.578) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου  3.663 2.654 
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες 10 29.496 34.629 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 10 (25.833) (31.975) 
    
  3.663 2.654 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
1. ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τους πρώτους έξι μήνες 
του 2016 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Louis plc. Η ενοποιημένη 
κατάσταση οικονομικής θέσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 που 
παρουσιάζεται στην σελίδα 4 έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Louis plc. 
 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Γενικά 

Η Louis plc (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ως ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.  Στις 14 Μαΐου 1999, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια 
εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και στις 
3 Αυγούστου 1999 εισήγαγε τους τίτλους της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Η Εταιρεία 
είναι θυγατρική της εταιρείας Clin Company Ltd (η “Ιθύνουσα”). 
 
Κύριες δραστηριότητες 
H κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, που είναι η ιδιοκτησία, λειτουργία και 
διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, δεν παρουσίασε οποιανδήποτε μεταβολή από το 
προηγούμενο έτος.  Η άλλη δραστηριότητα που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων και η 
ναύλωση κρουαζιεροπλοίων σε τρίτους διεξάγεται μέσω της συνδεδεμένης Celestyal Cruises 
Ltd στην οποία η Louis plc συμμετέχει από 11 Μαρτίου 2016 με 51% στο μετοχικό της 
Κεφάλαιο.  

 
3.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, 
ετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που 
έχουν υιοθετηθεί προς χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου Αρ. 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και πρέπει να διαβάζονται σε 
συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2016 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της 
εταιρείες (που μαζί θα αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”). 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ 
το οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιημένο νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των 
οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.  
Οι οικονομικές πληροφορίες στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2016 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν 
για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2015, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2016.  Η 
υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενοποιημένες τριμηνιαίες 
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 

 
5. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
 

Τα εισοδήματα περιλαμβάνουν ποσά που τιμολογήθηκαν και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε 
πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους μετά την αφαίρεση εμπορικών εκπτώσεων, προμηθειών 
και επιστροφών.  Οι υπηρεσίες αφορούν διαμονή, διατροφή, παραχώρηση αιθουσών για 
δεξιώσεις και άλλες υπηρεσίες προς τους πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς επίσης 
και τη χρήση εστιατορίων και καφεστιατορίων. 

 
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 Εξαμηνία που έληξε στις  Τριμηνία που έληξε στις  
 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015 
 €’000 €’000 €’000 €’000 
     
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 41 53 21 27 
Αναβαλλόμενη φορολογία 173 277 (96) 121 
     
 214 330 (75) 148 
 
Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002, η Εταιρεία υπόκειται σε 
εταιρικό φόρο με βάση σταθερό συντελεστή 12,5%.  Επίσης, η Εταιρεία υπόκειται σε έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα στα εισοδήματα από ενοίκια με συντελεστή 3% και σε τόκους 
εισπρακτέους πέραν της συνήθους διεξαγωγής δραστηριοτήτων της με συντελεστή 30%.  Σε 
τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο.  Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό και 
17%. 
 
Στην Ελλάδα, με το Νόμο 4334/16/07/2015, που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή, αυξήθηκε 
ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος από 26% σε 29%  με ισχύ από την χρήση 2015. Το 
2014, ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος ήταν 26%. 
 
Ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας έγινε με συντελεστή 29% (31/12/2015:29%) 
για τις Ελληνικές Εταιρείες και 12,5% (31/12/2015:12,5%) για τις Κυπριακές. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
7. ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Το Δεκέμβριο του 2015, το Συγκρότημα αποφάσισε να προχωρήσει με δανειακές και άλλες 
αναδιαρθρώσεις που περιλάμβαναν σημαντική μείωση ποσοστού σε συνδυασμό με σχετικούς 
όρους στη συμφωνία μεταξύ μετόχων, σε βαθμό που δεν θα διατηρείτο ο έλεγχος στην 
Celestyal Cruises Ltd (‘Celestyal Cruises’). Στις 11 Μαρτίου 2016, επιτεύχθηκε η 
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης δανεισμού του συγκροτήματος της Celestyal Cruises. 

 
Ως αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου, αναγνωρίζεται κέρδος από απώλεια ελέγχου 
θυγατρικής εταιρείας ύψους €27.424 χιλιάδων (βλέπε σημείωση 18) στα αποτελέσματα του 
Συγκροτήματος για την τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο και τα αποτελέσματα του 
συγκροτήματος της Celestyal Cruises παρουσιάζονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην συνοπτική ενδιάμεση 
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων: 
 

 (α) Αποτελέσματα μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
 

 Εξαμηνία που έληξε  Τριμηνία που έληξε  
 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015 
 €’000 €’000 €’000 €’000 
     
Εισοδήματα 15.612 60.995 - 44.721 
Λειτουργικά έξοδα (20.547) (59.173) - (36.440) 
(Ζημία)/κέρδος από εργασίες (4.935) 1.822 - 8.281 
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης  255 (11.960) - (3.585) 
(Ζημία)/κέρδος από μη συνεχιζόμενες     
  δραστηριότητες (4.680) (10.138) - 4.696 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του συγκροτήματος της Celestyal Cruises Ltd στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατηγοριοποιούνταν ως 
‘Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση και 
παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 11 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
8. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 Εξαμηνία που έληξε Τριμηνία που έληξε 
 30/06/2016 30/03/2015 30/06/2016 30/06/2015 
  Μη   Μη   Μη   Μη  
 Συνεχιζόμενες συνεχιζόμενες  Συνεχιζόμενες συνεχιζόμενες  Συνεχιζόμενες συνεχιζόμενες  Συνεχιζόμενες συνεχιζόμενες  
 δραστηριότητες δραστηριότητες Ολικό δραστηριότητες δραστηριότητες Ολικό δραστηριότητες δραστηριότητες Ολικό δραστηριότητες δραστηριότητες Ολικό 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
             
Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους              
  ιδιοκτήτες (€’000) 16.246 (4.680) 11.566 (10.342) (10.138) (20.480) 1.849 - 1.849 394 4.696 5.090 
             
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που              
  ήταν εκδομένες και πλήρως              
  κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του             
  έτους (’000) 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 460.547 
             
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο             
  κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (€ σεντ) 3,53 (1,02) 2,51 (2,25) (2,20) (4,45) 0,40 - 0,40 0,09 1,02 1,11 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
9. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
   
Τιμή κτήσης    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 342.301 707.134 
Προσθήκες  6.104 25.497 
Ζημία από απομείωση - (3.796) 
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα   
  ως κατεχόμενα προς πώληση - (385.029) 
Εκποιήσεις και διαγραφές (282) (1.505) 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 348.123 342.301 
   
Αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  119.536 232.980 
Επιβάρυνση για την περίοδο/έτος 4.563 26.126 
Μεταφορά σε περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα   
  ως κατεχόμενα προς πώληση - (138.357) 
Εκποιήσεις και διαγραφές (284) (1.213) 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 123.815 119.536 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Στις 30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 224.308 222.765 

 
10. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 29.496 16.225 
   
Τραπεζικά παρατραβήγματα (24.499) (26.707) 
Πιστωτικές διευκολύνσεις από Οργανισμό   
  Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (1.334) (1.321) 
 (25.833) (28.028) 
   
 3.663 (11.803) 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν ετήσιο τόκο κατά μέσο όρο προς 6,35% (31/12/2015: 
6,30%).  Οι πιστωτικές διευκολύνσεις από τον Οργανισμό Πρακτορείας Επιχειρηματικών 
Απαιτήσεων φέρουν ετήσιο τόκο κατά μέσο όρο προς 5,22% (31/12/2015: 5,22%). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
10. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (συνέχεια)  
 

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως: 
 

 Υποθήκες επί των κρουαζιεροπλοίων του Συγκροτήματος, 
 Υποθήκες σε ακίνητα που κατέχουν θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος, 
 Υποθήκες σε μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 
 Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας, της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, 
 Προσωπική εγγύηση του Προέδρου κ. Κωστάκη Λοΐζου για το ποσό των €2.520.000, 
 Ενεχυρίαση μετοχών της Εταιρείας, της συνδεδεμένης εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών 

του Συγκροτήματος, 
 Εκχωρήσεις εσόδων και εισπράξεων ασφαλειών θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Εκχώρηση τιμολογίων εμπορικών εισπρακτέων, 
 Κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω σε περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Αρνητικές δεσμεύσεις (negative pledge) σύμφωνα με τις οποίες θυγατρικές εταιρείες του 

Συγκροτήματος να μην προχωρήσουν σε πώληση, εκχώρηση, υποθήκευση ή επιβάρυνση, 
με οποιοδήποτε τρόπο, περιουσιακών στοιχείων τους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των 
συγκεκριμένων τραπεζών. 

 
11. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗ 
 
Περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση 
 
  30/06/2016 31/12/2015 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 - 246.554 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού  - 158 
Άλλες επενδύσεις  - 8 
Αποθέματα  - 14.346 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  - 14.724 
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις  - 229 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  - 2.629 
    
  - 278.648 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
11. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗ (συνέχεια) 
 

Υποχρεώσεις κατατασσόμενες ως κατεχόμενες προς πώληση 
 
  30/06/2016 31/12/2015 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα  - 8.333 
Δανεισμός 13 - 15.846 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14 - 212.615 
Αναβαλλόμενο εισόδημα  - 11.438 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  - 30.712 
    
  - 278.944 

 
12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Εγκεκριμένο   
30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015   
  (500.000.000 μετοχές των €0,17) 85.000 85.000 
   
Εκδομένο και πληρωμένο εξ’ ολοκλήρου   
30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015   
  (460.546.854 μετοχές των €0,17) 78.293 78.293 

 
 30/06/2016 31/12/2015 
 Αριθμός  Αριθμός  
 συνήθων Μετοχικό συνήθων Μετοχικό 
 μετοχών κεφάλαιο μετοχών κεφάλαιο 
 ’000 €’000 ’000 €’000 
     
Εκδομένο και πληρωμένο εξ’ ολοκλήρου     
1 Ιανουαρίου 460.547 78.293 450.547 78.293 
     
30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 460.547 78.293 450.547 78.293 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια 72.045 73.262 
Άλλα δάνεια 2.250 1.691 
Άλλες τραπεζικές υποχρεώσεις 3.434 3.041 
 77.729 77.994 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια 97.604 94.313 
Άλλα δάνεια 3.350 2.550 
Άλλες τραπεζικές υποχρεώσεις 59.159 59.159 
 160.113 156.022 
   
Σύνολο 237.842 234.016 

 
Τα τραπεζικά και άλλα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: 
 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Αποπληρωτέα   
Εντός 1 έτους 77.729 77.994 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 42.221 60.518 
Πέραν των 5 ετών 117.892 95.504 
   
Σύνολο 237.842 234.016 

 
 Η κίνηση των πιο πάνω δανείων ήταν ως εξής: 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 234.016 199.030 
Μεταφορά στις υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων   
 (σημ. 14) - (13.487) 
Μεταφορά στις υποχρεώσεις κατατασσόμενες ως   
  κατεχόμενες προς πώληση (σημ. 11) - (15.846) 
Χορήγηση νέων δανείων 1.500 2.800 
Αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων (2.803) (11.939) 
Τόκοι που πιστώθηκαν 5.183 10.502 
Συναλλαγματική διαφορά (54) 756 
Πρόβλεψη για αναγνώριση υποχρέωσης σε σχέση με    
  εταιρικές εγγυήσεις  - 62.200 
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015  237.842 234.016 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Τα τραπεζικά και άλλα δάνεια κατά νόμισμα ήταν ως ακολούθως: 
 
 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Ευρώ 235.003 231.207 
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 2.839 2.809 
   
 237.842 234.016 

 
Ο μέσος όρος επιτοκίων στις 30 Ιουνίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 για τα πιο πάνω δάνεια 
κατά νόμισμα ήταν ως ακολούθως: 
 
 30/06/2016 31/12/2015 
 % % 
   
Ευρώ 4,65 5,16 
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 6,05 4,08 
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως: 
 
 Υποθήκες επί των κρουαζιεροπλοίων του Συγκροτήματος, 
 Υποθήκες σε ακίνητα που κατέχουν θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος, 
 Υποθήκες σε μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 
 Προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο που κατέχει θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος, 
 Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας, της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Ενεχυρίαση μετοχών της Εταιρείας, της συνδεδεμένης εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών 

του Συγκροτήματος, 
 Εκχωρήσεις εσόδων και εισπράξεων ασφαλειών θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Εκχώρηση δικαιωμάτων, τίτλων, συμφερόντων και χρηματικών απαιτήσεων σε 

μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 
 Εκχώρηση των εισοδημάτων από την εκποίηση του κρουαζιεροπλοίου M/V Aegean Pearl, 
 Γενικές εκχωρήσεις εισοδημάτων χρονοναυλώσεων κρουαζιεροπλοίων, 
 Συσχετισμένη αθέτηση υποχρεώσεων (cross default) μεταξύ θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω σε περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος, 
 Εκχώρηση επιστολής δέσμευσης (letter of allocation) σύμφωνα με την οποία θυγατρική 

εταιρεία του Συγκροτήματος θα προβεί σε ανανέωση συμφωνίας μίσθωσης, 
 Αρνητικές δεσμεύσεις (negative pledge) σύμφωνα με τις οποίες θυγατρικές εταιρείες του 

Συγκροτήματος να μην προχωρήσουν σε πώληση, εκχώρηση, υποθήκευση ή επιβάρυνση, 
με οποιοδήποτε τρόπο, περιουσιακών στοιχείων τους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των 
συγκεκριμένων τραπεζών, 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
 
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

 Θετικές δεσμεύσεις (positive pledge) σύμφωνα με τις οποίες θυγατρικές εταιρείες του 
Συγκροτήματος θα προχωρήσουν σε ανανέωση μακροχρόνιων μισθώσεων. 

 Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις ύψους €10.271 χιλιάδων. 
 

Στο παρόν στάδιο, το Συγκρότημα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα 
αποπληρωμής διάφορων δανειακών υποχρεώσεων με συγκεκριμένες τράπεζες. Το Δεκέμβριο 
του 2016, κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας 
και των χρηματοδοτριών τραπεζών, επήλθε συμφωνία και παραμένει η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας και υπογραφής της. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ 
άλλων την τροποποίηση και ρύθμιση συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων εταιρειών του 
Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και συγκεκριμένων θυγατρικών εταιρειών της, με τρόπο ώστε 
να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις εν λόγω υποχρεώσεις με βάση τις διαθέσιμες οργανικές 
ταμειακές ροές, κυρίως της Louis Hotels. 
 
Συγκεκριμένα, τραπεζικά δάνεια του Συγκροτήματος λογιστικής αξίας ύψους €133,8 εκ. 
(31/12/2015: €131,4 εκ.) είχαν συνολικές μη καταβληθείσες δόσεις ύψους €59,5 εκ. 
(31/12/2015: €56,3 εκ.), εκ των οποίων €39,2 εκ. (31/12/2015: €37,4 εκ.) αφορούν κεφάλαιο 
και €20,3 εκ. (31/12/2015: €18,9 εκ.) αφορούν τόκους.   

 
Άλλες τραπεζικές υποχρεώσεις – Πρόβλεψη για αναγνώριση υποχρέωσης σε σχέση με 
εταιρικές εγγυήσεις 
 
Εταιρείες του συγκροτήματος της Louis plc παραχώρησαν εταιρικές εγγυήσεις ύψους €68,7 
εκ. πλέον τόκους για δάνεια της Ιθύνουσας και θυγατρικών της, όπως περιγράφεται στη 
σημείωση 21 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Σε συνέχεια των πιο πάνω, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc, 
λαμβάνοντας υπόψη το διαμορφούμενο πλάνο αναδιάρθρωσης συγκεκριμένων δανειακών 
υποχρεώσεων εταιρειών του Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και συγκεκριμένων θυγατρικών 
εταιρειών της, αποφάσισε όπως η Louis Hotels, δυνάμει των προαναφερθεισών εγγυήσεων, 
αναλάβει την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων τους αναδρομικά 
από την 1 Ιανουαρίου 2015. Ως εκ τούτου, το 2015, η Louis Hotels άρχισε την αποπληρωμή 
των δεδουλευμένων τόκων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
που απορρέουν από τις προαναφερθείσες δανειακές υποχρεώσεις. 
 
Με βάση τα πιο πάνω και αξιολογώντας την τρέχουσα οικονομική θέση της Ιθύνουσας, 
εκτιμήθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τις δανειακές της 
υποχρεώσεις στο προβλεπτό μέλλον. Ως εκ τούτου, η πιο πάνω τεκμαιρόμενη υποχρέωση της 
Louis Hotels για εκροή οικονομικών πόρων για τη διευθέτηση της υποχρέωσης της 
Ιθύνουσας, υπολογίσθηκε στις €62.200 χιλιάδες και αναγνωρίστηκε ως πρόβλεψη στην 
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2015. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 
Στον υπολογισμό του ύψους της πρόβλεψης, η Διοίκηση του Συγκροτήματος προέβη σε 
αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής των κεφαλαίων που θα αποπληρώνονται από τη 
Louis Hotels, εκτιμώντας ότι η Ιθύνουσα δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει το εν λόγω 
εξυπηρετούμενο ποσό προς τη Louis Hotels στο προβλεπτό μέλλον. 

 
14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  25.769 226.865 
Αποπληρωμές (514) (14.453) 
Μεταφορά από δανεισμό (σημ. 13) - 13.487 
Τόκοι που πιστώθηκαν 514 9.650 
Συναλλαγματική διαφορά - 2.835 
Μεταφορά στα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως    
  κατεχόμενα προς πώληση (σημ. 11) - (212.615) 
   
 25.769 25.769 

 
 30/06/2016 31/12/2015 
 Μελλοντική  Παρούσα  Μελλοντική  Παρούσα 
 αξία   αξία  αξία   αξία 
 ελάχιστων  ελάχιστων  ελάχιστων  ελάχιστων 
 πληρωμών  πληρωμών  πληρωμών  πληρωμών 
 μίσθωσης Τόκοι μίσθωσης  μίσθωσης Τόκοι μίσθωσης 
 €’000 €’000 €’000  €’000 €’000 €’000 
Γη και κτίρια        
Εντός 1 έτους 1.667 998 669  3.869 905 2.964 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 9.209 3.588 5.621  21.507 2.320 19.187 
Πέραν των 5 ετών 23.159 3.680 19.479  4.101 483 3.618 
        
Σύνολο 34.035 8.266 25.769  29.477 3.708 25.769 
 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις γης και κτιρίων αφορούν μισθώσεις του συγκροτήματος της 
Louis Hotels στο πλαίσιο διάφορων συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Κρατικές χορηγίες 3.578 4.021 
Προκαταβολές πελατών 30.949 3.999 
   
 34.527 8.020 
Το αναβαλλόμενο εισόδημα αναλύεται ως ακολούθως:   
Εντός 1 έτους 30.949 4.345 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 934 934 
Πέραν των 5 ετών 2.644 2.741 
   
 34.527 8.020 

 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 
 
  30/06/2016 31/12/2015 

 Σημ. €’000 €’000 
    
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία (i) 16.121 16.049 
Επένδυση σε κοινοπραξία (ii) 18.059 - 
    
  34.180 16.049 

 
  30/06/2016 30/06/2015 
  €’000 €’000 
Μερίδιο κέρδους/(ζημίας) από επενδύσεις που    
  αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης    
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία   72 73 
Μερίδιο ζημίας από κοινοπραξία  (1.941) - 
    
  (1.869) 73 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 
 
 (i) Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 16.049 15.833 
Μερίδιο κέρδους που αναλογεί στο Συγκρότημα 72 218 
Μέρισμα που εισπράχθηκε - (78) 
Μερίδιο κίνησης αποθεματικών που αναλογεί στο   
  Συγκρότημα - 76 
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 16.121 16.049 

 
 Η συνδεδεμένη εταιρεία του Συγκροτήματος είναι η ακόλουθη: 
 

Όνομα Συμμετοχή 
 30/06/2016 31/12/2015 
 % % 
Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τουριστικής   
   Αναπτύξεως Λτδ (“K.Δ.Ε.Τ.Α.”) 21,53 21,53 

 
 Η συνδεδεμένη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και η ημερομηνία αναφοράς της 
είναι η 31η Δεκεμβρίου. 
 
Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη συνδεδεμένη εταιρεία 
 Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη 
συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 92.455 92.771 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.037 1.160 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις (15.246) (15.413) 
Τρέχουσες υποχρεώσεις (3.394) (3.999) 
   
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 74.852 74.519 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 
 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Εισοδήματα 4.773 10.316 
   
(Zημία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία (4.436) 1.200 
Φορολογία (2) (187) 
(Ζημία)/κέρδος έτους μετά τη φορολογία (4.438) 1.013 
   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους (4.438) 1.013 

 
Οι πιο πάνω πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της συνδεδεμένης εταιρείας και όχι το μερίδιο του Συγκροτήματος. 

 
 (ii) Επένδυση σε κοινοπραξία 

 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Δίκαιη αξία της κοινοπραξίας (σημ. 18) 20.000 - 
Ζημία που αναλογεί στο Συγκρότημα (1.941) - 
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016/31 Δεκεμβρίου 2015 18.059 - 

 
Η επένδυση του Συγκροτήματος σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία είναι η ακόλουθη: 
 
Όνομα 30/06/2016 31/12/2015 
 % % 
   
Celestyal Cruises Limited (σημ. 18) 51 100 

 
 Η από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και η ημερομηνία 
αναφοράς της είναι η 31η Δεκεμβρίου. 
 
Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία 
 Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την από 
κοινού ελεγχόμενη εταιρεία, η οποία λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις 
συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 
 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 250.066 - 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 35.048 - 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις (198.893) - 
Τρέχουσες υποχρεώσεις (51.667) - 
   
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 34.554 - 
  
Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Εισοδήματα 82.163 - 
   
Ζημία έτους πριν τη φορολογία (68.669) - 
Φορολογία - - 
Ζημία έτους μετά τη φορολογία (68.669) - 
   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους 13.494 - 
 
Οι πιο πάνω πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της κοιονοπραξίας και όχι το μερίδιο του Συγκροτήματος. 

 
17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου/έτους 
 30/06/2016 31/12/2015 
Εισπρακτέα €’000 €’000 
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες - Εμπορικά   
  υπόλοιπα 939 416 
Κοινοπραξία - Εμπορικά υπόλοιπα 6.354 - 
 7.293 416 
Πληρωτέα   
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες - Εμπορικά   
  υπόλοιπα (640) (801) 
Κοινοπραξία – Εμπορικά υπόλοιπα (268) - 
   
Σύνολο (908) (385) 
   
Εισπρακτέα   
Βραχυπρόθεσμα 1.121 416 
Μακροπρόθεσμα 6.172 - 
 7.293 416 
Πληρωτέα   
Βραχυπρόθεσμα (908) (801) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
18. ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Πληροφορίες για την τεκμαρτή εκποίηση (deemed disposal) της θυγατρικής εταιρείας του 
Συγκροτήματος αναφέρονται στη σημείωση 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
 11/03/2016 
 €’000 
Περιουσιακά στοιχεία που εκποιήθηκαν  
Πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 252.856 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 39 
Άλλες επενδύσεις 9 
Αποθέματα 15.177 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 15.666 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 2.854 
 286.601 
  
Υποχρεώσεις που εκποιήθηκαν  
Τραπεζικά παρατραβήγματα 653 
Δανεισμός 22.705 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 213.964 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 13.288 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 40.865 
Υπόλοιπα με συγγενικά μέρη 7.957 
 299.432 
  
Καθαρές υποχρεώσεις που εκποιήθηκαν 12.831 
  
Δίκαιη αξία της κοινοπραξίας 20.000 
Τεκμαρτή εκποίηση καθαρών υποχρεώσεων  12.831 
Τεκμαρτή εκποίηση συμφέροντος άνευ ελέγχου (5.407) 
  
Κέρδος από απώλεια ελέγχου θυγατρικής εταιρείας 27.424 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
19. ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΥΜΒΟΎΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 
 

Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή 
έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους ήταν ως 
ακολούθως: 
 
 30/06/2016 31/12/2015 
 % % 
   
Κωστάκης Λοΐζου, Πρόεδρος 65,475 65,475 
Ιάσωνας Περδίος, Εκτελεστικός Σύμβουλος 1,972 1,972 
Λούης Λοΐζου, Εκτελεστικός Σύμβουλος  0,003 0,003 
Χρίστος Μαυρέλλης 0,015 0,015 
Όλγα Ηλιάδου - - 
Θεόδωρος Μίτλετον - - 
 

 Το ποσοστό του κ. Κωστάκη Λοΐζου περιλαμβάνει τις συμμετοχές των εταιρειών CLIN 
Company Ltd και Alasia Cyprus Cruises Ltd με ποσοστά 65,199% και 0,016% αντίστοιχα, 
των οποίων ο κύριος τελικός μέτοχος είναι ο ίδιος, όπως επίσης και τη συμμετοχή της κας 
Μαρίσσας Λοΐζου (θυγατέρα) και του κ. Λούη Λοΐζου (υιός) με ποσοστά 0,154% και 0,106% 
αντίστοιχα. 

 
20. ΜΈΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΈΧΟΥΝ ΠΈΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ 

 
 Ο μέτοχος που κατείχε κατά κυριότητα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

στις 30 Ιουνίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν ο κ. Κωστάκης Λοΐζου με ποσοστό 
65,475%. 

 
21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 Στις 30 Ιουνίου 2016, το Συγκρότημα είχε τις πιο κάτω ανειλημμένες ή ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις: 
 

(i) Δέσμευση μετρητών ύψους €32 χιλιάδων (31/12/2015: €32 χιλιάδες) για την έκδοση 
τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος διαφόρων δικαιούχων. 

 
(ii) Δέσμευση μετρητών ύψους €48 χιλιάδων (31/12/2015: €54 χιλιάδες) για την έκδοση 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (“ΝΑΤ”) που 
βρίσκεται στον Πειραιά. 

 
(iii) Δέσμευση μετρητών ύψους €520 χιλιάδων (31/12/2015: €586 χιλιάδες) για την έκδοση 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του Νηολογίου Πειραιά. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 
 
21. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
(iv) Δέσμευση μετρητών ύψους €10.271 χιλιάδων (31/12/2015: €10.105 χιλιάδες) για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων εταιρειών του Συγκροτήματος. 
 
(v) Εγγυήσεις ύψους €1.392 χιλιάδων (31/12/2015: €1.392 χιλιάδες) για εκδόσεις 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του ΝΑΤ. 
 
(vi) Εγγυήσεις ύψους €155 χιλιάδων (31/12/2015: €155 χιλιάδες) για εκδόσεις τραπεζικών 

εγγυητικών προς όφελος του Νηολογίου Πειραιά. 
 
(vii) Ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων εκκρεμούν ενστάσεις – προσφυγές των 

εμπλεκόμενων θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος κατά αποφάσεων του 
Λιμεναρχείου Θήρας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και σχετικών διοικητικών οργάνων, οι 
οποίες αφορούν μεταξύ άλλων επιβολή χρηματικών προστίμων σχετικά με την 
υποτιθέμενη πρόκληση ρύπανσης, αντιρρυπαντικά έξοδα που υποτίθεται έχουν 
καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και τέλη για τη μη ανέλκυση του 
ναυαγίου. Οι διοικητικές αποφάσεις/απαιτήσεις αφορούν ποσά συνολικού ύψους €12,5 
εκ.  Το συνολικό ποσό ύψους €8,4 εκ. έχει καλυφθεί από τους ασφαλιστές του 
κρουαζιερόπλοιου.  Σε περίπτωση που προκύψει ότι το υπόλοιπο των €4,1 εκ. είναι 
πληρωτέο, αυτό θα καλυφθεί από τους ασφαλιστές του κρουαζιερόπλοιου. Μέχρι 
στιγμής δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες 
ενστάσεις – προσφυγές 

 
(viii) Επιπλέον, κατά των ανωτέρω αναφερόμενων θυγατρικών εταιρειών, το Ελληνικό 

Δημόσιο και ο Δήμος Θήρας έχουν ασκήσει αγωγές και ζητούν οι εταιρείες να 
καταβάλουν για ικανοποίηση ηθικής βλάβης το ποσό των €10 εκ. στο Ελληνικό 
Δημόσιο και το ποσό των €10 εκ. στο Δήμο Θήρας. Το Δικαστήριο σε πρώτο βαθμό 
έκανε εν μέρει δεκτές τις αγωγές και επιδίκασε €8 εκ. σε κάθε περίπτωση.  Ο Δήμος 
Θήρας με δεύτερη αγωγή ζητά από το Δικαστήριο να διαταχθούν οι εταιρείες να 
αναλάβουν την ανέλκυση του ναυαγίου ή, διαφορετικά, να καταβάλλουν στο Δήμο 
Θήρας το κόστος της ανέλκυσης, το οποίο έχει υπολογιστεί από το Δήμο Θήρας σε €80 
εκ. Η αγωγή έχει γίνει εν μέρει δεκτή από το δικαστήριο, το οποίο διατάσσει τις 
εταιρείες να ανελκύσουν το ναυάγιο και απορρίπτει το αίτημα για τα έξοδα 
απομάκρυνσης του ναυαγίου. Κατά όλων των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων οι 
εταιρείες άσκησαν εφέσεις, οι οποίες συζητήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 και 
εκκρεμεί η απόφαση του Δικαστηρίου.  Σε περίπτωση που προκύψει ότι το συνολικό 
ποσό των απαιτήσεων είναι πληρωτέο, τότε, με βάση νομική γνωμάτευση, αυτό 
αναμένεται ότι θα καλυφθεί από τους ασφαλιστές του πλοίου. Σύμφωνα με νομική 
γνωμάτευση, υπάρχουν καλές πιθανότητες για την αναθεώρηση των δικαστικών 
αποφάσεων από το Εφετείο. 
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(ix) Η εταιρεία New Wave Navigation S.A., πλοιοκτήτρια του κρουαζιερόπλοιου Coral, 

κατέθεσε υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) εγγυητική επιστολή ύψους 
ΗΠΑ$ 1,3 εκ. περίπου, προκειμένου να της επιτραπεί να εγγράψει το κρουαζιερόπλοιο 
στα ελληνικά νηολόγια. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή κατατέθηκε κατόπιν απαίτησης 
του ΝΑΤ και προς το σκοπό της εξασφάλισης του ΝΑΤ σε περίπτωση που δεν 
ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις του κατά του προηγούμενου πλοιοκτήτη για ανεξόφλητες 
ασφαλιστικές εισφορές. Παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤ ικανοποιήθηκε πλήρως για τις 
οφειλές του προηγούμενου πλοιοκτήτη, ζήτησε και πέτυχε την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής ποσού ΗΠΑ$ 1,3 εκ. περίπου. Κατά της παράνομης κατάπτωσης 
της εγγυητικής επιστολής, η New Wave Navigation S.A. άσκησε  ασφαλιστικά μέτρα 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο απαγόρευσε μερικώς την 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής για ποσό ΗΠΑ$ 457 χιλιάδων και το ΝΑΤ 
εισέπραξε το ποσό των ΗΠΑ$ 906 χιλιάδων. Στη συνέχεια η New Wave Navigation 
S.A. κατέθεσε αγωγή κατά του ΝΑΤ ζητώντας, μεταξύ άλλων, να αναγνωριστεί ότι η 
New Wave Navigation S.A. δεν έχει οποιαδήποτε οφειλή ενώπιον του ΝΑΤ αναφορικά 
με το κρουαζιερόπλοιο Coral, να διαταχθεί η επιστροφή του ποσού που εισέπραξε το 
ΝΑΤ εξαιτίας της μερικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και να καταδικαστεί 
το ΝΑΤ σε αποζημίωση για τα έξοδα και την ηθική βλάβη που υπέστη η New Wave 
Navigation S.A. Το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό απέρριψε την αγωγή λόγω 
αναρμοδιότητας, ωστόσο, το εφετείο έκανε δεκτά τα αιτήματα της New Wave 
Navigation S.A. και  αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, ότι το ΝΑΤ οφείλει να αποδεσμεύσει 
το ποσό των ΗΠΑ$ 457 χιλιάδων, ως προς το οποίο η εγγυητική επιστολή δεν έχει 
ακόμη καταπέσει υπέρ του ΝΑΤ καθώς και να επιστρέψει το ποσό ύψους ΗΠΑ$ 906 
χιλιάδων στην New Wave Navigation S.A., το οποίο εισέπραξε παράνομα. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης, τόσο το ΝΑΤ όσο και η New Wave Navigation S.A. κατέθεσαν 
αιτήσεις αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, οι οποίες συζητήθηκαν στις 26 
Οκτωβρίου 2015 (η New Wave Navigation S.A. με το αίτημα της διόρθωσης της 
απόφασης προκειμένου να έχει καταψηφιστικό και όχι αναγνωριστικό χαρακτήρα).  
 
Η απόφαση του Αρείου Πάγου (α) κάνει δεκτή στο σύνολό της την αίτηση αναίρεσης 
της New Wave Navigation S.A., (β) εν μέρει δέχεται την έφεση του ΝΑΤ σε σχέση με 
την αναφορά στο δικαίωμα του ΝΑΤ να συμψηφίσει την απαίτηση με άλλα ποσά που, 
υποτιθέμενα, οφείλονται από τη New Wave Navigation S.A. και (γ) παραπέμπει την 
υπόθεση στο Εφετείο Πειραιά, προκειμένου να δικαστεί εκ νέου. Υπό την προϋπόθεση 
ότι το ΝΑΤ δεν παρουσιάσει στο Εφετείο Πειραιά σχετική τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει ότι υπάρχει ποσό οφειλόμενο στο ΝΑΤ, το οποίο θα μπορούσε να 
συμψηφιστεί με τις απαιτήσεις της New Wave Navigation S.A., σύμφωνα με τη 
σχετική νομική γνωμάτευση, υπάρχουν καλές πιθανότητες επιτυχίας των απαιτήσεων 
της New Wave Navigation S.A. κατά του NAT. 

 
(x) Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις, μηνύσεις και παράπονα, όπως αυτά προκύπτουν από 

το συνηθισμένο κύκλο εργασιών.  Σε περίπτωση που εκδοθούν αποφάσεις εναντίον της 
Εταιρείας, το συνολικό ύψος αποζημιώσεων δεν αναμένεται ότι θα ξεπερνά τις €228 
χιλιάδες (31/12/2015: €228 χιλιάδες), εκ’ των οποίων ποσό ύψους €160 χιλιάδες 
αναμένετε να καλυφθεί από τους ασφαλιστές του Συγκροτήματος. 
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(xi) Εταιρείες του συγκροτήματος της Louis plc έχουν παραχωρήσει: 

 εταιρικές εγγυήσεις ύψους €68,7 εκ. πλέον τόκοι για δάνεια της Ιθύνουσας και 
θυγατρικών της, μέρος των οποίων είχαν παραχωρηθεί πριν από τη δημοσιοποίηση 
της Louis Hotels, 

 εταιρικές εγγυήσεις ύψους €23,4 εκ. πλέον τόκοι για δάνεια της επένδυσης σε 
κοινοπραξία, 

 εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €20,4 εκ. πλέον τόκοι για δάνεια της Ιθύνουσας 
και του κύριου μετόχου (€2,7 εκ.), μέρος των οποίων είχαν παραχωρηθεί πριν από 
τη δημοσιοποίηση της Louis Hotels, 

 εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €36,6 εκ. πλέον τόκοι για δάνεια της Εταιρείας, 
της Ιθύνουσας και θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 

 κυμαινόμενες επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους €6,6 εκ. 
πλέον τόκοι για δάνεια της Εταιρείας, της Ιθύνουσας και του κύριου μετόχου. 

 
Σε συνέχεια των πιο πάνω και όπως περιγράφεται στη σημείωση 13 των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc, λαμβάνοντας υπόψη το διαμορφούμενο πλάνο 
αναδιάρθρωσης συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων εταιρειών του 
Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και συγκεκριμένων θυγατρικών εταιρειών της, 
αποφάσισε όπως η Louis Hotels, δυνάμει των προαναφερθεισών εγγυήσεων, αναλάβει 
την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων τους αναδρομικά από 
την 1 Ιανουαρίου 2015. Ως εκ τούτου, το 2015 η Louis Hotels άρχισε την αποπληρωμή 
των δεδουλευμένων τόκων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 
2015 που απορρέουν από τις προαναφερθείσες δανειακές υποχρεώσεις. 

 
(xii) Στις 30 Ιουνίου 2016, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις ενοποιημένες και 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και που αφορούσαν ανακαινίσεις 
ξενοδοχείων και κρουαζιεροπλοίων ανέρχονταν σε €1.300 χιλιάδες (31/12/2015: 
€2.250 χιλιάδες). 
 

(xiii) Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) της Ελλάδας, απαίτησε την αναδρομική 
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών των Ελλήνων ναυτικών που 
απασχολούνταν σε κρουαζιερόπλοια υπό ελληνική σημαία, παρόλο που ο νόμος, κατά 
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, προέβλεπε ότι τα εν λόγω κρουαζιερόπλοια 
απαλλάσσονταν από την υποχρέωση αυτή. Το θέμα μεταφέρθηκε ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου, το οποίο αποφάνθηκε υπέρ των θυγατρικών εταιρειών του 
Συγκροτήματος, διατάσσοντας την ακύρωση των αποφάσεων του ΝΑΤ σύμφωνα με 
τις οποίες καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Το ΝΑΤ άσκησε έφεση κατά της 
ως άνω απόφασης, η οποία εξετάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο και απορρίφθηκε. 
Στη συνέχεια, το ΝΑΤ κατέθεσε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Ακυρωτικό Δικαστήριο), η οποία θα εξεταστεί στις 15 Μαΐου 2017. 
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Εν τω μεταξύ, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου, 
το NAT ακύρωσε τα προηγούμενα αιτήματα πληρωμής και εξέδωσε νέα, αυτή τη φορά 
υποστηρίζοντας ότι οι υπολογισμοί των ασφαλιστικών εισφορών έχουν γίνει σύμφωνα 
με το νόμο. Τα ποσά που απαιτούνται είναι παρόμοια με τα ποσά που απαιτούσε το 
ΝΑΤ με τα προηγούμενα και ήδη ακυρωθέντα αιτήματα πληρωμής, ωστόσο, το ΝΑΤ 
υποστηρίζει πλέον ότι τα πλοία δεν συμμορφώνονταν με τις διατάξεις του νόμου, έτσι 
ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες ζήτησαν την ακύρωση των νέων αιτημάτων του 
ΝΑΤ, το οποίο αρνείται να τα ακυρώσει και, ως εκ τούτου, η υπόθεση εισάγεται εκ 
νέου στα Διοικητικά Δικαστήρια για να αποφανθούν επί του θέματος. Η ημερομηνία 
συζήτησης των νέων προσφυγών των εμπλεκόμενων εταιρειών δεν έχει οριστεί μέχρι 
στιγμής. Μένει να φανεί εάν οι ισχυρισμοί σχετικά με τη μη συμμόρφωση έχουν 
κάποια ουσία, καθώς αυτό θα είναι κρίσιμο για την επιτυχία της υπόθεσης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του και σχετική νομική γνωμάτευση, 
εκτιμά ότι η πιθανότητα να προκύψει ουσιαστική υποχρέωση είναι απομακρυσμένη.  
Το συνολικό ποσό που απαιτείται από το ΝΑΤ είναι περίπου €8.970 χιλιάδες πλέον 
τόκοι, ωστόσο, το συνολικό ποσό της απαίτησης δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να 
εκτιμηθεί με ακρίβεια, δεδομένου ότι το ΝΑΤ καταλογίζει επιπλέον χρεώσεις για την 
καθυστέρηση των πληρωμών και εκκρεμούν να εκδοθούν νέα αιτήματα πληρωμής. Η 
χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης της υπόθεσης δεν μπορεί προς το παρόν να 
εκτιμηθεί. 

 
(xiv) Το συγκρότημα της Louis Hotels μισθώνει ξενοδοχειακές μονάδες με λειτουργικές 

μισθώσεις.  Οι σημαντικότερες μισθώσεις είναι για περίοδο 9 μέχρι 29 έτη με την 
επιλογή ανανέωσης της μίσθωσης μετά τη λήξη.  Στις 30 Ιουνίου 2016 και 31 
Δεκεμβρίου 2015 οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για ενοίκια 
λειτουργικών μισθώσεων ήταν ως εξής: 
 
 30/06/2016 31/12/2015 
 €’000 €’000 
   
Εντός 1 έτους 12.157 11.957 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 47.472 42.588 
Πέραν των 5 ετών 190.559 183.290 
   
 250.188 237.835 
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22. ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 

Όπως αναφέρεται στη σημειώση 13, κατά την ημερομηνία αναφοράς, το Συγκρότημα και η 
Εταιρεία δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής διάφορων 
δανειακών υποχρεώσεων με συγκεκριμένες τράπεζες. Το Δεκέμβριο του 2016, κατόπιν 
πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και των 
χρηματοδοτριών τραπεζών, επήλθε συμφωνία και παραμένει η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έγκρισης της συμφωνίας και υπογραφής της. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την 
τροποποίηση και ρύθμιση συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων εταιρειών του 
Συγκροτήματος, της Ιθύνουσας και συγκεκριμένων θυγατρικών εταιρειών της, με τρόπο 
ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις εν λόγω υποχρεώσεις με βάση τις διαθέσιμες 
οργανικές ταμειακές ροές, κυρίως της Louis Hotels. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει με βεβαιότητα όλες 
τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητές του και κατά 
συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική 
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την χρηματοοικονομική θέση του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Με βάση όμως όλα τα σημερινά δεδομένα και ενδείξεις, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το Συγκρότημα και η Εταιρεία είναι ικανά 
να συνεχίσουν να λειτουργούν ως δρώσες οικονομικές μονάδες για περίοδο τουλάχιστον 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
23. ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Στις 10 Αυγούστου 2016 η θυγατρική εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε 
με επιτυχία τις συμφωνίες για την τροποποίηση των δανειακών υποχρεώσεων της με την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ύψους €9.443 χιλιάδων ενώ βρίσκεται στο στάδιο 
διαπραγματεύσεων με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Βάση των νέων 
συμφωνιών, συμφωνήθηκε η μείωση των επιτοκίων και των προγραμμάτων αποπληρωμής 
και σε ορισμένες περιπτώσεις επιμήκυνση των ημερομηνιών λήξης τους. 
 
Στις 10 Οκτωβρίου 2016 έχει τερματιστεί πρόωρα η σύμβαση μίσθωσης του ξενοδοχείου 
Louis Colossos στην Ρόδο. Το ξενοδοχείο έχει επιστραφεί στους Ιδιοκτήτες οι οποίοι θα 
προχωρήσουν σε πλήρη ανακαίνιση. Η Louis Hotels έχει υπογράψει σύμβαση διαχείρισης με 
τους Ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, την εταιρεία Colossos AE. για περίοδο οκτώ ετών. 

 
Στις 23 Δεκεμβρίου 2016, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Louis Hotels εγκρίθηκαν τα 
πιο κάτω ψηφίσματα:  
 
i. Όπως το εκδοθέν κεφάλαιο της Louis Hotels το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 75.426.732,54 

και είναι διαιρεμένο σε 147.895.554 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,51 η 
κάθε μία, μειωθεί σε Ευρώ 29.579.110,80 διαιρεμένο σε 147.895.554 συνήθεις μετοχές 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,20, η κάθε μία, και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί με 
τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από Ευρώ 0,51 η κάθε μία, σε 
Ευρώ 0,20 η κάθε μία και την διάθεση του ποσού Ευρώ 0,31 ανά μετοχή για σκοπούς 
διαγραφής ζημιών της Louis Hotels συνολικού ύψους Ευρώ 45.847.621,74. 
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23. ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (συνέχεια) 
 

ii. Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Louis Hotels μειωθεί από Ευρώ 178.500.000 
διαιρεμένο σε 350.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,20 η κάθε μία.  

 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να 
επηρεάζουν τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 
2016. 
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