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LOUIS PLC 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 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 ενδιάμεσες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Louis plc (η ‘Εταιρεία’) για την περίοδο των έξι 
μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, 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 στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 

οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Louis plc και των επιχειρήσεων 
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 της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις 
 
Κωστάκης Λοΐζου Πρόεδρος ………………………… 

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

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

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

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

Γιώργος Φοραδάρης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος ………………………… 

Γιώργος Πασχάλης Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών ………………………… 

Γιαννάκης Λακκοτρύπης Αρχιλογιστής ………………………… 

 
 
Λευκωσία, 26 Αυγούστου 2015 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc (η “Εταιρεία”) σε συνεδρία του που έγινε στις 26 
Αυγούστου 2015, 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 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015, 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 2015 θα δημοσιευθούν την 28η 

Αυγούστου 2015 στις Εφημερίδες “Σημερινή” 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 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων με 
κρουαζιερόπλοιά του, η ναύλωση κρουαζιεροπλοίων του σε τρίτους και η ιδιοκτησία, λειτουργία 
και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, δεν παρουσίασαν οποιανδήποτε μεταβολή από το 
προηγούμενο έτος. 
 
Οικονομική ανάλυση 
 
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος της Louis plc χαρακτηρίζονται όπως κάθε χρόνο κατά το 
πρώτο εξάμηνο από έντονη εποχικότητα, λόγω του ότι κατά την χειμερινή περίοδο τα 
περισσότερα πλοία και ξενοδοχεία δεν λειτουργούν. 
 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν αυξημένος κατά  
€1,2εκ  (+1,3%) σε σχέση με  το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.  
 
Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) για 
το πρώτο εξάμηνο  του 2015 παρουσίασαν μείωση  της τάξεως του €1,9 εκ. που προήλθε εξίσου 
από τη Louis Cruises και τη Louis Hotels. Συγκεκριμένα τα κέρδη αυτά φέτος ανήλθαν στα €15,0 
εκ. σε σύγκριση με €16,9 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της ενοποίησης 
των αρνητικών αποτελεσμάτων θυγατρικής της Louis Cruises ύψους €2,9εκ που κατά την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν απλά συνδεδεμένη. Η διαφοροποίηση στην παρουσίαση κρίθηκε 
αναγκαία λόγω της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής από 50% πέρσι σε 75% φέτος.  Οι 
υπόλοιπες εργασίες στον τομέα Κρουαζιέρων είχαν θετική συνεισφορά με αύξηση ύψους 21,9% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, φθάνοντας τα €11,7εκ σε λειτουργικά κέρδη. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
Οικονομική ανάλυση (συνέχεια) 
 
Η ζημιά από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  παρουσίασε  αύξηση σε σχέση με 
την πρώτη εξαμηνία  του 2014 από €1,1 εκ. σε  €3,2 εκ.,   λόγω μεταξύ άλλων και της αύξησης 
στα ενοίκια ξενοδοχείων.  

 
Η ζημιά πριν τη φορολογία παρουσιάζεται επίσης  αυξημένη κατά €4,3 εκ. κυρίως λόγω μη 
πραγματοποιηθεισών συναλλαγματικών ζημιών που σχετίζονται με τραπεζικές υποχρεώσεις της 
Louis Cruises σε στερλίνες.   
 
Η καθαρή ζημιά που αναλογεί στους μετόχους ήταν €20,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά  €9,0 
εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  Αρνητικά επέδρασε το γεγονός ότι φέτος έγινε 
πρόβλεψη για φορολογικές υποχρεώσεις ποσού ύψους  €330 χιλιάδων ενώ πέρσι το ποσό αυτό 
ήταν  €5,6εκ  πιστωτικό (δηλ. διαφορά μείον €6,0 εκ), λόγω αντιστροφής προβλέψεων που είχαν 
πραγματοποιηθεί εξαιτίας της διαφοροποίησης στους φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα.  
 
Προοπτικές 2015 
 
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2015 θα εξαρτηθούν ουσιαστικά από την  
οικονομική σταθερότητα  στην Ελλάδα, αλλά και από τις τελικές πρόνοιες της δρομολογούμενης  
αναδιάρθρωσης των δανειακών του υποχρεώσεων που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
τρέχοντος έτους.  
 
Σημειώσεις 
 
1. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015 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 2014. 
 
3. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 

στις 30 Ιουνίου 2015 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές της 
Louis plc. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 

 
  30/06/2015 30/06/2014 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Εισοδήματα 5 91.793 90.591 
    
Λειτουργικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων  (47.286) (50.481) 
Κόστος προσωπικού  (29.541) (23.231) 
  (76.827) (73.712) 
    
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και    
 ενοικίων ξενοδοχείων  14.966 16.879 
Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα  (5.191) (4.736) 
Αποσβέσεις 9 (12.823) (13.022) 
Χρεολύσεις  (190) (190) 
Ζημία από εργασίες  (3.238) (1.069) 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  738 1.646 
Έξοδα χρηματοδότησης  (12.986) (12.962) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (12.248) (11.316) 
    
Ζημία από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα    
  χρηματοδότησης  (15.486) (12.385) 
Καθαρή συναλλαγματική ζημία 6 (5.931) (1.898) 
Μερίδιο κέρδους/(ζημίας) από επενδύσεις που αναγνωρίζονται    
  με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 17 73 (2.791) 
    
Ζημία πριν τη φορολογία  (21.344) (17.074) 
Φορολογία 7 (330) 5.643 
    
Ζημία περιόδου  (21.674) (11.431) 
    
Ζημία περιόδου που αναλογεί στους/στο:    
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας  (20.480) (11.435) 
Συμφέρον άνευ ελέγχου  (1.194) 4 
    
Ζημία περιόδου  (21.674) (11.431) 
  
Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά μετοχή (σεντ) 8 (4,45) (2,48) 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Τριμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 

 
  30/06/2015 30/06/2014 
 Σημ. €’000 €’000 
    
Εισοδήματα 5 71.398 70.873 
    
Λειτουργικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων  (31.267) (36.191) 
Κόστος προσωπικού  (19.085) (14.186) 
  (50.352) (50.377) 
    
Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και    
 ενοικίων ξενοδοχείων  21.046 20.496 
Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα  (2.596) (2.377) 
Αποσβέσεις  (6.377) (5.891) 
Χρεολύσεις  (95) (95) 
Κέρδος από εργασίες  11.978 12.133 
    
Έσοδα χρηματοδότησης  366 1.309 
Έξοδα χρηματοδότησης  (6.778) (6.522) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (6.412) (5.213) 
    
Κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα    
  χρηματοδότησης  5.566 6.920 
Καθαρή συναλλαγματική ζημία 6 (748) (1.682) 
Μερίδιο κέρδους/(ζημίας) από επενδύσεις που αναγνωρίζονται    
  με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  70 (38) 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  4.888 5.200 
Φορολογία 7 (148) 5.372 
    
Κέρδος περιόδου  4.740 10.572 
    
Κέρδος περιόδου που αναλογεί στους/στο:    
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας  5.090 10.553 
Συμφέρον άνευ ελέγχου  (350) 19 
    
Κέρδος περιόδου  4.740 10.572 
  
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 8 1,11 2,29 
 
 
 
 
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 2015 
 

 
 
 30/06/2015 30/06/2014 
 €’000 €’000 
   
Ζημία περιόδου (21.674) (11.431)
   
Λοιπά συνολικά έσοδα   
   
Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στην συνοπτική    
  ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών 2.192 919 
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία σε   
  ξένο νόμισμα (70) (3) 
 2.122 916
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στην συνοπτική ενδιάμεση   
  ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Αναβαλλόμενη φορολογία σε επανεκτίμηση 1 (1) 
Επανεκτίμηση - 110 
Επίδραση εξαγοράς εταιρείας που τέλουσε υπό κοινό έλεγχο (159) - 
 (158) 109 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 1.964 1.025 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου (19.710) (10.406) 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου που αναλογούν στους/στο:   
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας (18.516) (10.410) 
Συμφέρον άνευ ελέγχου (1.194) 4 
  
Συνολικά έσοδα περιόδου (19.710) (10.406) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2015 
 

 
 30/06/2015 30/06/2014
 €’000 €’000 
   
Κέρδος περιόδου 4.740 10.572 
   
Λοιπά συνολικά έσοδα   
   
Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στη συνοπτική    
  ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών  1.686 667 
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία   
  σε ξένο νόμισμα  (5) (1)
 1.681 666 
Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στη συνοπτική ενδιάμεση   
  ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
Αναβαλλόμενη φορολογία σε επανεκτίμηση 4 (4)
Επανεκτίμηση  - 110 
 4 106
  
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 1.685 772 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 6.425 11.344 
   
Συνολικά έσοδα που αναλογούν στους/στο:   
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας 6.775 11.325 
Συμφέρον άνευ ελέγχου (350) 19 
   
Συνολικά έσοδα περιόδου 6.425 11.344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
  Μη ελεγμένα Ελεγμένα 
  30/06/2015 31/12/2014 
 Σημ. €’000 €’000 
Περιουσιακά στοιχεία    
Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 479.948 474.154 
Μισθώσεις ξενοδοχείων  21.225 21.571 
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη 15 50.485 49.570 
Άλλα περιουσιακά στοιχεία   275 402 
Επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 17 15.907 15.833 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  567.840 561.530 
    
Αποθέματα   13.853 10.991 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  38.024 20.558 
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη 15 10.108 10.053 
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις 10 9.926 9.521 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 10 34.629 19.954 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  106.540 71.077 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  674.380 632.607 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 11 78.293 78.293 
Αποθεματικά  (28.037) (9.521) 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας  50.256 68.772 
    
Συμφέρον άνευ ελέγχου  (5.315) (4.121) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  44.941 64.651 
    
Υποχρεώσεις    
Δανεισμός 12 99.622 104.262 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 13 195.869 192.602 
Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικά μέρη 15 8.207 8.392 
Άλλες υποχρεώσεις  1.272 1.261 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 14 6.853 8.688 
Αναβαλλόμενη φορολογία  28.570 28.294 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις  340.393 343.499 
    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 10 31.975 32.532 
Δανεισμός 12 102.042 94.337 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 13 35.577 34.694 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  56.184 30.462 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  1.024 3.181 
Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικά μέρη 15 11.903 11.768 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 14 45.364 12.563 
Οφειλόμενη φορολογία  4.977 4.920 
Τρέχουσες υποχρεώσεις  289.046 224.457 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  629.439 567.956 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  674.380 632.607 
 
 
 
 
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 2015 

 
 
 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 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 

 
 
 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 2014 78.293 94.301 (2.562) 18.408 333 178 364 (117.851) 71.464 65 71.529 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου            
Ζημία περιόδου - - - - - - - (21.988) (21.988) (15) (22.003)
  
Λοιπά συνολικά έσοδα            
Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών - - 252 - - - - - 252 - 252 
Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση            
  με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα - - - - - (2) - - (2) - (2)
Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση - - - 3 - - - - 3 - 3 
Μεταφορά πρόσθετης απόσβεσης σε            
  επανεκτίμηση - - - (130) - - - 130 - - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου - - 252 (127) - (2) - 130 253 - 253 
            
Συνολικά έσοδα περιόδου - - 252 (127) - (2) - (21.858) (21.735) (15) (21.750) 
  
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 78.293 94.301 (2.310) 18.281 333 176 364 (139.709) 49.729 50 49.779 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2015 

 
  30/06/2015 30/06/2014
 Σημ. €’000 €’000 
    
Ροή μετρητών από εργασίες    
Ζημία πριν τη φορολογία  (21.344) (17.074) 
Αναπροσαρμογές  31.555 29.219 
    
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο     
  κίνησης  10.211 12.145 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  34.841 37.165 
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  45.052 49.310 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 (18.720) (15.684) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  738 1.646 
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε επενδυτικές    
  δραστηριότητες  (17.982) (14.038) 
    
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Καθαρή μείωση στα δάνεια και υποχρεώσεις    
  χρηματοδοτικών μισθώσεων  (4.849) (5.760) 
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις  (405) (252) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (7.280) (3.038) 
Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές    
  δραστηριότητες  (12.534) (9.050) 
    
Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες στα μετρητά και    
  αντίστοιχα μετρητών  696 91 
    
Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  15.232 26.313 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου  (12.578) (25.599) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου  2.654 714 
    
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες 10 34.629 32.538 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 10 (31.975) (31.824) 
    
  2.654 714 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2015 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η Louis plc (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ως ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 
113, της Κύπρου.  Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας CLIN Company Ltd (η 
“Ιθύνουσα”). 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων με 
κρουαζιερόπλοιά του, η ναύλωση κρουαζιεροπλοίων του σε τρίτους και η ιδιοκτησία, 
λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, δεν παρουσίασαν οποιανδήποτε μεταβολή 
από το προηγούμενο έτος. 

 
2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της 
εταιρείες (που μαζί θα αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”). 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα 
με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 – “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση” 
και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το κυρίως 
χρησιμοποιούμενο νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων 
και δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην 
εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους 
εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.  Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2015 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν 
για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2014, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των νέων και 
τροποποιημένων ΔΠΧΑ με ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντικη επίδραση στις συνοπτικές ενδιάμεσες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
4. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Οι εργασίες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις λόγω του ότι το 
Συγκρότημα δραστηριοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, από Απρίλιο μέχρι 
Οκτώβριο και παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα κατά τους μήνες Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο. 

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 Πληροφορίες τομέων προς αναφορά 
 

 Ναυτιλιακές και άλλες Ξενοδοχειακές  
 δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο 
 Εξαμηνία που έληξε Εξαμηνία που έληξε Εξαμηνία που έληξε 
 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
       
Εισοδήματα από εργασίες 60.870 60.017 30.923 30.574 91.793 90.591 
       
Ζημία τομέων προς αναφορά πριν       
  τη φορολογία (16.920) (10.657) (4.497) (3.626) (21.417) (14.283) 
       
Ενεργητικό τομέων προς αναφορά 369.354 369.067 305.026 298.268 674.380 667.335 

 
 Τριμηνία που έληξε Τριμηνία που έληξε Τριμηνία που έληξε 
 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
       
Εισοδήματα από εργασίες 44.593 44.470 26.805 26.403 71.398 70.873 
       
Ζημία τομέων προς αναφορά πριν       
  τη φορολογία 544 44 4.274 5.194 4.818 5.238 
       
Ενεργητικό τομέων προς αναφορά 7.278 (13.217) 24.752 20.140 32.030 6.923 

 
 Συμφιλίωση ζημίας τομέων προς αναφορά: 
 

 Εξαμηνία που έληξε στις  Τριμηνία που έληξε στις   
 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014 
 €’000 €’000 €’000 €’000 
Ζημία πριν τη φορολογία   
   
Συνολική ζημία τομέων προς αναφορά (21.417) (14.283) 4.818 5.238
Μερίδιο κέρδους/(ζημίας) από 
επενδύσεις που αναγνωρίζονται  

  

Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 73 (2.791) 70 (38)
   
Ζημία πριν τη φορολογία όπως οι 
οικονομικές  καταστάσεις  (21.344)

 
(17.074) 

 
4.888 5.200
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
6. ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 
 

 Εξαμηνία που έληξε στις Τριμηνία που έληξε στις 
 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014 
 €’000 €’000 €’000 €’000 
Πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό     
  κέρδος/(ζημία) 256 (267) 574 (184)
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική     
 ζημία (6.187) (1.631) (1.322) (1.498)
     
 (5.931) (1.898) (748) (1.682)

 
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 Εξαμηνία που έληξε  Τριμηνία που έληξε  
 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014
 €’000 €’000 €’000 €’000 
Φόροι αφορολόγητων αποθεματικών     
  στην Ελλάδα - 5.364 - 5.364 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα (53) - (27) - 
Αναβαλλόμενη φορολογία (277) 279 (121) 8 

     
 (330) 5.643 (148) 5.372 
 
Στην Κύπρο, ο συντελεστής εταιρικού φόρου για το έτος είναι 12,5% (31/12/2014: 12,5%). 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 30% (15% μέχρι 28 Απριλίου 2013).  Σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο.  Στην Ελλάδα, ο φορολογικός 
συντελεστής για το έτος ήταν 26% (31/12/2014: 26%). 
 
Στην Κύπρο, οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα πέντε έτη μέχρι 
τελικής διαγραφής τους και επίσης μπορούν να συμψηφιστούν με φορολογικά κέρδη άλλων 
εταιρειών του Συγκροτήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μερίσματα από το εξωτερικό 
μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 
και 2013 και 17% το 2014. 
 
Σύμφωνα με τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο του 
2010, Ν.44(Ι)/2010, πλοιοκτήτριες εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
πλοιοδιαχείρισης που υπόκεινται ή επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου 
χωρητικότητας απαλλάσσονται από το Φόρο Εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου.  Μερίσματα που καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα από κέρδη ναυτιλιακών ή 
πλοιοδιαχειριστικών εταιρειών απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα. 
 
Επίσης, δεν επιβάλλεται εταιρικός φόρος στις πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήματος, 
τα πλοία των οποίων είναι νηολογημένα σε νηολόγια άλλων χωρών (εκτός της Κύπρου και 
της Ελλάδας) λόγω του ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων δεν φορολογούνται στις 
εν λόγω επικράτειες.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
8. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 Εξαμηνία που έληξε  Τριμηνία που έληξε  
 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014
(Ζημία)/κέρδος που αναλογεί στους      
  ιδιοκτήτες της Εταιρείας (€’000) (20.480) (11.435) 5.090 10.553 
     
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που      
  ήταν εκδομένες και πλήρως     
  κατανεμημένες κατά τη διάρκεια της     
  περιόδου (χιλιάδες) 460.547 460.547 460.547 460.547 
  
Βασική και πλήρως κατανεμημένη   
  (ζημία)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ) (4,45) (2,48) 1,11 2,29 

 
9. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
Κόστος    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 707.134 645.606 
Προσθήκες  18.720 22.403 
Μεταφορά από εξαγορά εταιρείας που τελούσε υπό   
  κοινό έλεγχο (σημ. 16) - 1.242 
Μεταφορά από μη κυκλοφορούντα περιουσιακά  
  στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση - 39.591 
Εκποιήσεις και διαγραφές (571) (882) 
Αναπροσαρμογή υπολοίπων - (826) 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015/31 Δεκεμβρίου 2014 725.283 707.134 
   
Αποσβέσεις και ζημίες από απομείωση   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  232.980 202.560 
Επιβάρυνση για την περίοδο/έτος 12.823 25.689 
Μεταφορά από εξαγορά εταιρείας που τελούσε υπό   
  κοινό έλεγχο (σημ. 16) - 380 
Μεταφορά από μη κυκλοφορούντα περιουσιακά   
  στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση - 4.991 
Εκποιήσεις και διαγραφές (468) (640) 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015/31 Δεκεμβρίου 2014 245.335 232.980 
   
Καθαρή λογιστική αξία   
Στις 30 Ιουνίου 2015/31 Δεκεμβρίου 2014 479.948 474.154 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
10. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
   
Δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις 9.926 9.521 
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 34.629 19.954 
 44.555 29.475 
   
Τραπεζικά παρατραβήγματα (30.677) (31.225) 
Πιστωτικές διευκολύνσεις από Οργανισμό   
  Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (1.298) (1.307) 
 (31.975) (32.532) 
   
 12.580 (3.057) 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν ετήσιο τόκο κατά μέσο όρο προς 5,92% (31/12/2014: 
6,75%).  Οι πιστωτικές διευκολύνσεις από τον Οργανισμό Πρακτορείας Επιχειρηματικών 
Απαιτήσεων φέρουν ετήσιο τόκο κατά μέσο όρο προς 4,98% (31/12/2014: 6,71%). 
 
Οι δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από: 
 
Μετρητά ύψους €641 χιλιάδων (31/12/2014: €641 χιλιάδες) είναι δεσμευμένα στην Alpha 
Bank (πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) ως εγγύηση για εξόφληση ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων προς το Νηολόγιο Πειραιά, προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, προς τον 
Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και προς όφελος διάφορων άλλων δικαιούχων. 
 
Μετρητά συνολικού ύψους €107 χιλιάδων (31/12/2014: €107 χιλιάδες) είναι δεσμευμένα στη 
Societe Generale Bank - Cyprus Ltd ως εγγυήσεις για εξασφάλιση τραπεζικών εγγυήσεων και 
άλλων διευκολύνσεων. 
 
Μετρητά συνολικού ύψους €7.860 χιλιάδων (31/12/2014: €7.685 χιλιάδες) και €1.230 
χιλιάδων (31/12/2014: €1.000 χιλιάδες) είναι δεσμευμένα στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρία Λτδ, και στην Τράπεζα Πειραιώς Ελλάδος, αντίστοιχα, και εξασφαλίζουν 
υποχρεώσεις εταιρειών του Συγκροτήματος. 
 
Επιπρόσθετα, μετρητά ύψους €60 χιλιάδων (31/12/2014: €60 χιλιάδες) και €28 χιλιάδων 
(31/12/2014: €28 χιλιάδες) είναι δεσμευμένα στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., αντίστοιχα, ως εγγυήσεις για εξασφάλιση 
τραπεζικών εγγυήσεων. 

 
Επίσης, μετρητά ύψους €85 χιλιάδων (31/12/2014: €452 χιλιάδες) κρατούνται σε κοινό 
λογαριασμό με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για χρηματοδότηση ανακαινίσεων 
ξενοδοχειακών μονάδων. 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, τραπεζικά πρατραβήγματα ύψους €6.174 χιλιάδων 
μετατράπηκαν σε βραχυπρόθεσμα δάνεια και παρουσιάζονται στη σημείωση 12. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
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 εταιρείας Clin Company Ltd, της Εταιρείας και των 

θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, 
 Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, 
 Προσωπική εγγύηση του Προέδρου κ. Κωστάκη Λοΐζου, 
 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, 
 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. 

 
11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
Εγκεκριμένο 
30 Ιουνίου 2015/31 Δεκεμβρίου 2014   
  (500.000.000 μετοχές των €0,17) 85.000 85.000 
   
Εκδομένο και πληρωμένο εξ’ ολοκλήρου   
30 Ιουνίου 2015/31 Δεκεμβρίου 2014   
  (460.546.854 μετοχές των €0,17) 78.293 78.293 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
12. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια 101.060 93.313 
Άλλα δάνεια 982 1.024 
 102.042 94.337 
   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικά δάνεια 99.522 104.012
Άλλα δάνεια 100 250 
 99.622 104.262 
   
Σύνολο 201.664 198.599 

 
Τα τραπεζικά και άλλα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
   
Αποπληρωτέα   
Εντός 1 έτους 102.042 94.337 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 42.205 41.485 
Πέραν των 5 ετών 57.417 62.777 
   
Σύνολο 201.664 198.599 

 
 Η κίνηση των πιο πάνω δανείων ήταν ως εξής: 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 198.599 185.307 
Κόστος αναδιοργάνωσης που κεφαλαιοποιήθηκε - (492) 
Χρεόλυση κόστους αναδιοργάνωσης 29 61 
Χορήγηση νέων δανείων 1.300 2.390 
Αποπληρωμή δανείων (4.085) (5.390)
Μεταφορά από τραπεζικά παρατραβήγματα (σημ. 10) - 6.174 
Τόκοι που πιστώθηκαν 5.267 9.797 
Συναλλαγματική διαφορά 554 752 
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015/31 Δεκεμβρίου 2014 201.664 198.599 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
12. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Τα τραπεζικά και άλλα δάνεια κατά νόμισμα ήταν ως ακολούθως: 
 
 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
   
Ευρώ 194.363 192.093 
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 7.301 6.506
 
 201.664 198.599 

 
Ο μέσος όρος επιτοκίων στις 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014 για τα πιο πάνω δάνεια 
κατά νόμισμα ήταν ως ακολούθως: 
 
 30/06/2015 31/12/2014 
 % % 
   
Ευρώ 5,02 5,02 
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 4,74 4,73 
 
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 εταιρείας Clin Company Ltd, 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, 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
12. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

 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, 

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

 
 Για συγκεκριμένες δανειακές υποχρεώσεις υπάρχει μηχανισμός cash sweep βάσει του οποίου 

το Συγκρότημα έχει υποχρέωση να προβαίνει σε επιπρόσθετες αποπληρωμές δανείων εφόσον 
του το επιτρέπουν οι ταμειακές ροές του. 

 
 Στο παρόν στάδιο το Συγκρότημα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα 

αποπληρωμής συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων με συγκεκριμένες τράπεζες με τις 
οποίες βρίσκεται  στα τελικά στάδια διαπραγμάτευσης για συνομολόγηση σειράς συμφωνιών 
που να ρυθμίζουν ή/και να τροποποιούν τις εν λόγω υποχρεώσεις με τέτοιο τρόπο ώστε το 
Συγκρότημα να είναι σε θέση να τις εξυπηρετεί με βάση τις οργανικές του ταμειακές ροές. 
όπως αναφέρεται στη σημείωση 21 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 

 
Συγκεκριμένα, τραπεζικά δάνεια του Συγκροτήματος λογιστικής αξίας ύψους €155,2 εκ. 
(31/12/2014: €151,3 εκ.) είχαν συνολικές μη καταβληθείσες δόσεις ύψους €76,7 εκ. 
(31/12/2014: €74,4 εκ.), εκ των οποίων €55,8 εκ. (31/12/2014: €54,9 εκ.) αφορούν κεφάλαιο 
και €20,9 εκ. (31/12/2014: €19,5 εκ.) αφορούν τόκους.   

 
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 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 3.707 950 2.757 3.548 1.010 2.538 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 19.293 2.648 16.645 20.342 3.034 17.308 
Πέραν των 5 ετών 8.268 631 7.637 9.254 812 8.442 
 31.268 4.229 27.039 33.144 4.856 28.288 
Πλοία       
Εντός 1 έτους 33.108 288 32.820 32.637 481 32.156 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 49.344 938 48.406 48.379 999 47.380 
Πέραν των 5 ετών 173.717 50.536 123.181 173.085 53.613 119.472 
 256.169 51.762 204.407 254.101 55.093 199.008 
       
Σύνολο 287.437 55.991 231.446 287.245 59.949 227.296 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (συνέχεια) 
 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις γης και κτιρίων αφορούν μισθώσεις του συγκροτήματος της 
Louis Hotels στο πλαίσιο διάφορων συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κρουαζιεροπλοίων είναι εξασφαλισμένες ως ακολούθως: 
 Υποθήκες επί κρουαζιεροπλοίων του Συγκροτήματος, 
 Ενεχυρίαση επί κρουαζιεροπλοίων του Συγκροτήματος, 
 Εταιρική εγγύηση της Louis Cruises Ltd, θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος, 
 Εκχωρήσεις εσόδων και εισπράξεων ασφαλειών θυγατρικών εταιρειών του 

Συγκροτήματος. 
 
 Ποσό ύψους €3.047 χιλιάδων (31/12/2014: €47 χιλιάδες) που συμπεριλαμβάνεται στην 

αποπληρωμή χρηματοδοτικών μισθώσεων έχει καταβληθεί σε τράπεζα και κατέχεται από 
αυτή σε ένα ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό αποθεματικού.  Με βάση τη συμφωνία 
μίσθωσης, η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το ποσό αυτό για αποπληρωμή 
χρηματοδοτικών μισθώσεων. 

 
 Στο παρόν στάδιο το Συγκρότημα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα 

αποπληρωμής συγκεκριμένων υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων με συγκεκριμένες 
τράπεζες με τις οποίες βρίσκεται  στα τελικά στάδια διαπραγμάτευσης για συνομολόγηση 
σειράς συμφωνιών που να ρυθμίζουν ή/και να τροποποιούν τις εν λόγω υποχρεώσεις με 
τέτοιο τρόπο ώστε το Συγκρότημα να είναι σε θέση να τις εξυπηρετεί με βάση τις οργανικές 
του ταμειακές ροές όπως αναφέρεται στη σημείωση 21 των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων που δεν έχουν εκπληρωθεί κατά 
την ημερομηνία αναφοράς ανέρχονται στο ποσό των €31.766 χιλιάδων (31/12/2014: €28.132 
χιλιάδες). 

 
14. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
   
Κρατικές χορηγίες 4.214 4.207 
Προκαταβολές πελατών 34.717 5.720 
Προεισπράξεις για ναυλώσεις πλοίων  13.286 11.324 
   
 52.217 21.251 
Το αναβαλλόμενο εισόδημα αναλύεται ως ακολούθως:   
Εντός 1 έτους 45.364 12.563 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 3.976 5.759 
Πέραν των 5 ετών 2.877 2.929 
   
 52.217 21.251 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου/έτους 
 
 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
Εισπρακτέα   
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες 60.593 59.623 
   
Πληρωτέα  
Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές εταιρείες 20.079 19.719 
Ποσά οφειλόμενα στο συμφέρον άνευ ελέγχου 31 441 
 20.110 20.160 
  
Σύνολο 40.483 39.463 

 
 Τα υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου/έτους αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  30/06/2015 31/12/2014 
 Σημ. €’000 €’000 

Εισπρακτέα    
Ποσά οφειλόμενα από Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές    
  εταιρείες    
 Δάνεια εισπρακτέα    

Louis plc (i) 41.229 40.433 
Louis Hotels  (ii) 5.206 5.087 

 46.435 45.520
    
 Εμπορικά υπόλοιπα (v) 14.158 14.103 
    
  60.593 59.623 
Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα ως ακολούθως:    
Βραχυπρόθεσμα  10.108 10.053 
Μακροπρόθεσμα  50.485 49.570 
  
  60.593 59.623 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 
 

  30/06/2015 31/12/2014 
 Σημ. €’000 €’000 

    
Πληρωτέα    
Ποσά οφειλόμενα σε Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές     
  εταιρείες    
 Δάνεια πληρωτέα    

Louis plc (iii) 7.905 7.673 
  7.905 7.673 

 Εμπορικά υπόλοιπα (iv),(v) 12.174 12.046 
 Ποσά οφειλόμενα στο συμφέρον άνευ ελέγχου  31 441 
    
  20.110 20.160 
Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα ως ακολούθως:    
Βραχυπρόθεσμα 11.903 11.768
Μακροπρόθεσμα   8.207 8.392 
    
  20.110 20.160 
 
Σημειώσεις 
 

 (i) (α) Δάνειο σε US$ ύψους €12.838 χιλιάδων (31/12/2014: €12.743 χιλιάδες), το οποίο 
φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με Libor ενός έτους πλέον περιθώριο ύψους 1,65% 
και είναι αποπληρωτέο πέραν του ενός έτους. 

  (β) Δάνειο σε US$ ύψους €8.235 χιλιάδων (31/12/2014: €7.719 χιλιάδες), το οποίο φέρει 
κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με Libor 6 μηνών πλέον περιθώριο ύψους 1,75% και είναι 
αποπληρωτέο πέραν του ενός έτους. 

  (γ) Δάνειο ύψους €19.772 χιλιάδων (31/12/2014: €19.599 χιλιάδες), το οποίο φέρει 
σταθερό επιτόκιο ίσο με 5,65% και είναι αποπληρωτέο πέραν του ενός έτους. 

  (δ) Δάνειο ύψους €384 χιλιάδων (31/12/2014: €372 χιλιάδες), το οποίο φέρει σταθερό 
επιτόκιο ίσο με 6% και είναι αποπληρωτέο πέραν του ενός έτους. 

 
 (ii) (α) Δάνειο ύψους €2.000 χιλιάδων (31/12/2014: €1.961 χιλιάδες), το οποίο φέρει σταθερό 

επιτόκιο ίσο με 4,27% και είναι αποπληρωτέο πέραν του ενός έτους. 
  (β) Δάνειο ύψους €1.408 χιλιάδων (31/12/2014: €1.380 χιλιάδες), το οποίο φέρει σταθερό 

επιτόκιο ίσο με 4,08% και είναι αποπληρωτέο πέραν του ενός έτους. 
  (γ) Δύο δάνεια συνολικού ύψους €1.798 χιλιάδων (31/12/2014: €1.746 χιλιάδες), τα οποία 

φέρουν σταθερό επιτόκιο ίσο με 6% και είναι αποπληρωτέα πέραν του ενός έτους. 
 
(iii) Δάνειο ύψους €7.905 χιλιάδων (31/12/2014: €7.673 χιλιάδες), το οποίο φέρει σταθερό 

επιτόκιο ίσο με 6% και είναι αποπληρωτέο πέραν του ενός έτους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 
 

(iv) Συμπεριλαμβάνει εμπορικό υπόλοιπο ύψους €543 χιλιάδων (31/12/2014: €551 χιλιάδες), 
το οποίο δεν φέρει τόκο και είναι αποπληρωτέο σε 1 έτος. 

 
(v) Τα εισπρακτέα και πληρωτέα εμπορικά υπόλοιπα με την Ιθύνουσα και άλλες συγγενικές 

εταιρείες προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος, της 
Ιθύνουσας και άλλων συγγενικών εταιρειών στα πλαίσια των συνήθων εργασιών τους και 
φέρουν ετήσιο επιτόκιο ύψους 6% (31/12/2014: 6%). 

 
16. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
Συγχωνεύσεις 
2015 
Στις 30 Ιουνίου 2015, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συγχωνεύσεις εταιρειών. 
 
2014 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η θυγατρική εταιρεία Ξενοδοχεία Λούης Α.Ε. προχώρησε σε 
εξαγορά της Ξενοδοχεία Λούης Μύκονος ΑΞΕ από την CLIN Company Ltd θυγατρική της 
εταιρεία.  Την ίδια ημέρα, η Ξενοδοχεία Λούης Α.Ε. απορρόφησε την εταιρεία Ξενοδοχεία 
Λούης Μύκονος ΑΞΕ στη βάση απόφασης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών.  Η εταιρεία Ξενοδοχεία Λούης Μύκονος ΑΞΕ διαχειριζόταν το ξενοδοχείο με την 
επωνυμία «Θεοξένια» του οποίου τη διαχείριση ανέλαβε η Ξενοδοχεία Λούης Α.Ε. 
 
Η εξαγορά αναγνωρίστηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο της λογιστικής αξίας, και αναλύεται ως ακολούθως: 
 Σημ. 31/12/2014 
  €’000 
Έκδοση μετοχών από Ξενοδοχεία Λούης Α.Ε.  27 
   
Περιουσιακά στοιχεία   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 862 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  9 
Αποθέματα  16 
Χρεώστες  285 
Μετρητά  414 
Δάνεια  (299) 
Πιστωτές  (1.758) 
Τραπεζικά παρατραβήγματα  (524) 
   
  (995) 
Επίδραση ταμειακών ροών   
Μετρητά που παραχωρήθηκαν  414 
Τραπεζικά παρατραβήγματα που παραχωρήθηκαν  (524) 
   
Ταμειακές εκροές που παραχωρήθηκαν  (110)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
16. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχεια) 
 

Η δίκαιη αξία της Ξενοδοχεία Λούης Μύκονος ΑΞΕ εκτιμήθηκε βάσει της μεθοδολογίας της 
Πραγματικής Καθαρής Θέσης και της προεξόφλησης ταμειακών ροών σε €27 χιλιάδες. 
 
Η Ξενοδοχεία Λούης Μύκονος ΑΞΕ πραγματοποίησε κέρδη €39 χιλιάδων για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.  Δεδομένης της ημερομηνίας εξαγοράς, το ποσό αυτό δεν 
έχει αναγνωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2014. 
 
Εκποιήσεις 
2015 και 2014 
Στις 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε εκποιήσεις 
εταιρειών. 
 
Εξαγορές 

 2015 
 Στις 30 Ιουνίου 2015, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε εξαγορές. 

 
 2014 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, το Συγκρότημα απόκτησε έλεγχο στην GR Antilles Cruises Ltd, 
την από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, αποκτώντας 24,70% επιπρόσθετο μερίδιο.  Ως 
αποτέλεσμα, το ποσοστό στην εταιρεία αυξήθηκε από 50,60% σε 75,30%. 

 
 Λεπτομέρειες της συναλλαγής παραθέτονται πιο κάτω: 

  31/12/2014 
  €’000 
Τίμημα συναλλαγής   
Διευθέτηση προϋπάρχουσας σχέσης  (3.583) 
   
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και υποχρεώσεις   
  που αναλήφθηκαν   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητά  365 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  964 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  (860) 
Αναβαλλόμενο εισόδημα  (491) 
Υπόλοιπο με συγγενικές εταιρείες  (7.234) 
   
  (7.256) 
   
Εμπορική εύνοια   
Τίμημα συναλλαγής  (3.583) 
Συμφέρον μειοψηφίας, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στα   
  αναγνωρισμένα ποσά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  (3.673) 
Δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων  7.256 
  
Εμπορική εύνοια – μηδέν  - 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 
 
  30/06/2015 31/12/2014 

 Σημ. €’000 €’000 
    
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία (i) 15.907 15.833 
Επένδυση σε κοινοπραξία (ii) - - 
    
 15.907 15.833

 
  30/06/2015 31/12/2014 
  €’000 €’000 
Μερίδιο κέρδους/(ζημίας) από επενδύσεις που    
  αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης    
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία   3 173 
Μερίδιο ζημίας από κοινοπραξία  - (2.995) 
    
  3 (2.822) 

 
 (i) Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 15.833 15.753 
Μερίδιο κέρδους που αναλογεί στο Συγκρότημα 73 173 
Μέρισμα που εισπράχθηκε - (187)
Μερίδιο κίνησης αποθεματικών που αναλογεί στο   
  Συγκρότημα 1 94 
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015/31 Δεκεμβρίου 2014 15.907 15.833 

 
 Λεπτομέρειες της επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία είναι ως ακολούθως: 
 

Όνομα Συμμετοχή 
 30/06/2015 31/12/2014 
 % % 
   
Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τουριστικής Αναπτύξεως   
  Λτδ (“K.Δ.Ε.Τ.Α.”) 21,68 21,68

 
 Η ημερομηνία αναφοράς της συνδεδεμένης εταιρείας είναι η 31η Δεκεμβρίου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 
 
 Περίληψη των οικονομικών πληροφοριών της συνδεδεμένης εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2015 

και 31 Δεκεμβρίου 2014: 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
Περιουσιακά στοιχεία  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 92.372 92.603 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.376 1.230 
 93.748 93.833 
Υποχρεώσεις   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις 15.517 15.683 
Τρέχουσες υποχρεώσεις 4.369 4.613 
 19.886 20.296 
   
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 73.862 73.537 
   
Έσοδα 4.718 9.742 
Έξοδα (4.378) (8.914) 
Κέρδος περιόδου/έτους 340 828 

 
 (ii) Επένδυση σε κοινοπραξία 
 

 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - (589) 
Απόκτηση ποσοστού σε κοινοπραξία (σημ. 16) - 589 
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2015/31 Δεκεμβρίου 2014 - - 

 
 Λεπτομέρειες της επένδυσης σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία είναι ως ακολούθως: 
 

Όνομα Συμμετοχή 
 30/06/2015 31/12/2014 
 % % 
   
GR Antilles Cruises Ltd 75,30 50,60 

 
 Η ημερομηνία αναφοράς της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας είναι η 30η Απριλίου. 
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Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
18. 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: 
 
 30/06/2015 31/12/2014 
 % % 
  
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 - - 
Ντίνος Παπαδόπουλος - - 
Γιώργος Φοραδάρης - - 
 

 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. 

 
19. 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 2015 και στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν ο κ. Κωστάκης Λοΐζου με ποσοστό 
65,475%. 

 
20. ΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ 
 

Στις 30 Ιουνίου 2015, το Συγκρότημα είχε τις πιο κάτω ανειλημμένες ή ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις: 

 
(i) Δέσμευση μετρητών ύψους €203 χιλιάδων (31/12/2014: €203 χιλιάδες) για την έκδοση 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος διαφόρων δικαιούχων. 
 
(ii) Δέσμευση μετρητών ύψους €51 χιλιάδων (31/12/2014: €51 χιλιάδες) για την έκδοση 

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

 
(iii) Δέσμευση μετρητών ύψους €552 χιλιάδων (31/12/2014: €552 χιλιάδες) για την έκδοση 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του Νηολογίου Πειραιά. 
 
(iv) Δέσμευση μετρητών ύψους €30 χιλιάδων (31/12/2014: €30 χιλιάδες) για την έκδοση 

τραπεζικής εγγυητικής προς όφελος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. 
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Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 
 
 
20. ΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
(v) Δέσμευση μετρητών ύψους €9.090 χιλιάδων (31/12/2014: €8.686 χιλιάδες) για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων εταιρειών του Συγκροτήματος. 
 
(vi) Εγγυήσεις ύψους €1.255 χιλιάδων (31/12/2014: €1.255 χιλιάδες) για εκδόσεις 

τραπεζικών εγγυητικών προς όφελος του ΝΑΤ. 
 
(vii) Εγγυήσεις ύψους €146 χιλιάδων (31/12/2014: €146 χιλιάδες) για εκδόσεις τραπεζικών 

εγγυητικών προς όφελος του Νηολογίου Πειραιά. 
 

(viii) Εγγυήσεις ύψους €253 χιλιάδων (31/12/2014: €253 χιλιάδες) για έκδοση τραπεζικών 
εγγυητικών προς όφελος της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Εταιρειών ‘ΙΑΤΑ’. 

 
(ix) Εγγυήσεις ύψους €36 χιλιάδων (31/12/2014: €36 χιλιάδες) για την έκδοση τραπεζικών 

εγγυητικών προς όφελος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, που τίθενται σε ισχύ σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εταιρειών του Συγκροτήματος. 

 
(x) Θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος άσκησαν ανακοπές εναντίον αποφάσεων 

σχετικά με την ικανοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας και τρίτων, οι 
οποίες αφορούν μεταξύ άλλων επιβολή χρηματικών προστίμων σχετικά με ρύπανση και 
το ναυάγιο, καθώς και ανέλκυση του ναυαγίου.  Οι αποφάσεις/απαιτήσεις αφορούν 
ποσά συνολικού ύψους €9,6 εκ.  Το συνολικό ποσό ύψους €8,4 εκ. έχει καλυφθεί από 
τους ασφαλιστές του κρουαζιεροπλοίου.  Σε περίπτωση που προκύψει ότι το υπόλοιπο 
των €1,2 εκ. είναι πληρωτέο, αυτό θα καλυφθεί από τους ασφαλιστές του 
κρουαζιεροπλοίου. 

 
Επιπλέον, οι πιο πάνω θυγατρικές εταιρείες καλούνται, κατόπιν αποφάσεων πολιτικών 
αγωγών του Πρωτοδικείου Πειραιά, να καταβάλουν το ποσό των €10 εκ. στην 
Ελληνική Δημοκρατία και το ποσό των €10 εκ. στο Δήμο Θήρας.  Καλούνται επίσης, 
να προβούν σε ανέλκυση του ναυαγίου.  Οι εταιρείες άσκησαν έφεση εναντίον αυτών 
των αποφάσεων.  Η ακρόαση της έφεσης σχετικά με το Δήμο Θήρας έχει οριστεί για τις 
κατόπιν αναβολής στις 14 Ιανουαρίου 2016, ενώ η ακρόαση της έφεσης σχετικά με την 
Ελληνική Δημοκρατία έχει οριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου 2015.  Σε περίπτωση που 
προκύψει ότι το συνολικό ποσό των €20 εκ. είναι πληρωτέο, τότε, με βάση νομική 
γνωμάτευση, αυτό αναμένεται ότι θα καλυφθεί από τους ασφαλιστές του πλοίου. 
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20. ΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
(xi) Το ΝΑΤ απαίτησε από τη θυγατρική εταιρεία New Wave Navigation S.A., ιδιοκτήτρια 

του κρουαζιεροπλοίου M/V Coral, ποσό ύψους €989.783 για οφειλές από τον 
προηγούμενο ιδιοκτήτη του κρουαζιεροπλοίου.  Η εταιρεία κατάθεσε έφεση στο 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, το οποίο έκρινε ότι το αρμόδιο σώμα για την 
εκδίκαση της υπόθεσης είναι το Διοικητικό Δικαστήριο.  Η εταιρεία επίσης, κατάθεσε 
έφεση εναντίον του ΝΑΤ και της προηγουμένης απόφασης από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Πειραιά.  Τον Ιούλιο του 2013, το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ 
της New Wave Navigation S.A.  Με βάση την απόφαση, το ΝΑΤ καλείται να 
επιστρέψει τραπεζική εγγυητική επιστολή ύψους US$ 457 χιλιάδων και να καταβάλει 
ποσό ύψους US$ 906 χιλιάδων στην εταιρεία.  Η απόφαση αυτή είναι αναγνωριστική 
και καθιστά αποδεχτά τα δικαιώματα της εταιρείας αλλά δεν επιβάλλει στο ΝΑΤ την 
επιστροφή της εγγυητικής και την καταβολή του ποσού.  Η εταιρεία έχει ήδη 
καταθέσει αίτηση/αγωγή ζητώντας το Δικαστήριο να εκδώσει καταψηφιστική 
απόφαση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2015. 

 
(xii) 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 €305 
χιλιάδες (31/12/2014: €305 χιλιάδες). 

 
(xiii) Πέραν από τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη υπολογισθεί στις ενοποιημένες 

και ξεχωριστές οικονομικές  καταστάσεις της Εταιρείας με βάση τα υφιστάμενα 
στοιχεία, ενδεχομένως να προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις κατά 
την εξέταση των φορολογικών και άλλων υποθέσεων των θυγατρικών εταιρειών του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 

 
(xiv) Διάφορες απαιτήσεις, μηνύσεις και παράπονα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με 

κυβερνητικούς κανονισμούς, προκύπτουν από το συνηθισμένο κύκλο εργασιών.  
Σύμφωνα με τη γνώμη της Διεύθυνσης, όλα αυτά τα εκκρεμή γεγονότα, πέραν εκείνων 
που ήδη αναγνωρίστηκαν, δεν θα έχουν οποιαδήποτε σημαντική αρνητική επίδραση 
στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στη ρευστότητα, στη ροή μετρητών ή στα 
αποτελέσματα των εργασιών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε οποιοδήποτε 
χρόνο. 
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20. ΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
(xv) Εταιρείες του συγκροτήματος της Louis plc έχουν παραχωρήσει εταιρικές εγγυήσεις 

ύψους €69,3 εκ. πλέον τόκοι και εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €20,8 εκ., το 
μεγαλύτερο μέρος των οποίων είχαν παραχωρηθεί πριν από τη δημοσιοποίηση της 
Louis Hotels, για δάνεια της Ιθύνουσας.  Ως αντάλλαγμα, έχει λάβει εταιρικές 
εγγυήσεις ύψους €28,9 εκ. από την Ιθύνουσα, τραπεζική εγγύηση που βαρύνει την 
Ιθύνουσα για το ποσό ύψους €0,7 εκ., καθώς και εγγυήσεις με τη μορφή ενεχυρίασης 
104,52 εκ. μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η Ιθύνουσα.  Εταιρείες του 
Συγκροτήματος ως εγγυήτριες, ενημερώθηκαν για ειδοποιήσεις που στάληκαν από 
συγκεκριμένες τράπεζες, αναφορικά με καθυστερήσεις σε καταβολή δόσεων και τόκων 
της Ιθύνουσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενημερωθεί για τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από την Ιθύνουσα στα πλαίσια διαπραγματεύσεων και με το 
Συγκρότημα για διευθέτηση.  Σε περίπτωση που η Ιθύνουσα δεν προβεί σε 
διευθετήσεις σε σχέση με τις εν λόγω υποχρεώσεις, οι εταιρείες αυτές μπορεί να 
κληθούν να καταβάλουν ποσά, δυνάμει των εγγυήσεων. 

 
(xvi) Στις 30 Ιουνίου 2015, 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 €1.274 χιλιάδες (31/12/2014: 
€6.815 χιλιάδες). 

 
(xvii) Το ΝΑΤ απαίτησε την καταβολή εισφορών για κρουαζιερόπλοια υπό ελληνική σημαία 

παρόλο που ο νόμος, κατά τη σχετική περίοδο, προέβλεπε ότι τα κρουαζιερόπλοια 
αυτά απαλλάσσονταν από την υποχρέωση αυτή αναδρομικά.  Με τη θέση αυτή ήταν 
σύμφωνο και το Νομικό Συμβούλιο του κράτους.  Παρόλα αυτά το ΝΑΤ συνέχιζε να 
απαιτεί καταβολή των εισφορών και, ως εκ τούτου, θυγατρικές εταιρείες του 
Συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένων πλοιοκτήτριων με κρουζιερόπλοια υπό 
ελληνική σημαία προσέφυγαν στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε υπέρ των εταιρειών 
του Συγκροτήματος.  Αναφορικά με το ΝΑΤ το Διοικητικό Εφετείο εξέδωσε τις 
σχετικές αποφάσεις του, απορρίπτοντας 4  εφέσεις που είχε ασκήσει το ΝΑΤ κατά των 
πρωτόδικων αποφάσεων που δικαίωναν την εταιρεία αναφορικά με το θέμα των 
εισφορών του ΝΑΤ. Οι εν λόγω αποφάσεις έχουν ιδιαίτερα θετική διάσταση  και για 
τις εν εξελίξει ποινικές δίκες.  Το απαιτηθέν ποσό είναι της τάξης των €10 εκ. αλλά το 
τελικό ποσό της απαίτησης και ο χρόνος για την ολοκλήρωση της υπόθεσης δεν 
μπορούν να εκτιμηθούν.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του και 
σχετική νομική γνωμάτευση, εκτιμά ότι η πιθανότητα να προκύψει ουσιαστική 
υποχρέωση είναι απομακρυσμένη. 
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(xviii) Το συγκρότημα της Louis Hotels μισθώνει ξενοδοχειακές μονάδες με λειτουργικές 

μισθώσεις.  Οι περισσότερες μισθώσεις είναι για περίοδο 16 ετών με την επιλογή 
ανανέωσης της μίσθωσης μετά τη λήξη.  Στις 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014 
οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 
ήταν ως εξής: 
 
 30/06/2015 31/12/2014 
 €’000 €’000 
  
Εντός 1 έτους 15.873 11.238 
Μεταξύ 1 και 5 ετών 15.036 20.110 
Πέραν των 5 ετών 7.373 8.638 
   
 38.282 39.986 

 
21. ΑΝΑΔΙΑΘΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ 
 

Το Συγκρότημα είναι στη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του, μια 
διαδικασία η οποία έχει αποδειχθεί περίπλοκη και χρονοβόρα.  Βασική παράμετρος της 
διαδικασίας αναδιάρθρωσης είναι η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του 
Συγκροτήματος από τις οργανικές ταμειακές ροές.  Αναμένεται ότι, με το πέρας της 
αναδιάρθρωσης, η αρνητική αυτή θέση του Συγκροτήματος θα διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό. 
 
Συγκεκριμένα, οι τρέχουσες εξελίξεις με τους κυριότερους δανειστές του Συγκροτήματος 
είναι οι ακόλουθες: 

 
(α) Υπογράφηκε συμφωνία με συγκεκριμένη τράπεζα στις 14 Μαρτίου 2014, με ημερομηνία 

εφαρμογής την 31 Δεκεμβρίου 2013, η οποία προνοεί την επιμήκυνση αποπληρωμής του 
δανείου του Συγκροτήματος προς την εν λόγω τράπεζα μέχρι και το έτος 2019 με 
κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με Euribor ενός έτους πλέον περιθώριο ύψους 2,50%.  Η εν 
λόγω συμφωνία ήδη εφαρμόζεται. 

 
(β) Υπογράφηκε συμφωνία με συγκεκριμένη τράπεζα την 1 Ιουλίου 2014, με βάση την 

οποία μετατράπηκαν λογαριασμοί παρατραβήγματος σε δάνεια τακτής λήξης, τα οποία 
θα ανανεώνονται σε ετήσια βάση, με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με Euribor ενός έτους 
πλέον περιθώριο ύψους 2,50%.   

 
(γ) Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, με βάση συμφωνία με συγκεκριμένη τράπεζα, 

υπογράφηκε τροποποίηση του υφισταμένου προγράμματος αποπληρωμής.  Με βάση το 
πρόγραμμα αυτό, επήλθε περίοδος χάριτος για τα τραπεζικά δάνεια του Συγκροτήματος 
από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 με την αύξηση της τελευταίας εφ’ 
άπαξ πληρωμής («Balloon payment»), την αύξηση του περιθωρίου δανεισμού από 4,50% 
σε 5,25% και την παράταση της περιόδου αποπληρωμής μέχρι και το 2020. 
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21. ΑΝΑΔΙΑΘΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (συνέχεια) 

 
(δ) Επίσης, στο παρόν στάδιο το Συγκρότημα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα  

χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων και 
υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων με συγκεκριμένες τράπεζες, όπως 
αναφέρονται στις σημειώσεις 12 και 13 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων.  Το Συγκρότημα  και οι εν λόγω τράπεζες βρίσκονται στα 
τελικά στάδια διαπραγμάτευσης για συνομολόγηση σειράς συμφωνιών που να ρυθμίζουν 
ή/και να τροποποιούν τις εν λόγω υποχρεώσεις με τέτοιο τρόπο ώστε το Συγκρότημα να 
είναι σε θέση να τις εξυπηρετεί με βάση τις οργανικές του ταμειακές ροές.  

 
Τυχόν αρνητική εξέλιξη στις πιο πάνω διαβουλεύσεις, όπως επίσης και στα θέματα που 
αφορούν εγγυήσεις δανειακών υποχρεώσεων της Ιθύνουσας όπως περιγράφονται στη 
σημείωση 20, κάτι που δεν προκύπτει από την μέχρι τώρα στάση των τραπεζών, ενδέχεται να 
δημιουργήσει ουσιαστική αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να 
συνεχίσει τις εργασίες του ως δρώσα οικονομική μονάδα.   
 
Σε περίπτωση που το Συγκρότημα δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις εργασίες του, θα 
χρειαστεί να γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές για μείωση της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του στη ρευστοποιήσιμη τους αξία και να γίνει πρόβλεψη για οποιεσδήποτε 
πρόσθετες υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν. 
 
Οι αβέβαιες οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς και η αναιμική 
οικονομική ανάπτυξη στις πλείστες χώρες της Ευρωζώνης και άλλους οικονομικούς εταίρους 
όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, μπορούν να επηρεάσουν: 
 
 την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών του Συγκροτήματος να 

αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το Συγκρότημα ποσά, 
 τις προβλέψεις ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και την εκτίμηση για την απομείωση 

των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί το ρευστό περιβάλλον και λαμβάνει αποφάσεις για την 
εύρυθμη λειτουργία του Συγκροτήματος.  Μεταξύ άλλων γίνεται κεντρική διαχείριση 
χρηματικών πόρων και χειρισμός θεμάτων που αφορούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα 
οποία οι εταιρείες του Συγκροτήματος συναλλάσσονται.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει με βεβαιότητα όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν 
να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και της Ελλάδας και κατά συνέπεια, ποια 
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, 
τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. 
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22. ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Η θυγατρική εταιρεία Louis Hotels στις 29 Ιουλίου 2015, ανάλαβε την πενταετή διαχείριση 
της ξενοδοχειακής μονάδας King Alkinoos στο Πρωταρά.  Το King Alkinoos θα είναι έτοιμο 
να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2016.  Η αμοιβή διαχείρισης θα υπολογίζεται ως ποσοστό 
στο Μικτό Λειτουργικό Κέρδος.  Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της ξενοδοχειακής μονάδας 
ελέγχεται από τον κ. Ιάσωνα Περδίο. 
 
Στην Ελλάδα, με το Νόμο 4334/16/07/2015, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή αυξάνεται 
ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος από 26% σε 29% με ισχύ από την χρήση 2015.  
Πέραν της αύξησης στη τρέχουσα φορολογία η αλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει την 
υποχρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας περίπου €2.600 χιλιάδες. 
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