ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ
Αυτό το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο τροποποιεί τις συνοπτικές πληροφορίες που
αποτελούν µέρος του Αρχικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µε την προσθήκη των ακόλουθων
πληροφοριών στο Στοιχείο B.9, Μέρος Ι (Σύνοψη) του Αρχικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, όπως
ορίζεται κατωτέρω:
Ενότητα Β — Εκδότης
Στοιχείο
B.9

Προβλέψεις και
εκτιµήσεις κέρδους

Παράρτηµα I, 13.1

Shell

Παράρτηµα XXII

Η Ενηµέρωση Τέταρτου Τριµήνου και Πλήρους Έτους 2015
της Shell περιέχει τις ακόλουθες εκτιµήσεις κέρδους:
«τα κέρδη της Shell για το τέταρτο τρίµηνο του 2015, βάσει του
τρέχοντος
κόστους
προµηθειών
(«CCS»)
εκτός
τωνκαθορισµένων στοιχείων, αναµένεται να κυµαίνονται στα
1.6 – 1.9 δισεκατοµµύρια δολάρια.” και «Τα κέρδη για το
Πλήρες Έτος 2015, βάσει του τρέχοντος κόστους προµηθειών
(«CCS») εκτός των καθορισµένων στοιχείων, αναµένεται να
κυµαίνονται στα10.4 – 10.7 δισεκατοµµύρια δολάρια.”
«Τα έσοδα που αναλογούν στους µετόχους της Royal Dutch
Shell plc αναµένεται να κυµαίνονται στα 0.6 – 1.0
δισεκατοµµύρια δολάρια για το τέταρτο τρίµηνο του 2015 και
για το πλήρες έτος αναµένεται να είναι της τάξης των 1.6 – 2.0
δισεκατοµµυρίων δολαρίων.»
Οι ανωτέρω εκτιµήσεις κέρδους έχουν συνταχθεί µε βάση τις
µη ελεγµένες συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις της Shell για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε
στις 30 Σεπτεµβρίου 2015 και περιλαµβάνονται στην
ενδιάµεση ανακοίνωση αποτελεσµάτων που εξέδωσε η Shell
στις 29 Οκτωβρίου 2015 και τους µη ελεγµένους
λογαριασµούς διαχείρισης της Shell για την τρίµηνη περίοδο
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η λογιστική βάση που
χρησιµοποιήθηκε είναι σύµφωνη µε τις λογιστικές πολιτικές
της Shell.
BG
Στις 20 Ιανουαρίου 2016, η BG δηµοσίευσε µια λειτουργική και
εµπορική ενηµέρωση για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2015 («Λειτουργική και Εµπορική Ενηµέρωση
της BG 2015»). Η Λειτουργική και Εµπορική Ενηµέρωση
2015 της BG περιέχει τις ακόλουθες εκτιµήσεις κέρδους:
«Επί του παρόντος, ο Όµιλος BG αναµένει να υποβάλει έκθεση
για το πλήρες έτος 2015:
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•

Κέρδη Επιχειρηµατικής Απόδοσης της τάξης των 1.7
δισεκατοµµυρίων δολαρίων

•

Κέρδη συνολικών αποτελεσµάτων τουλάχιστον 2.3
δισεκατοµµυρίων δολαρίων
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«Η Επιχειρηµατική Απόδοση’’ δεν περιλαµβάνει αποµειώσεις, ορισµένες
επανα-µετρήσεις και αποσβέσεις και ορισµένα άλλα έκτακτα στοιχεία, καθώς ο
αποκλεισµός αυτών των στοιχείων παρέχει µια σαφή και συνεκτική
παρουσίαση της υποκείµενης λειτουργικής απόδοσης των εν εξελίξει
επιχειρήσεων του Οµίλου BG.»

(Παράρτηµα I), B.9
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Οι ανωτέρω εκτιµήσεις κέρδους έχουν συνταχθεί µε βάση τις
µη
ελεγµένες
ενοποιηµένες
ενδιάµεσες
οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου BG για την εννεάµηνη περίοδο που
έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2015, τους µη ελεγµένους
λογαριασµούς διαχείρισης του Οµίλου BG για την δίµηνη
περίοδο που έληξε στις 30 Νοεµβρίου 2015 και την εκτίµηση
των ∆ιευθυντών της BG για τα οικονοµικά αποτελέσµατα του
Οµίλου BG για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Οι
ανωτέρω εκτιµήσεις κέρδους έχουν συνταχθεί σε συµφωνία µε
τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από την BG για τα
µη ελεγµένα ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα για την
εννεάµηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2015 και
µε εκείνες που θα ισχύουν για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2015.

