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A.L.PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD 

Ενδιάμεζη Έκθεζη Διασείπιζηρ  
Για ηην εξαμηνία πος έληξε ζηιρ 30 Ιοςνίος 2017 
 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο A.L.Prochoice Group Public Ltd ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ έγηλε  ζηηο 07 Σεπηεκβξίνπ 2017 
κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε 
ζηηο 30 Ινπλίνπ 2017 , νη νπνίεο δελ έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο Εηαηξείαο.  

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2017, 
εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ην  Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν (ΔΛΠ) Αξ.34 «Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη 
ζπλάδνπλ κε ηηο πξόλνηεο ησλ πεξί Αμηώλ θαη Φξεκαηηζηήξηνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκσλ θαη Καλνληζκώλ. 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο 
θαη κεζόδνπο ππνινγηζκνύ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2016 
θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη παξάιιεια κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο γηα ην  έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Δεθεκβξίνπ 2016.   

Κύπιερ Δπαζηηπιόηηηερ 

Τν Σπγθξόηεκα ζπλέρηζε θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν λα δηεμάγεη ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 Επελδύζεηο ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη  Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ, θαη ζπκκεηνρέο ζην θεθάιαην 
εηαηξεηώλ, 

 Πξνκήζεηα ζύζηαζεο (referral fee) γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο πειαηώλ ηνπ Σπγθξνηήκαηνο νη νπνίεο 
εθηεινύληαη από Επηρεηξήζεηο Παξνρήο Επελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, 

 Σπκβνπιεπηηθέο Υπεξεζίεο – δηακόξθσζεο ή / θαη αμηνιόγεζεο ζηξαηεγηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ, 
απνηίκεζεο εηαηξεηώλ, δηελέξγεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κειεηώλ, ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ εηαηξηθήο 
ρξεκαηνδόηεζεο θ.α., 

 Υπεξεζίεο Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο – εηνηκαζία κειεηώλ θαη αλαιύζεσλ βάζε ηερληθήο θαη ζεκειηώδνπο 
αλάιπζε εηζεγκέλσλ θαη κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ, θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ, ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθώλ 
δεδνκέλσλ γηα ηε Κππξηαθή Αγνξά, 

 Επελδύζεηο ζε αθίλεηα, θαη 

 Δηνηθεηηθέο θαη γξακκαηεηαθέο ππεξεζίεο. 

Επηπξόζζεηα ην Σπγθξόηεκα θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2017 δηεμήγαγε ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηεο 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο Prochoice Chrimatistiriaki Ltd: 

 Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ 

 Εθηέιεζε εληνιώλ γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ 

Επεξήγηζη Οςζιωδών Σςναλλαγών 

Καηά ηελ πεξίνδν ππό επηζθόπεζε ην Σπγθξόηεκα ζπλέρηζε θαλνληθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θαη δελ ππήξμαλ 
νπζηώδε γεγνλόηα θαη ζπλαιιαγέο, πέξαλ από ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο, πνπ λα είραλ αληίθηππν 
ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο. 

Οικονομική Ανάλςζη  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 2017, ην Σπγθξόηεκα παξνπζίαζε δεκηέο €274.020 ζε ζρέζε κε δεκηά 
ύςνπο €270.159 ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο 2016 

 Τα εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν παξνπζίαζαλ αύμεζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνύκελνπ 
έηνπο. Σπγθεθξηκέλα αλήιζαλ ζε €60.306 ζε ζρέζε κε €31.467 πνπ ήηαλ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

 Σε ζύγθξηζε κε ην πξώην εμάκελν ηνπ 2016 ηα εηζπξαθηέα ελνίθηα  απμήζεθαλ θαηά €30.585 θηάλνληαο ζηα 
€57.785 ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2016 πνπ ήηαλ €27.200. 

 Τα άιια εηζνδήκαηα κεηώζεθαλ, ζπγθεθξηκέλα αλήιζαλ ζε €3.416 γηα ηελ πεξίνδν ζε ζρέζε κε €8.467 ηελ 
πεξζηλή πεξίνδν. 
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 Τα θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο απμήζεθαλ από €269.570  ζηηο  €309.672, αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 14,88%. 

 Τα έμνδα δηνίθεζεο κεηώζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν θαηά €3.949  θζάλνληαο ζηα €22.230 ζε ζρέζε κε €26.179 πνπ 
ήηαλ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή  πεξίνδν. 

 Τν θέξδνο από εξγαζίεο απμήζεθε θαηά €37.175 θζάλνληαο ζηα €37.207 

 Η δεκηά πξηλ ηελ θνξνινγία απμήζεθε θαηά €2.927 θζάλνληαο  ζηα  €272.465 , αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,09%. 

 

Τν Σπγθξόηεκα δελ εμππεξεηεί ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ζηε παξνύζα θάζε θαη δηαπξαγκαηεύεηαη γηα ηελ 
αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ ηνπ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ  Σπγθξνηήκαηνο γηα ην 2017 ζα εμαξηεζνύλ από ηελ εμέιημε 
ησλ Φξεκαηηζηεξίσλ, ησλ νηθνλνκηώλ θαη ησλ αθηλήησλ ηνπ  Σπγθξνηήκαηνο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο.  Οπνηαδήπνηε 
πξόβιεςε ζηελ παξνύζα θάζε ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε. 

 

Διασείπιζη κινδύνων  

Τν Σπγθξόηεκα εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο θηλδύλνπο εθ ησλ νπνίσλ νη πην ζεκαληηθνί είλαη νη θίλδπλνη επηηνθίνπ, 
ξεπζηόηεηαο, πηζησηηθόο θίλδπλνο, θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο θαζώο επίζεο θαη ν ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο. Πιεξνθνξίεο 
αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδύλσλ ηνπ Σπγθξνηήκαηνο παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε  26 ησλ Οηθνλνκηθώλ 
Καηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2016 θαη δελ αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ζεκαληηθά γηα ην 
δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2017. 

 

Σςναλλαγέρ με ζςνδεδεμένα μέπη 

Πιεξνθνξίεο γηα ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα  κέξε γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2017 ζύκθσλα κε ηα 
ΔΠΦΑ, παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 15 & 18  ησλ Ελδηάκεζσλ Σπλνπηηθώλ Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ 
Καηαζηάζεσλ. 

 

Δημοζίεςζη  

i. Η Εμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε δελ ζα απνζηαιεί ζηνπο κεηόρνπο αιιά ε Ελνπνηεκέλε Καηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπώλ Σπλνιηθώλ Εζόδσλ ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα «Πνιίηεο» ζηηο 08/09/2017. 
 

ii. Οιόθιεξν ην θείκελν ηεο Εμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο δηαηίζεηαη ρσξίο επηβάξπλζε από ην εγγεγξακκέλν 
γξαθείν ηεο Εηαηξείαο Σπύξνπ Κππξηαλνύ 57, 1νο Όξνθνο Γξαθείν102, 6051 Λάξλαθα, Τει +35724661192 θαη 
είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ www.cse.com.cy. 

 

 

 

Αληξέαο Λεσλίδνπ - Πξόεδξνο 
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