
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LIMITED 
ΕΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ  

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Top Kinisis Travel Public Limited σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε 
στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 εξέτασε και ενέκρινε τις συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017. 
 
Ο ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων που περιλαμβάνεται στη δημοσίευση αυτή αποτελεί απόσπασμα 
από τις συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Έντυπα  ολόκληρου του κειμένου των 
συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 34 ‘‘Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις’’ και της 
επεξηγηματικής κατάστασης  τα  οποία έχουν αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, θα διατίθενται δωρεάν στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη οδό Λεωνίδου 2 & 
Λεωφόρος Ακροπόλεως, Στρόβολος, Λευκωσία. 
 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ  25  ΚΑΙ 27(5) ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ IV ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 81(1)) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 
 

1. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 δεν έχουν ελεγχθεί από 
τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος και περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας και 
των θυγατρικών της εταιρειών. 

 
2. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της εξαμηνίας ετοιμάστηκαν ακολουθώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές και 

μεθόδους υπολογισμού που εφαρμόζονται στην ετοιμασία των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος 2016.  

 
3. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 ανήλθε σε 

€11.334.651 και κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο 
(€11.322.006). Το μικτό περιθώριο κέρδους του Συγκροτήματος κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2017 ανήλθε σε 9,81% σε σύγκριση με 8,64% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αυτό οφείλεται 
στο βελτιωμένο μίγμα προϊόντος των πωλήσεων. 

  
4. Τα έξοδα διαχείρισης του Συγκροτήματος κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 

€914.154 σε σχέση με €869.289 της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 5,16% 
οφειλόμενη κυρίως σε αυξημένα ποσά αποσβέσεων και χρεολυσίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

 
5. Τα έξοδα πωλήσεων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών παρουσίασαν μικρή αύξηση από 1,78% σε 2,04% 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οφείλεται κυρίως σε αύξηση εξόδων διαφήμισης. 
 

6. Τα έξοδα χρηματοδότησης του Συγκροτήματος παρουσίασαν μείωση κατά 10,92% οφειλόμενη κυρίως 
στην μείωση των αναγκών του Συγκροτήματος για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 

 
7. Ο υπολογισμός του κέρδους ανά μετοχή έγινε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 33 ‘Κέρδος ανά μετοχή’. Το βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος 
ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια των πιο πάνω περιόδων. 

 
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα των δραστηριοτήτων του 

Συγκροτήματος, κρίνει τα αποτελέσματα της παρούσας εξαμηνίας ικανοποιητικά. Αναφορικά με τις 
προοπτικές του έτους το Δ.Σ. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι βελτιωμένα σε σχέση με 
το 2016. 



TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LIMITED 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 
 

 1.1.2017 -  1.1.2016 - 

 30.6.2017  30.6.2016 

 €  € 

Κύκλος εργασιών  11.334.651  11.322.006 

Κόστος πωλήσεων  (10.222.251)  (10.343.942) 

Μεικτό κέρδος  1.112.400  978.064 

Άλλα εισοδήματα  17.959  36.665 

     

Έξοδα διαχείρισης  (914.154)  (869.289) 

Έξοδα πωλήσεων  (231.203)  (200.731) 

Κέρδος/(Ζημιά) από εργασίες  (14.998)  (55.291) 

     

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (63.054)  (70.787) 

Ζημιά από την επανεκτίμηση επενδύσεων προς εμπορία  -  - 

Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) από συνδεδεμένη εταιρεία  4.225  555 

Αποτέλεσμα προ φόρων  (73.827)  (125.523) 

Φορολογία   736  10.331 

Κέρδος/(Ζημιά) για την χρήση  (73.091)  (115.192) 

     

Συμφέρον μειοψηφίας  (3.581)  5.177 

 

Κέρδος/(Ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους του 

συγκροτήματος 

  

 

(76.672) 

  

 

(110.015) 

     
Κέρδος/Ζημιά) ανά μετοχή (σεντς)  (0,63)  (0,90) 

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντς)  (0,63)  (0,90) 
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