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ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕTΟΣ 2014 

  

Μη ελεγμένα 

2014 

€ 

 

Ελεγμένα  

2013 

€ 
Πωλήσεις 44.000.000 42.724.121 

 

   

(Ζημιά)/Κέρδοςπου αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας   (450.000)      334.761 

   

(Ζημιά)/Κέρδος ανά μετοχή (Σέντ) Βασικό και πλήρως 

κατανεμημένο 

        (1.16)           0.86 

 

Σημειώσεις: 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρίαση του που έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 2015, μελέτησε και 

ενέκρινε την ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

2. Η ένδειξη αποτελέσματος αναφορικά με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. 

3. Κατά την κατάρτιση της ένδειξης του αποτελέσματος εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως εκείνες 

που εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών οι οποίες συνάδουν με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα.  

4. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2014 είναι μειωμένα σε σύγκριση με 

εκείνα του αντίστοιχου περσινού έτους λόγω:  

α) το οικονομικό έτος 2013 υπήρχε θετική συνεισφορά στα ενοποιημένα αποτελέσματα από την συμμετοχή 

μετόχων μειοψηφίας στην επέκταση των εργασιών του Συγκροτήματος μέσω της αντιπροσώπευσης της 

Western Union στο Ισραήλ για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων. 

β) μέσα στα έξοδα διαχείρισης του 2014 έχουν συμπεριληφθεί τα κόστα έναρξης και επέκτασης των 

δραστηριοτήτων για την αντιπροσώπευση της Western Union στο Ισραήλ. 

5. Τα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου έχουν επηρεαστεί θετικά και για τους 

ακόλουθους λόγους:  

 Βελτιστοποίηση των Logistics σε όλους τους τομείς και νέο πελατολόγιο 

 Μείωση των κόστων 

     Θετική συνεισφορά από την επένδυση στην Swissport-GAP και της Otero που λογίζεται με την 

μέθοδο της καθαρής θέσης (Equity Accounting) 

6. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος ανήλθε σε €44.000.000 το έτος 2014 σε σύγκριση με €42.724.121 το 

έτος 2013 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3%. 

7. Τo κέρδος για το έτος 2014 πριν την αφαίρεση αποσβέσεων στοιχείων πάγιου ενεργητικού, που δεν αποτελούν 

ταμειακή εκροή είναι €518.380 σε σύγκριση με €1.695.948 το έτος 2013. 

8. Κύριοι στόχοι της Διεύθυνσης της Εταιρείας είναι η σταθερή ανάπτυξη και ενίσχυση των εργασιών της στο 

εξωτερικό, καθώς  επίσης η διατήρηση και ισχυροποίηση της ηγετικής θέσης στους κύριους τομείς 

δραστηριότητας και ειδικότερα στα Logistics στην κυπριακή αγορά. Ο τομέας Logistics και μεταφορές 

παραμένει να έχει την πιο σημαντική συνεισφορά στα εισοδήματα του Συγκροτήματος με ποσοστό πάνω από 

90%. 

9. Το βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή, υπολογίστηκε με βάση το μεσοσταθμικό αριθμό 

μετοχών που ήταν εκδομένες κατά την διάρκεια του έτους. 

 

Η κατάσταση ένδειξης του αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 καθώς 

και η σχετική επεξηγηματική κατάσταση δεν θα σταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθεί στην Χαραυγή την 

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2014. 

 

 

 


