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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 
 
Προς το 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Τελικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» 

Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Απριλίου 
2021, μελέτησε και ενέκρινε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες υποβάλλονται με την 
παρούσα ανακοίνωση, και όπως αυτές θα περιληφθούν στο έντυπο της Ετήσιας 
Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2020. 
 

2. Κύκλος εργασιών 
 

Τα εισοδήματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
ανήλθαν σε €2.438.805 ενώ για το 2019, τα εισοδήματά της Εταιρείας ανήλθαν στις 
€2.982.543. 
 

3. Κέρδος πριν από τη φορολογία 
 
Το κέρδος πριν από τη φορολογία για το έτος 2020 ανήλθε σε €417.432 σε 
σύγκριση με το κέρδος ύψους €537.390 που πραγματοποίησε η Εταιρεία για το έτος 
2019. Η μείωση του κέρδους για το έτος 2020 οφείλεται στη μη λειτουργία του 
Ξενοδοχείου Ρόδον καθ’ όλη την διάρκεια του έτους σε σύγκριση με το κέρδος του 
έτους 2019. 
 

4. Κέρδος για το έτος και κέρδος ανά μετοχή 
 

Το κέρδος για το έτος 2020 ανήλθε σε €488.067 (2019: 493.741 κέρδος). Το κέρδος 
ανά μετοχή ανήλθε σε 13,59 σεντ για το έτος 2020, ενώ για το 2019 υπήρξε κέρδος 
13,75 σεντ ανά μετοχή. 
 
Για τον υπολογισμό του κέρδους ανά μετοχή, χρησιμοποιήθηκε ο μεσοσταθμικός 
αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2019 ο 
οποίος ανερχόταν σε 3.590.215 μετοχές. 
 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρείας πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 11:00 
π.μ. στο Ξενοδοχείο Ρόδον, στον Αγρό. 
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6. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα προτείνει στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος. 
 

7. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα τελικά Οικονομικά 
Αποτελέσματα της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμα για τους μετόχους και το επενδυτικό 
κοινό στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

 

8. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται με βάση τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου για την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 

 

Σημειώσεις  
 
(α)   Τα αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας 
Ernst & Young Cyprus Limited. 
 
(β) Αντίγραφα των τελικών αποτελεσμάτων και των Ελεγμένων Οικονομικών 
Καταστάσεων υπάρχουν διαθέσιμα τόσο για τους μετόχους όσο και για το επενδυτικό 
κοινό στα Γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 42-44, Γραφείο 401, Λευκωσία 
1080, στον Γραμματέα της Εταιρείας κ. Μάριο Χοιρομερίδη, τηλέφωνο επικοινωνίας 
22672015, καθώς και στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Οδός Ρόδου αρ. 1, 
Ξενοδοχείο Ρόδον, 4860 Αγρός, Λεμεσός, τηλέφωνο επικοινωνίας 25521201. 
 
 
 
Λευκωσία, Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 
 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 






























































































