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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆ 
 
 
Προς το 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Τελικά Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" ∆ηµόσια 

Λτδ, σε συνεδρίαση του  που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 23 Απριλίου 2013, 
µελέτησε και ενέκρινε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, οι οποίες υποβάλλονται µε την παρούσα 
ανακοίνωση, και όπως αυτές θα περιληφθούν στο έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης της 
Εταιρείας για το έτος 2012.  

 
2. Τα τελικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 

δεν έχουν ουσιαστική απόκλιση από την ένδειξη αποτελέσµατος που είχε ανακοινωθεί 
στις 26 Φεβρουαρίου 2013.   

 
3. Κύκλος εργασιών  

  
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €2.901.533 το 2012 σε σύγκριση µε 
€3.062.715 το 2011, σηµειώνοντας µείωση  €161.182 ή 5,26%.   
 

4. (Ζηµία)/Κέρδος πριν από τη φορολογία  
 

Η ζηµία πριν από τη φορολογία για το 2012 ανήλθε σε €119.749 σε σύγκριση µε 
κέρδος €100.808 το 2011. Η χειροτέρευση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας κατά το 
έτος 2012 ήταν αποτέλεσµα της µείωσης στον κύκλο εργασιών λόγω της  γενικής 
οικονοµικής κρίσης που επικρατεί αλλά και της αύξησης των κόστων λειτουργίας του 
ξενοδοχείου. 

 
5. (Ζηµία)/Κέρδος για το έτος και κέρδος ανά µετοχή 

 
 Η χειροτέρευση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας το 2012,  από κέρδος €72.532 το 

2011 σε ζηµία €147.741 το 2012, είχε ως αποτέλεσµα να σηµειωθεί ζηµία ανά µετοχή 
4,12 σεντ, από κέρδος 2,02 σεντ που ήταν για το 2011. 

   
 Για τον υπολογισµό του κέρδους/ζηµίας ανά µετοχή, χρησιµοποιήθηκε ο 

µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια των ετών 
2012 και 2011, δηλαδή 3.590.215. 

 
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων 

της Εταιρείας πραγµατοποιηθεί το Σάββατο  15 Ιουνίου 2013 και ώρα 11ην πρωινή  
στο Ξενοδοχείο ΡΟ∆ΟΝ στον Αγρό. 

 
7. Περαιτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα προτείνει στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή οποιουδήποτε  µερίσµατος. 
 



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

 
9. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται µε βάση τους κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Κύπρου για την καλύτερη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 
 
Σηµειώσεις 
 
(α)   Τα αποτελέσµατα έχουν ελεχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας        
κ. KPMG 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 Mega Equity, Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 42-44, 3ος 
όροφος, Λευκωσία, στο γραµµατέα της εταιρείας κ. Σάββα Μενελάου τηλέφωνα 
22672015, 22711866, καθώς και στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Ρόδου 
αρ.1, Ξενοδοχείο Ρόδον, 4860 Αγρός, τηλέφωνο 25521201. 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
24 Απριλίου 2013 
 
Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 








































































