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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία», η 
«Εξέλιξη») εξέτασε και ενέκρινε την ένδειξη αποτελέσματος της για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 η οποία παρουσιάζεται πιο κάτω μαζί με τη σχετική επεξηγηματική κατάσταση. 
 

Η ένδειξη αποτελέσματος έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13 του περί 
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) 
Νόμου 190(Ι) του 2007. 
 

 
Ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 
 

 Μη ελεγμένα 
2018 

€ 

 Ελεγμένα 
2017 

€ 
Κέρδος /(ζημιά) μετά την φορολογία  
    για το έτος: 

    

 (21,772)  (34,454) 

    
 
 
Κέρδος /(ζημιά) ανά μετοχή 
 

 
 

(0.06 σεντ) 

  
 

(0.10 σεντ) 

 
 

Επεξηγηματική κατάσταση στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018 
 
1. Κατά την κατάρτιση της ένδειξης αποτελέσματος, εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η 
ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2017. Η ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν 
έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 
 

2. Η ζημιά μετά τη φορολογία για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε 
σε €21,772 σε σύγκριση με ζημιά €34,454 κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 
 
3. Η ζημιά ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση τη ζημιά της Εταιρείας για το έτος και τον 
μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2018. 
 

4. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 
7.771.666 συνήθεις μετοχές και 26.228.334 μετοχές τάξης Β, όλες ονομαστικής αξίας €0.10 (10 
σεντ) η κάθε μία. 
 
Η Εταιρεία παραμένει χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, και 
αυτό σαφώς αποτελεί αβεβαιότητα ως προς τη μελλοντική της πορεία. 


