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Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Έγκριση της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Διαχείρισης που υποβάλλεται
κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company
Limited  (η «Εταιρεία»),  σε συνεδρίασή του,  που πραγματοποιήθηκε σήμερα 25  Απριλίου 2016,
μελέτησε και ενέκρινε την Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Διαχείρισης που υποβάλλεται κατά το
πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)  Νόμους του 2007  έως 2014.  Η
εγκριθείσα Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης επισυνάπτεται.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος,
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
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Παραθέτουμε την Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Διαχείρισης της Ellinas Finance Public
Company Ltd («η Εταιρεία»), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 11 των περί των Προϋποθέσεων
Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 έως 2014:

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΟΥ ΕΩΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016 ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») δεν σημείωσε ουσιαστική μεταβολή, με αποτέλεσμα να μην επηρεάσει τα
αποτελέσματα της Εταιρείας.

Το κέρδος μετά την φορολογία για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε 31 Μαρτίου 2016
ανήλθε στις €10,056 (για την αντίστοιχη περίοδο του 2015: €23,645 κέρδος).

Η συνολική πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες έχει μειωθεί κατά €33,437 (για την αντίστοιχη περίοδο
του 2015: €3,977 αύξηση).

Η Εταιρεία παρουσιάζει μικρό κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες ύψους €863 (για την
αντίστοιχη περίοδο του 2015: €9,274 ζημία) από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Τα συνολικά εισοδήματα από εργασίες για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε 31 Μαρτίου
2016 ανήλθαν σε €179,733 παρουσιάζοντας μείωση εν σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
που ήταν €203,663.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και αποθεματικών έχει αυξηθεί από €7,060,073 που ήταν στις 31
Δεκεμβρίου 2015 σε €7,070,129 στις 31 Μαρτίου 2016.

Από το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους 2016 μέχρι σήμερα, λόγω του ότι δεν υπήρξε μεγάλη
διαφοροποίηση του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑΚ, η πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες και τα
εισοδήματα από επενδυτικές δραστηριότητες δεν έχουν επηρεαστεί.

Κύριες Δραστηριότητες

Η Εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει τις επιχειρηματικές τις δραστηριότητες, πέραν των σχεδίων για
επενδύσεις στο ΧΑΚ & Χρηματιστήριο Αθηνών, σε δανειοδοτικές υπηρεσίες όπως χρηματοδοτήσεις
μέσω προεξόφλησης μεταχρονολογημένων επιταγών, χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων
δανείων (short term loans και bridge finance), σε άλλα εμπορικά και προσωπικά δάνεια, επενδύσεις,
καθώς και στην επέκταση του δικτύου της υπηρεσίας MoneyGram.

Η μελλοντική πορεία της Εταιρείας θα επηρεαστεί άμεσα από την κατάσταση της κεφαλαιαγοράς και
από την δυνατότητα της Εταιρείας να εισπράξει ποσά από πρόνοιες για επισφαλείς χρεώστες.

Λευκωσία, 25 Απριλίου 2016


