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Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2015

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance
Public Company Limited (η «Εταιρεία»), συνήλθε σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2016 και
ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το οικονομικό έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η οποία παρατίθεται πιο κάτω μαζί με την
Επεξηγηματική Κατάσταση. Αποφασίστηκε ότι, η Ένδειξη Αποτελέσματος μαζί με την
Επεξηγηματική Κατάσταση δε θα αποσταλούν στους μετόχους της Εταιρείας, αλλά
θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα “Αλήθεια”, την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016.

Το επενδυτικό κοινό μπορεί επίσης να προμηθευτεί αντίγραφα της Ένδειξης
Αποτελέσματος και της Επεξηγηματικής Κατάστασης, όπως έχουν εγκριθεί, από το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος,
Λευκωσία. Η Ένδειξη Αποτελέσματος είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα της
εταιρείας στη διεύθυνση www.ellinasfinance.com.

Κωνσταντίνος Σέρβος,
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
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Ένδειξη Αποτελέσματος του συγκροτήματος Ellinas Finance Public Company Ltd (το
«Συγκρότημα»)  για το έτος που έληξε στις 31  Δεκεμβρίου 2015,  σύμφωνα με την
υποχρέωση για δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματος που προκύπτει από το
άρθρο 13 των περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 έως 2013 (ο «Νόμος»):

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που Έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2015

Έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2014

(Μη ελεγμένο) (Ελεγμένο)

Κέρδος/(Ζημία) μετά από τη φορολογία €(1.068.981) €150.346

Κέρδος/(Ζημία) ανά μετοχή (6,68) σέντ 0,94 σέντ

Σημείωση:
1. Τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν έχουν ελεγχθεί

από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
2. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς και είναι οι ίδιες όπως αυτές εφαρμόζονται για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση σύμφωνα του Άρθρου 13(3) του
Νόμου και της Κ.Δ.Π. 326/2009 παρ. 5.2.4.4. - 5.2.4.6.

Οικονομική ανάλυση των Αποτελεσμάτων για το έτος 2015 (μη ελεγμένα
αποτελέσματα) και συγκριτική ανάλυση σε σχέση με την αντίστοιχή προηγούμενη
περίοδο (ελεγμένα αποτελέσματα).

Εισοδήματα

Τα εισοδήματα από εργασίες του Συγκροτήματος για το έτος 2015 παρουσίασαν
μείωση της τάξης του 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ανήλθαν
στις €849.474 για το έτος 2015 σε σχέση με €863.393 για το έτος 2014.

Μείωση της τάξης του 56% παρουσίασαν τα εισοδήματα από Χρηματοδοτήσεις
Επενδυτικών Σχεδίων. Αύξηση κατά 11% παρουσίασαν τα εισοδήματα από
βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις και άλλα δάνεια και αύξηση επίσης της τάξης του
16% παρουσίασαν τα εισοδήματα από προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών
και από την υπηρεσία αποστολής και παραλαβής χρημάτων (MoneyGram).

Η ζημία από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων ανήλθε στις €66.541 το έτος
2015 σε σχέση με ζημίες ύψους €44.209 το έτος 2014.
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Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες

Η πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες για το έτος 2015 ανήλθε σε €1.104.763 σε σχέση
με €37.396 για το έτος 2014. Το ποσό των €1.104.763 αντιπροσωπεύει το μέρος των
δανείων, κυρίως επενδυτικών και βραχυπρόθεσμων, τα οποία δεν καλύπτονται από
ικανές εξασφαλίσεις ή η αξία των εξασφαλίσεων τους έχει προσφάτως επανεκτιμηθεί
αρνητικά και τα οποία δεν εξυπηρετούνται πλήρως  ή δεν εξυπηρετούνται καθόλου.

Κέρδος μετά από τη φορολογία

Ως αποτέλεσμα των παραγόντων οι οποίοι παρουσιάζονται πιο πάνω, η ζημιά μετά
από τη φορολογία για το έτος 2015 ανήλθε σε €1.068.981 σε σύγκριση με κέρδος
€150.346 για το έτος 2014.

Προοπτικές του Συγκροτήματος για το τρέχον έτος
Το Συγκρότημα συνεχίζει να εστιάζει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, πέραν
από τα σχέδια για επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και 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, στην
επέκταση του δικτύου της υπηρεσίας MoneyGram, καθώς και σε νέα προϊόντα και
υπηρεσίες. Η κερδοφορία του Συγκροτήματος για το τρέχον έτος θα επηρεαστεί
άμεσα από την πορεία της Κυπριακής Οικονομίας, της Χρηματιστηριακής Αγοράς και
από το ύψος των προβλέψεων για τους επισφαλείς χρεώστες.

Λευκωσία, 29 Φεβρουαρίου, 2016.


