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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Θέμα : Προκαταρκτικά Αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unigrowth Investments Public Ltd σε συνεδρίαση 
που έγινε την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017, μελέτησε και ενέκρινε τα 
ενδεικτικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2016. Η Ένδειξη Αποτελέσματος μαζί με την Επεξηγηματική 
Κατάσταση δε θα σταλεί στους μετόχους. Έντυπα ολόκληρου του κειμένου 
της Ένδειξης Αποτελέσματος και της Επεξηγηματικής Κατάστασης που έχουν 
ετοιμαστεί, διατίθενται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή 
Δέρβη 20, 3ος όροφος, Λευκωσία Τ.Κ. 1066. 
 
 
Ο Γραμματέας 
 
 
Κωνσταντίνος Μπεκρής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Έκθεση Διαχείρισης με βάση το άρθρο 13 του Νόμου 
 
 
Κατά την κατάρτιση της ένδειξης των καταστάσεων συνολικών εσόδων και 
οικονομικής θέσης της Εταιρείας εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η 
ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η ένδειξη των καταστάσεων δεν έχει 
ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 
Η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά ύψους €181,045 το 2016 σε σύγκριση με 
ζημιά €14,642 το 2015. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε επανεκτίμηση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων. 
Η ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμώνται σε δίκαιη αξία ανήλθε σε € 8,144 σε σύγκριση με ζημιά ύψους 
€ 73,306 το 2015. 
Η Εταιρεία εισέπραξε μερίσματα ύψους €3,400 το 2016 σε σχέση με €31,145 
το 2015. Τα εισοδήματα από ενοίκια είναι €70,920 το 2016 έναντι €66,815 το 
2015. 
Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω η ζημιά ανά μετοχή ανέρχεται σε 1,34 σεντ 
του ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σε σχέση με ζημιά 0,11 σεντ του ευρώ στις 
31 Δεκεμβρίου 2015. 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από δραστηριότητες οι 
οποίες είναι εκτός των κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
 
 
Γεγονότα που επηρέασαν τις αγορές το 2016 
 
Κατά το έτος 2016 η Κυπριακή Οικονομία επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό 
από την ασταθή κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική Οικονομία και την 
Ευρωζώνη γενικότερα, η οποία, συνέχισε την αρνητική της πορεία. Σημαντικά 
γεγονότα που επηρεάζουν τις Χρηματαγορές γενικότερα είναι το 
Μεταναστευτικό με τις διαμάχες Συρίας-Τουρκίας και Ισλαμικού Κράτους να 
δημιουργούν καταστάσεις αβεβαιότητας και ανασφάλειας. 
 
Προβλέψεις και εκτιμήσεις για το έτος 2017 
 
Οποιεσδήποτε προβλέψεις για το 2017 είναι παρακινδυνευμένες διότι όλα θα 
εξαρτηθούν από τις εξελίξεις της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους Εταίρους 
καθώς και τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της Κύπρου. Οι πολιτικές και 
οι οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν την ψυχολογία των Επενδυτών και έχουν 
άμεσες επιπτώσεις στα αποτελέσματα των Ελληνικών και Κυπριακών 
τραπεζών στις οποίες έχει σημαντικές επενδύσεις το Συγκρότημα. 
 
Ο Γραμματέας 
 
 
Κωνσταντίνος Μπεκρής 
   
 


