PRIMETEL PLC
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €33.251.807 –ΑΥΞΗΣΗ 35,8%
ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ €8.556.962
Μεταβολή

€

Έτος που
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31/12/2009
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€
€

Πωλήσεις

+8.770.513

33.251.807

24.481.294

(Ζηµιά)/Κέρδος από
εργασίες

-2.621.095

(1.206.090)

1.415.005

(Ζηµιά)/Κέρδος που
αναλογεί στους
µετόχους

-8.807.435

(8.556.962)

250.473

(Ζηµιά)/Κέρδος ανά
µετοχή (σεντ)

-4.66

(4,50)

0,16

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της PRIMETEL PLC (η “Εταιρεία”) σε συνεδρία του που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2010,
µελέτησε και ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.

2.

Η Ένδειξη Αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς
ελεγκτές της εταιρείας.

3.

Κατά την κατάρτιση της Ένδειξης Αποτελέσµατος εφαρµόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως εκείνες που
εφαρµόστηκαν κατά την κατάρτιση των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων του προηγούµενου έτους που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2008 και συνάδουν µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και του περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς.

4.

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €33.251.807 σηµειώνοντας αύξηση €8.770.513 ή 35,8% σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Σηµειώθηκαν αυξήσεις σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της εταιρείας, κυρίως
όµως από υπηρεσίες σε οικιακούς πελάτες.

5.

Η ζηµιά από Εργασίες της εταιρείας ανήλθε στις €1.206.090 σε σύγκριση µε κέρδος €1.415.005 από εργασίες κατά το
έτος 2008 . Η ζηµιά οφείλεται κυρίως στα µη επαναλαµβανόµενα έξοδα που παρουσιάστηκαν στα αποτελέσµατα της Α’
Εξαµηνίας, στο αυξηµένο κόστος απόκτησης τηλεοπτικού περιεχοµένου , καθώς και από υστέρηση εισοδηµάτων και
ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας ως αποτέλεσµα αθέµιτων πρακτικών ανταγωνισµού.

6.

Η εταιρεία προχώρησε σε πλήρη διαγραφή υπεραξίας (Goodwill) ύψους €4.580.285 καθώς επίσης και αναβαλλόµενων
φορολογικών στοιχείων ενεργητικού ύψους €1.267.831.

7.

Οι πιο πάνω διαγραφές κρίθηκαν αναγκαίες, λόγω των αθέµιτων πρακτικών ανταγωνισµού και της χρονοβόρας
διαδικασίας αντιµετώπισης τους από τα αρµόδια όργανα του κράτους καθώς και της έλλειψης κατάλληλου τρόπου
εκτίµησης της υπεραξίας της εταιρείας.

8.

Η ζηµιά ανά Μετοχή υπολογίστηκε µε βάση τη ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους και το µεσοσταθµικό αριθµό των
µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους.

9.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως µη προτείνει

πληρωµή οποιουδήποτε µερίσµατος.
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10. Η Κατάσταση Ένδειξης Αποτελέσµατος της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 καθώς και η
Επεξηγηµατική Κατάσταση δεν θα αποσταλούν στους δικαιούχους των τίτλων αλλά θα δηµοσιευτούν στην εφηµερίδα
Σηµερινή στις 27 Φεβρουαρίου 2010.

11. Το επενδυτικό κοινό µπορεί να προµηθευτεί αντίγραφα της Ένδειξης Αποτελέσµατος και της Επεξηγηµατικής Κατάστασης,
από τα γραφεία του συγκροτήµατος, The Maritime center, Λεωφόρος Οµονοίας 141, Λεµεσός καθώς και από την
ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση www. Prime-tel.com
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