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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Θέμα : Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο από                              

1 Ιουλίου 2013 μέχρι 11 Νοεμβρίου 2013.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίαση 
του την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 ενέκρινε την ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης της 
Eταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο από                            
1 Ιουλίου μέχρι 11 Νοεμβρίου 2013 (η εν λόγω περίοδος), σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Νόμου 190(1) του 2007. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς 
ελεγκτές και παραθέτει σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση και απόδοση του 
Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση των ουσιωδών γεγονότων κατά την εν λόγω 
περίοδο. 
 
Φύση εργασιών του Συγκροτήματος 
 
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, δεν έχει αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο σε 
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013 και παραμένει η διεξαγωγή επενδύσεων σε 
εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (XAK) καθώς και σε ιδιωτικές 
εταιρείες. 
 
Ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές και το αντίκτυπο τους στην οικονομική 
κατάσταση του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο 
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα κατά την εν λόγω περίοδο. 
 
Κατά την εν λόγω περίοδο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι 
επενδυμένα στο ΧΑΚ και αποτιμώνται σε δίκαιη αξία παρουσίασαν κέρδη €6.918 σε 
σύγκριση με ζημιές €57.981 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επίσης κατά την εν λόγω 
περίοδο το Συγκρότημα πραγματοποίησε ζημιές από ρευστοποίηση εισηγμένων μετοχών 
ύψους €6.061 σε σύγκριση με ζημιές €760 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Η γη του Συγκροτήματος έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές στις    
3 Ιανουαρίου 2013 με βάση την αγοραία αξία της. Κατά την εν λόγω περίοδο δεν έχει γίνει 
νέα εκτίμηση καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η αξία της γης 
παραμένει σταθερή στα ίδια επίπεδα. Η γη θα επανεκτιμηθεί από ανεξάρτητους 
επαγγελματίες εκτιμητές στο τέλος του τρέχοντος έτους. 



           

 
Κατά την εν λόγω περίοδο τα διαχειριστικά έξοδα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 
€7.870 και ανήλθαν συνολικά σε €25.825 από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. 
 
Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, το Συγκρότημα παρουσιάζει ζημιές ύψους €9.800 
περίπου για την εν λόγω περίοδο. Οι ζημιές του Συγκροτήματος από την αρχή του έτους 
μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2013 ανέρχονται σε €18.500 περίπου σε σύγκριση με ζημιές 
€200.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες ή και από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός των κυρίων 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος κατά την εν λόγω περίοδο. 
 
Προοπτικές του Συγκροτήματος  
 
Λόγω των επιδράσεων της απόφασης του Eurogroup και της επιβολής των περιοριστικών 
μέτρων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις 
εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία που τυχών να έχουν επίδραση στην μελλοντική 
χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. 
 
Οι προοπτικές του Συγκροτήματος για το 2013 θα εξαρτηθούν κυρίως από την πορεία των 
ακινήτων στην Κύπρο και την πορεία των επενδύσεων του  στο ΧΑΚ και ΧΑ.  
 
Το Συγκρότημα θα ανακοινώσει αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων του στα 
ενδεικτικά αποτελέσματα του 2013.  
 
    
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Βάσω Παναγίδου 
Γραμματέας  
 
Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  


