
0016/00009389/el 

Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD 

COV 

 
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1

ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη Ανακοίνωση της Εταιρείας για τη Μη
Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της εταιρείας για την περίοδο
1ης Ιουλίου 2014 μέχρι 11 Νοεμβρίου 2014,
LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED
 
Attachment: 
  1. ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

Regulated

Publication Date: 12/11/2014



TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD 
Registration No.: HE 35908 

 

 

40 Themistokli Dervi Avenue 
3rd Floor, Office 301, 1066 Nicosia, Cyprus 
Tel: +357 22879886  Fax: +357 22592359 

http://www.toxotisinvestments.com 
 

 
 

 
 

 

 

12 Νοεμβρίου 2014 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Θέμα : Μη Ελεγμένη, Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης του Συγκροτήματος 

της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ για την περίοδο από 1 Ιουλίου 
2014 μέχρι 11 Νοεμβρίου 2014. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, σε 

συνεδρίαση του την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 ενέκρινε την Ενδιάμεση Κατάσταση  

Διαχείρισης  της Εταιρείας και της θυγατρικής της (το «Συγκρότημα») για την περίοδο 

από 1 Ιουλίου μέχρι 11  Νοεμβρίου 2014 (η  «εν λόγω περίοδος»),  που καταρτίστηκε 

και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11 των περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας 

(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 έως 

2013. Η  Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς  

ελεγκτές και παραθέτει γενική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και απόδοσης 

του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση οποιωνδήποτε  ουσιωδών γεγονότων κατά 

την εν λόγω περίοδο. 

Φύση εργασιών  

Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει κατά την εν λόγω 

περίοδο και παραμένει η διεξαγωγή επενδύσεων σε εισηγμένους τίτλους στο  

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), καθώς και σε 

ιδιωτικές εταιρείες. 

Ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές  

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα ή συναλλαγές κατά την εν λόγω 

περίοδο. 

Οικονομική Κατάσταση  

Η  γη του Συγκροτήματος έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητους  επαγγελματίες  εκτιμητές  

στις 30 Ιανουαρίου 2014 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 περίπου επίπεδα. 
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Τα διαχειριστικά έξοδα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν, κατά την εν λόγω περίοδο, 

κατά €10,851 και ανήλθαν συνολικά σε €27,156 από την αρχή του έτους μέχρι 

σήμερα. Σημειώνεται ότι, κατά τις αντίστοιχες περσινές περιόδους τα διαχειριστικά 

έξοδα του Συγκροτήματος ήταν €7,780 και  €25,825 αντίστοιχα.  

Ως αποτέλεσμα των πιο  πάνω,  το  Συγκρότημα, κατά την εν λόγω περίοδο 

παρουσιάζει ζημιές ύψους €10,435 σε σύγκριση με ζημιές ύψους €9,800 περίπου 

κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και ζημιές ύψους €22,982 περίπου από την 

αρχή του έτους μέχρι σήμερα σε σύγκριση με ζημιές ύψους €18,500 κατά 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  

Οι προοπτικές  του Συγκροτήματος για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 θα εξαρτηθούν 

κυρίως από την πορεία  των τιμών των ακινήτων  και  σε μικρότερο  βαθμό από  την 

πορεία των οποιωνδήποτε μελλοντικών του επενδύσεων στο ΧΑΚ και ΧΑ.   

Σημειώνεται ότι, παρά τη βελτίωση που πρόσφατα ανακοινώθηκε σε σχέση με τα 

δημοσιονομικά του κράτους, η κατάσταση στον ιδιωτικό και επιχειρηματικό τομέα 

συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα και έλλειψη ρευστότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψην τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας δεν είναι 

σε θέση  να προβλέψει όλες τις εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία που τυχόν να 

έχουν επίδραση στα αποτελέσματα και στην μελλοντική χρηματοοικονομική θέση του 

Συγκροτήματος. 
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Γραμματέας 
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