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Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 
Λευκωσία 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 
Θέµα : Τελικά Αποτελέσµατα 2012  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις ∆ηµόσια Λτδ σε συνεδρία του την 
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά ελεγµένα αποτελέσµατα για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα οποία επισυνάπτονται.  
 
Αντίτυπα ολόκληρου του κειµένου των τελικών αποτελεσµάτων, όπως αυτά εγκρίθηκαν και 
υπογράφτηκαν και όπως αυτά θα περιληφθούν στο τελικό έντυπο της ετήσιας έκθεσης και ετήσιων 
λογαριασµών, διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας στην Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital 
House, 1096 Λευκωσία. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε επίσης όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Εταιρείας πραγµατοποιηθεί, την Τρίτη 14 Μαΐου 2013 η ώρα 11:00 πµ, στο εγγεγραµµένο γραφείο 
της Εταιρείας στην Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House στη Λευκωσία 
 
 
 
 
……………………………. 
Βάσω Παναγίδου 
Γραµµατέας 
 
 
 
Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο: Χριστόδουλος Χρυσάνθου (Πρόεδρος) 

 Μιχάλης Ιωάννου  
 Κώστας Τουμπουρής (παραιτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012) 
 Βαγγέλης Συκοπετρίτης 
 Πανίκος Χαραλαμπίδης (διορίστηκε στις 13 Ιουνίου 2012)   
 
 
 
Γραμματέας Εταιρείας: Λύσανδρος Λυσανδρίδης (παραιτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012)  

 Βάσω Παναγίδου (διορίστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012) 
 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  Deloitte Limited 

 Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24  
 1075 Λευκωσία 
 
 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  Χρυσάνθου & Χρυσάνθου  

 2
ος

 όροφος, Palais d' Ivoire House 
 Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 12 
 Τ.Κ. 21762 
 Λευκωσία 1101 
 
 
 
Εγγεγραμμένο γραφείο: Λεωφόρος Βύρωνος 26 

 Laiki Capital House,  
 1096 Λευκωσία 
                                                                                Κύπρος  
 
 
Τραπεζίτες:  Cyprus Popular Bank Public Company Ltd 

 
  
 
Αριθμός εγγραφής: 35908 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ και της θυγατρικής της εταιρείας (το Συγκρότημα) για τη χρήση που έληξε στις   
31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
Σύσταση  

Η Εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Μαίου 1989 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, και τον Ιούνιο του 1989 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί 
Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.   
 
Στις 18 Νοεμβρίου 1999 η Εταιρεία μετονομάστηκε από Covotsos Enterprises Limited σε Τοξότης Επενδύσεις Λίμιτεδ 
και την 1 Ιουλίου 2004 μετονομάστηκε σε Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ. 
 
Κύριες δραστηριότητες       

Το Συγκρότημα συνεχίζει να δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των επενδύσεων. Η Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια 
Λίμιτεδ είναι δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και 
Κανονισμών και των Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων. 
 
Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και της θέσης του 
καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει  

Η εξέλιξη του Συγκροτήματος μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική του θέση όπως 
παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρά τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες που βιώνει η Κυπριακή οικονομία. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια για 
περιορισμό των ζημιών. 
 
Οι προοπτικές και οι οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος αναμένεται να επηρεαστούν τόσο από την πορεία του 
Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου όπου είναι επενδυμένο το χαρτοφυλάκιο του Συγκροτήματος, όσο και από την πορεία 
της κτηματικής αγοράς στην Κύπρο. 
 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και οι ενέργειες που λαμβάνει για αντιμετώπιση τους, 
αναφέρονται στη σημείωση 18 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τη χρήση παρουσιάζονται στη σελίδα 7.   
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως 

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσεως περιγράφονται στην σημείωση 21 των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων  

Το Συγκρότημα δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα. 
 
Μερίσματα  

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 
το καθαρό κέρδος για τη χρήση μεταφέρεται στα αποθεματικά.  
 
Μετοχικό κεφάλαιο 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο την Εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσης. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Ο κ. Κώστας Τουμπουρής ο οποίος διορίστηκε διευθυντής στις 19 Ιουλίου 2005  
παραιτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012 και την ίδια ημερομηνία ο κ. Πανίκος Χαραλαμπίδης διορίστηκε στη θέση του. 
 
Όλα τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν τo αξίωμα τους. 
 
Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Η Εταιρεία δεν 
υποχρεούται να υιοθετήσει τις πρόνοιες αυτού ένεκα του γεγονότος ότι οι τίτλοι της διαπραγματεύονται στην 
Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
 
Οι λόγοι μη υιοθέτησης συνίστανται στο γεγονός ότι το κόστος πιθανής εφαρμογής  των προνοιών του κώδικα εταιρικής 
διακυβέρνησης θα ήταν δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του, καθώς η 
διοικητική δομή είναι απλή και οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι ελάχιστες. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκχωρήσει τίτλους οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους. Η Εταιρεία 
δεν έχει θέσει  οποιουσδήποτε περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου, ή/και οποιεσδήποτε προθεσμίες για την άσκηση 
των δικαιωμάτων ψήφου. 
 
Συμμετοχή οργάνων διοίκησης στο κεφάλαιο της Εταιρείας 

Το ποσοστό το οποίο κατέχει κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, κάθε μέλος των οργάνων διοίκησης του 
Συγκροτήματος, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, στο κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 30 μέρες 
πριν την ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είναι ως ακολούθως: 
 
  
   

 
 
Ποσοστό συμμετοχής 
                 31.12.2012 

Ποσοστό συμμετοχής  
30 μέρες πριν την 

ημερομηνία της ειδοποίησης 
προς σύγκλιση της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης 
 % % 

Χριστόδουλος Χρυσάνθου - - 

Μιχάλης Ιωάννου - - 
Πανίκος Χαραλαμπίδης - - 

Βαγγέλης Συκοπετρίτης - - 

 
Μέτοχοι που κατέχουν 5% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Κύριοι Μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν κατά κυριότητα πέντε τουλάχιστον επί τοις εκατόν του εκδοθέντος κεφαλαίου της 
Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 30 μέρες πριν την ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκλιση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης, είναι ως ακολούθως; 
 
  
  

 
 

Ποσοστό συμμετοχής 
31.12.2012 

Ποσοστό συμμετοχής  
30 μέρες πριν την 

ημερομηνία της ειδοποίησης 
προς σύγκλιση της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης 
 % % 
CLR Investment Fund Public Limited  61,92 61,92 
 
Συμβάσεις με Συμβούλους και Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία στην οποία Σύμβουλος ή Συνδεδεμένα 
πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον. Συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες 
στις οποίες ο Σύμβουλος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε Γενική Συνέλευση. 
 

 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Deloitte Limited, εξεδήλωσαν επιθυμία vα συνεχίσουν vα προσφέρουν τις υπηρεσίες τoυς και 
ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την αμoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην προσεχή 
Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, 
 
 
 
Χριστόδουλος Χρυσάνθου 
Πρόεδρος 
 
 
Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2013 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 9(7) του Νόμου 190(Ι)/2007 που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με 
πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, εμείς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ (“Εταιρεία”) 
επιβεβαιώνουμε εξ’ όσων γνωρίζουμε ότι: 
 
(α) Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Άρθρο 9(4) του Νόμου 190(Ι)/2007 και εν γένει την εφαρμοστέα Κυπριακή 
Νομοθεσία και παρέχουν αληθινή και εύλογη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής 
κατάστασης και της ζημιάς του Συγκροτήματος. 

 
(β) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος παρέχει εύλογη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης των εργασιών καθώς και της θέσης του Συγκροτήματος μαζί με την περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Χριστόδουλος Χρυσάνθου   
   
 

 ……………………………………. 

Μιχάλης Ιωάννου    
 
   

 ……………………………………. 

Πανίκος Χαραλαμπίδης   
 
   

 ……………………………………. 

Βαγγέλης Συκοπετρίτης  
  

 ……………………………………. 

 
 
 
Λευκωσία,  20 Μαρτίου 2013 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ (η 
'Εταιρεία') και των θυγατρικών της (μαζί με την Εταιρεία, 'το Συγκρότημα') στις σελίδες 7 μέχρι 26, οι οποίες 
αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τις 
ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 
απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 
ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς 
και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για 
την ελεγκτική μας γνώμη. 
 



 
 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια) 
 
Προς τα Μέλη της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής 
θέσης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσής και των ταμειακών 
ροών τους για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. 

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 

 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας 
δόθηκαν, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο 
της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και τηρουμένων 
των διατάξεων του άρθρου 156 του περί Εταιρειών Νόμου, αναφέρουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν οι παράγραφοι (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της Οδηγίας 
ΟΔ190-2007-04, η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Άλλο θέμα 

 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Συγκροτήματος ως σώμα και μόνο 
σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου 
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
 
 
 
Ελευθέριος Φιλίππου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
Deloitte Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

 
 
Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2013 
 
 



ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 

 
Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
 
  2012 2011 
 Σημ. € € 
    
Εισοδήματα 4 1.126 5.383 
(Ζημιά)/ κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδημάτων 11 

 
(21.526) 17.487 

(Ζημιά)/κέρδος από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων 11 (135.525) 104.798 
Κέρδη/(ζημιές) εύλογων αξιών σε ακίνητα για επένδυση 9 15.000 (90.000) 

  (140.925) 37.668 
    
Έξοδα    
Έξοδα διοίκησης  (30.605) (37.715) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 6 (953) (2.451) 

Αποτελέσματα προ φόρων  (172.483) (2.498) 
    
Φόρος εισοδήματος 7 (18.627) 15.961 

(Ζημιά)/κέρδος χρήσεως  (191.110) 13.463 
 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:    
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως μετά την φορολογία  - - 
    

Συνολικά εισοδήματα χρήσεως   (191.110) 13.463 

 
  Σεντ Σεντ 
(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της 
μητρικής εταιρείας 8 (0,92) 0,07 



ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
 
    
  2012 2011 
 Σημ. € € 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα για επένδυση 9 625.000 610.000 

  625.000 610.000 

    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 10 - 1.582 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη 
αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων 11 136.093 329.551 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 12 117.483 127.155 

  253.576 458.288 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  878.576 1.068.288 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Κεφάλαιο και αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 13 621.000 621.000 
Αποθεματικά   183.424 374.534 

  804.424 995.534 

    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Αναβαλλόμενη φορολογία 14 64.819 62.473 

  64.819 62.473 

    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Πιστωτές 15 6.799 7.333 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 16 2.534 2.948 

  9.333 10.281 

    
Σύνολο υποχρεώσεων  74.152 72.754 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  878.576 1.068.288 

 
 

Στις 20 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ ενέκρινε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις για έκδοση.  
 
 
 
  
Χριστόδουλος Χρυσάνθου Πανίκος Χαραλαμπίδης 
Πρόεδρος Σύμβουλος 
 



ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά από 
μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
Ευρώ 

Συσσωρευμένα 
κέρδη Ολικό 

 € € € € 
     

     
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2011 621.000  86.361 274.710 982.071 

     
Καθαρό κέρδος για τη χρήση  - - 13.463 13.463 

Συνολικά εισοδήματα για τη χρήση   13.463 13.463 

     

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 1 Ιανουαρίου 2012 621.000  86.361 288.173 995.534 

     
Καθαρή ζημιά για τη χρήση  - - (191.110) (191.110) 

Συνολικά εισοδήματα για τη χρήση - - (191.110) (191.110) 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 621.000  86.361 97.063 804.424 

 
 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική 
εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2012 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 
30 Αυγούστου 2012 και 17% ως το τέλος του έτους) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή 
μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος 
του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της 
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για τη χρήση στην 
οποία τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των 
μετόχων.  



ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
    
    
 Σημ. 2012 2011 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  € € 
Αποτελέσματα προ φόρων  (172.483) (2.498) 
Αναπροσαρμογές για:    
Ζημιά/(κέρδος) από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδημάτων  21.526 (17.487) 
Ζημιά/(κέρδος) από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδημάτων 11 135.525 (104.798) 
(Κέρδη)/ζημιές εύλογων αξιών σε ακίνητα για επένδυση 9 (15.000) 90.000 
Πιστωτικούς τόκους 4 (1.126) (5.383) 
Χρεωστικούς τόκους 6 866 2.294 

    
Ροή μετρητών για εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως  (30.692) (32.872) 
Μείωση/(Αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  1.582 (1.463) 
Μείωση στους πιστωτές  (534) (2) 

Ροή μετρητών από/(για) εργασίες  (29.644) (39.337) 
Είσπραξη τόκων  1.126 5.383 
Πληρωμή φόρων  (16.695) (14.259) 

Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες  (45.213) (48.213) 

    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται σε 
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων 11 152.687 469.764 
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων 11 (116.280) (446.033) 

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  36.407 23.731 

    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Πληρωμή τόκων  (866) (2.294) 

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (866) (2.294) 

    
Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  (9.672) (26.776) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:    
Στην αρχή της χρήσεως 12 127.155 153.931 

Στο τέλος της χρήσεως 12 117.483 127.155 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

11 
 

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

 
Χώρα συστάσεως  

 
Η Εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Μαίου 1989 ως ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και τον Ιούνιο του 1989 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.  Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι Λεωφόρος Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 
2

ος
 όροφος, 1096, Λευκωσία. 

 
 
Κύριες δραστηριότητες   

     
Το Συγκρότημα συνεχίζει να δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των επενδύσεων. Η Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια 
Λίμιτεδ είναι δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και 
Κανονισμών και των Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων. 
 
 
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές  

 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται 
σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας  

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη των ακινήτων για επένδυση, και των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προς σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων. 
  
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του 
Συγκροτήματος. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 
υπό αναφορά χρήσεως.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 
 
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

Στην τρέχουσα χρήση, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα και τις Διερμηνείες οι οποίες 
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) τα οποία 
είναι σχετικά με τις δραστηριότητές της και ισχύουν για λογιστικές χρήσεις οι οποίες αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012. Η 
υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.  
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012: 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) 
 

(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2009-2011(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2013). 

 Μεταβατική καθοδήγηση (τροποποιήσεις στα ΔΠΧA 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12)(εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 Επενδυτικές οντότητες στα ΔΠΧΑ 2009-2011(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2009 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο 2011) (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την επίδραση που θα προκύψει από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οι 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων', ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2009 και τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ΔΠΧΑ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις', ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις των 
Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες' και Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά συνολικά έσοδα'. 
Για τα υπόλοιπα πρότυπα και διερμηνείες, το Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπει ότι η έγκρισή τους σε μελλοντικές 
περιόδους θα δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
 
Βάση ενοποίησης  

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ και της θυγατρικής εταιρείας της, Covotsos Textiles Ltd. 
 
Τα αποτελέσματα θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως συμπεριλαμβάνονται 
στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος από την ημερομηνία της ουσιαστικής απόκτησης και μέχρι την 
ημερομηνία της ουσιαστικής πώλησης, ως αρμόζει. Το συνολικό εισόδημα των θυγατρικών αποδίδεται στους ιδιοκτήτες 
της Εταιρείας και στις μη-ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και όταν αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μη-ελέγχουσες 
συμμετοχές να παρουσιάζουν ελλειμματικό υπόλοιπο. 
 
Όπου  κρίνεται αναγκαίο, γίνονται αναπροσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών ούτως ώστε οι λογιστικές 
πολιτικές τους να συμβαδίζουν με αυτές των υπολοίπων μελών του Συγκροτήματος. 
 
Κατά την ενοποίηση όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα, έσοδα και έξοδα απαλείφονται πλήρως. 

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά συνολικά έσοδα' (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12, ‘Αναβαλλόμενη φορολογία – Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων’ (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012. 

 ΔΛΠ27 (Αναθεωρημένο): 'Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις' (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32, 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οι 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και οι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων'  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 11 'Κοινές Διευθετήσεις' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις των Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 13 'Αποτίμηση της Δίκαιης Αξίας' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013). 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 

 
Μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Συγκροτήματος σε υφιστάμενες θυγατρικές 
Μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε θυγατρικές, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, 
λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη ελεγχουσών συμμετοχών 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις σχετικές τους συμμετοχές στις θυγατρικές. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού κατά το οποίο οι μη ελέγχουσες συμμετοχές προσαρμόζονται και της εύλογης 
αξίας του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή εισπράκτηκε αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και αποδίδεται 
στους Μετόχους της Εταιρείας. 
 
Όταν το Συγκρότημα απολέσει τον έλεγχο θυγατρικής, το κέρδος ή ζημιά από την πώληση υπολογίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ (i) του συνόλου της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που εισπράκτηκε και της εύλογης αξίας τυχόν 
διακρατηθήσας συμμετοχής και (ii) της προηγούμενης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής και τυχόν μη ελέγχουσας συμμετοχής. 
Όταν περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής παρουσιάζονται σε επανεκτιμημένα ποσά ή εύλογες αξίες και το σχετικό 
συνολικό κέρδος ή ζημιά έχει αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα και έχει συσσωρευθεί στα ίδια κεφάλαια, τα 
ποσά τα οποία προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα και  συσσωρεύτηκαν στα ίδια κεφάλαια 
λογίζονται ως εάν το Συγκρότημα είχε απευθείας πωλήσει τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία (δηλ. επαναταξινομούνται 
στα αποτελέσματα ή μεταφέρονται απευθείας στα συσσωρευμένα κέρδη όπως προνοούν τα σχετικά ΔΠΧΑ).Η εύλογη 
αξία τυχόν επένδυσης που διακρατείται στην πρώην θυγατρική κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου, θεωρείται 
ως εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση και λογίζεται μεταγενέστερα με βάση το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή όπου εφαρμόζεται, το κόστος κατά την αρχική αναγνώριση μιας επένδυσης σε 
συνδεδεμένη ή από κοινού ελεγχόμενη οντότητα. 
 
Συνενώσεις επιχειρήσεων  

 
Η απόκτηση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της αγοράς. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε μια 
συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται σε εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα της εύλογης αξίας κατά την 
ημερομηνία απόκτησης των μεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων από το Συγκρότημα, των υποχρεώσεων που 
αναλήφθηκαν από το Συγκρότημα προς τους προηγούμενους ιδιοκτήτες και τα συμμετοχικά δικαιώματα που έχει 
εκδώσει το Συγκρότημα ως αντάλλαγμα για τον έλεγχο της θυγατρικής. Τα σχετιζόμενα με την απόκτηση κόστη 
αναγνωρίζονται γενικά στα αποτελέσματα εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων το Συγκρότημα ανέλαβε τα 
κόστη και παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. 
 
Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του 
ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης 
των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώμενο, από το καθαρό 
των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις 
αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από 
τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα του 
ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της εύλογης 
αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα 
προηγουμένως στον αποκτώμενο, η διαφορά αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα ως κέρδος επί αγοράς 
ευκαιρίας. 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων  

 
Τα εισοδήματα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν 
ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα εμπορεύματα και υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, 
καθαρά από εκπτώσεις και φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος 
αναγνωρίζονται ως εξής: 
 

 Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες  

 
Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του 
Συγκροτήματος να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών 
εισοδημάτων. Οι τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται με βάση την 
πολιτική των δεδουλευμένων εισοδημάτων. 
 
Το κέρδος ή η ζημιά από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των 
καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, μεταφέρεται στην κατάσταση 
συνολικών εισοδημάτων. 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια) 

 
Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης συνολικών εισοδημάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και της μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει 
μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή μη πραγματοποιηθείσα ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 
εισοδημάτων ως έλλειμμα/πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε 
ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων τα προηγούμενα έτη. 

 

 Έσοδα από τόκους   
 

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 

 

 Έσοδα από μερίσματα   

 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα των μετόχων έχουν οριστικοποιηθεί. 

 
Μετατροπή ξένου νομίσματος  

 
(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος αποτιμούνται 

χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί το 
Συγκρότημα ('το νόμισμα λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο 
είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος. 
 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος που 

ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την 
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος 
του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.  

 
Φορολογία  

 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου.  
 
Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσεως. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από 
το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που 
φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε 
φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση του Συγκροτήματος για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με 
τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών τους βάσεων που χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογικές προσωρινές διαφορές και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι 
πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν φορολογικές 
προσωρινές διαφορές. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές 
προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς, και συμμετοχές σε κοινοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
όπου το Συγκρότημα μπορεί να ελέγξει την αναστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές 
αυτές δεν θα αναστραφούν στο ορατό μέλλον. 
 
Η λογιστική αξία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι 
διαθέσιμα έτσι ώστε να επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει. 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 

 
Φορολογία (συνέχεια) 

 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να βρίσκονται 
σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη 
φορολογία επιβαρύνει ή επωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν 
κονδύλια που επιβαρύνουν ή επωφελούν απευθείας τα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή την καθαρή θέση, περίπτωση 
κατά την οποία οι αναβαλλόμενες φορολογίες επίσης καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα 
να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές 
σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική πολιτική και επί πλέον το Συγκρότημα 
προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις του. 
 
Ακίνητα για επένδυση 
 

Τα ακίνητα για επένδυση αφορούν ακίνητα που κατέχονται για κεφαλαιακή ενίσχυση και παρουσιάζονται στην εύλογη 
αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία των 
ακινήτων για επένδυση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 
Απομείωση αξίας ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία  

 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το Συγκρότημα εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημία απομείωσης. 
Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο 
βαθμός της ζημίας απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους 
περιουσιακού στοιχείου, το Συγκρότημα εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην 
οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας 
χρήσης του. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές 
ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που 
αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται 
με το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται ότι είναι 
μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών 
ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, 
εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η ζημιά 
απομείωσης αναγνωρίζεται σε μείωση του ποσού της αναπροσαρμογής. 
 
Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η 
αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί 
καμία ζημιά απομείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα 
προηγούμενα έτη. Η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το 
περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζημιάς 
απομείωσης αντιμετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρμογής. 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα  

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης του Συγκροτήματος, από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος εκ των 
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 
 

Επενδύσεις 
 
Το Συγκρότημα ταξινομεί τις επενδύσεις του σε μετοχές και ομόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων, επενδύσεις που 
κατέχονται μέχρι τη λήξη και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση των 
επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις.  
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 

 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Η διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί 
αυτό τον καθορισμό σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδημάτων 
Η κατηγορία αυτή αναλύεται σε δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία 
και αυτά που ορίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο 
σκοπό την δημιουργία κέρδους από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών. Τα περιουσιακά στοιχεία στην 
κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται να 
πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αναφοράς. 
 

 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία 
που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα δεσμεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής 
για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις 
έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί και το Συγκρότημα έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε εύλογη αξία. Τα δάνεια και 
εισπρακτέα και οι επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στην εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα στη χρήση που προκύπτουν. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που 
προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες 
αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα.  
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηματιστηριακή τιμή  
προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη 
εισηγμένες μετοχές, το Συγκρότημα προσδιορίζει τη εύλογη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι 
αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε 
παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς 
και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδομένων του Συγκροτήματος Για μετοχές όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να 
υπολογιστεί με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. 
 

Το Συγκρότημα αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί 
απομείωση στην αξία. Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια 
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στην εύλογη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως 
ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης 
και της παρούσας εύλογης αξίας, μείον ζημιές απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως 
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, μεταφέρεται από την καθαρή θέση και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 

Εισπρακτέα 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Κατάλληλες προβλέψεις για 
εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι 
το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. 
 
Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. 
 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσμες 
υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα γνωστό ποσό μετρητών και υπόκεινται σε 
ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 
 
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο  

 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  
 
Μερίσματα  

 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας στη χρήση που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες  

 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της 
τρέχουσας χρήσεως. 
 
 
3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι 
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Το Συγκρότημα κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί 
σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό 
έτος παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 Εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση 

Η εύλογη αξία των ακινήτων για επένδυση προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Το 
Συγκρότημα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες 
βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η εύλογη αξία των ακινήτων 
για επένδυση έχει υπολογιστεί με βάση τη εύλογη αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που 
κατέχονται. 
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3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια) 

 

 Φορολογία  

 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες 
συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη 
πορεία των εργασιών. Το Συγκρότημα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με 
βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό 
αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές 
επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στη χρήση που έγινε ο 
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας. 

 
 
4. Εισοδήματα  

 2012 2011 
 € € 
Πιστωτικοί τόκοι 1.126 5.383 

 1.126 5.383 

 
 
5. Λειτουργικά αποτελέσματα  

 2012 2011 
 € € 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα αναφέρονται μετά τη χρέωση των πιο κάτω 
κονδυλίων:   
Αμοιβή μη εκτελεστικών συμβούλων  6.840 6.840 
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών 5.369 6.450 
Αμοιβή ελεγκτών για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών 531 450 
Αμοιβή ελεγκτών – προηγούμενων χρήσεων 120 - 

 
 
6. Χρηματοοικονομικά έξοδα  

 2012 2011 
 € € 
Τόκοι πληρωτέοι 866 2.294 
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 87 157 

 953 2.451 
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7. Φορολογία  

 2012 2011 
 € € 
Εταιρικός φόρος – προηγούμενων χρήσεων  13.578 589 
Αμυντική εισφορά - τρέχουσας χρήσεως  2.703 3.703 
Αναβαλλόμενη φορολογία – χρέωση (Σημ. 14) 2.346 (20.253) 

Χρέωση χρήσεως 18.627 (15.961) 

 
Η συνολική επιβάρυνση για τη χρήση μπορεί να συμφωνηθεί με τα λογιστικά κέρδη ως ακολούθως: 
 2012 2011 
 € € 
Αποτελέσματα προ φόρων (172.483) (2.498) 

 
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (17.248) (250) 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 17.402 11.212 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε φορολογία (1.551) (12.767) 
Φορολογική επίδραση ζημιών χρήσεως 1.397 1.805 
Αμυντική εισφορά - τρέχουσας χρήσεως 2.703 3.703 
Εταιρικός φόρος προηγούμενων χρήσεων 13.578 589 
Αναβαλλόμενη φορολογία 2.346 (20.253) 

Χρέωση φορολογίας 18.627 (15.961) 

 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15% 
(10% μέχρι 30 Αυγούστου 2012). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 
και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2012 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 Αυγούστου 2012 και 17% ως το 
τέλος του έτους). 
 
 
8. (Zημιά)/κέρδος ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας  

 2012 2011  
 € €  
Αριθμητής για τον υπολογισμό βασικής (ζημιάς)/κέρδους και πλήρως κατανεμημένης 
(ζημιάς)/κέρδους ανά μετοχή:    
(Ζημιά)/κέρδος μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους (191.110) 13.463  

    
Παρονομαστής για τον υπολογισμό (ζημιάς)/κέρδους ανά μετοχή:    
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 20.700.000 20.700.000  

    
 2012 2011  
 Σεντ Σεντ  
(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας (0,92) 0,07  

    
Πλήρως κατανεμημένο (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή Δεν εφαρμόζεται  

 
 
9. Ακίνητα για επένδυση 

 2012 2011 
 € € 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 610.000 700.000 
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας 15.000 (90.000) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 625.000 610.000 

 
Όλα τα ακίνητα για επένδυση ανήκουν στην κυριότητα του Συγκροτήματος. 
 

Η εύλογη αξία των ακινήτων για επένδυση του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2012 προσδιορίστηκε βάσει 
εκτίμησης διεξαχθείσης στις 3 Ιανουαρίου 2013 από ανεξάρτητους εκτιμητές μη συνδεδεμένους με το Συγκρότημα που 
διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και πρόσφατη εμπειρία στην εκτίμηση ακινήτων στη σχετική τοποθεσία. Η εκτίμηση, 
η οποία συμμορφώνεται στα Διεθνή Πρότυπα Εκτιμήσεων προσδιορίσθηκε με αναφορά σε στοιχεία τιμών από 
συναλλαγές της αγοράς για παρόμοια ακίνητα. 
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10. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 

  2012 2011 
  € € 
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 17.4)  - 1.582 

  - 1.582 

 
 
11. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων 

 2012 2011 
 € € 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 329.551 230.997 
Πωλήσεις (152.687) (469.764) 
Προσθήκες 116.280 446.033 
Αλλαγή στην εύλογη αξία (135.525) 104.798 
Πραγματοποιηθέν (ζημιά)/ κέρδος από πώληση (21.526) 17.487 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 136.093 329.551 

 
 Εύλογη αξία Κόστος Εύλογη αξία Κόστος 
 2012 2012 2011 2011 
 € € € € 
Αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 136.093 136.093 255.301 119.775 
Αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - - 74.250 104.978 

 136.093 136.093 329.551 224.753 

 
 

Την 1
 
Δεκεμβρίου 2010, η Εταιρεία σύναψε συμφωνία με τρίτο μέρος βάσει της οποίας αγόρασε 300.000 μετοχές της 

USB Bank Plc στην τιμή των €0,74 ανά μετοχή, συνολικού κόστους €221.997.  
 
Βάσει της συμφωνίας αυτής σε περίπτωση που δε πραγματοποιηθεί η Δημόσια Πρόταση εκ μέρους της BLC BANK 
SAL προς τους υφιστάμενους μετόχους της USB Bank Plc για απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 1 
Φεβρουαρίου 2011, το τρίτο μέρος δεσμεύεται όπως προβεί σε επαναγορά των 300.000 μετοχών της USB Bank Plc 
στην τιμή των €0,80 ανά μετοχή.  
 
Παρόλο που η Δημόσια Πρόταση πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 
25 Ιανουαρίου 2011, η Εταιρεία πώλησε και το τρίτο μέρος αγόρασε τις πιο πάνω μετοχές την 1 Φεβρουαρίου 2011 
στην τιμή των €0,80 ανά μετοχή. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδημάτων είναι εμπορεύσιμες αξίες που εκτιμούνται σε αγοραία αξία στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου 
σύμφωνα με τις επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου.  Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία επειδή αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης. 
 
Όπως αναφέρεται ανωτέρω τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων στο σύνολο τους έχουν αποτιμηθεί σε εύλογη αξία βάσει πρώτης τάξεως παρατηρήσιμων 
τιμών διαπραγμάτευσης σε ενεργή χρηματιστηριακή αγορά.  
 
 
12. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   

 2012 2011 
 € € 
Μετρητά στην τράπεζα 117.483 127.155 

 117.483 127.155 
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13. Μετοχικό κεφάλαιο  
 2012 2012 2011 2011 
 Αριθμός 

μετοχών 
 

€ 
Αριθμός 
μετοχών 

 
€ 

Εγκεκριμένο     
Συνήθεις μετοχές της €0,03 η καθεμιά  150.000.000  4.500.000  150.000.000  4.500.000 

     
Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε 
εξ'oλoκλήρoυ     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  20.700.000  621.000  20.700.000  621.000 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου   20.700.000  621.000  20.700.000  621.000 

 
 
14. Αναβαλλόμενη φορολογία 
 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο της 
υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 7). Στην περίπτωση φορολογικών ζημιών  
το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 10%, ενώ στην περίπτωση κεφαλαιουχικών κερδών το ποσοστό είναι 
20%. 
 
Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας είναι ως εξής: 
 
Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου 

 Επανεκτίμηση 
ακινήτων για 

επένδυση 
€ 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 82.726 

Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:  
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων (Σημ. 7) (20.253) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 / 1 Ιανουαρίου 2012 62.473 

Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:  
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων (Σημ. 7) 2.346 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 64.819 

 
 
15. Πιστωτές  

 2012 2011 
 € € 
Οφειλόμενα έξοδα  6.799 7.333 

 6.799 7.333 

 
Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη 
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 
 
16. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   

 2012 2011 
 € € 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα – τρέχουσας χρήσης 2.534 2.948 

 2.534 2.948 
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17. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη  

 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την CLR Investment Fund Public Limited, η οποία ιδρύθηκε στην Κύπρο. 
 
Η Laiki Financial Services Limited (πρώην Marfin CLR (Financial Services) Limited) ανήκει 100% στην Laiki Capital 
Public Co Limited (πρών Marfin CLR Public Co Limited), η οποία κατέχει άμεσα το 26,20% της CLR Investment Fund 
Public Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 
 
17.1 Αμοιβή Συμβούλων  
 

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής: 
 2012 2011 
 € € 
Χριστόδουλος Χρυσάνθου   1.710   1.710  
Μιχάλης Ιωάννου  1.710 1.710 
Κώστας Τουμπουρής 885 1.710 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης 1.710 1.710 
Πανίκος Χαραλαμπίδης 855 - 

 6.840 6.840 

 
Οι πιο πάνω αμοιβές αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες υπό την ιδιότητα των συμβούλων ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
 
17.2 Αγορές υπηρεσιών  
 

  2012 2011 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 
Laiki Financial Services Limited Διαχείριση μητρώου μετοχών 585 1.265 
Laiki Financial Services Limited Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες - 518 
Laiki Financial Services Limited Γραμματειακές υπηρεσίες 585 - 
Laiki Financial Services Limited Έξοδα διοίκησης 5.850 6.900 

  7.020 8.683 

 
  Οι αγορές από συγγενικά μέρη έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
 
17.3 Τόκοι εισπρακτέοι από συγγενικά μέρη 

  2012 2011 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 
Laiki Financial Services Limited - Trading A/C  Τόκοι εισπρακτέοι 612 1.862 

  612 1.862 

 
 
17.4 Ποσά εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ.10) 
 

  2012 2011 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 
Laiki Financial Services Limited - Trading A/C Εμπορική - 1.582 

  - 1.582 

 
Το χρεωστικό υπόλοιπο με την συγγενική εταιρεία αφορά τόκους εισπρακτέους που προέκυψαν από υπόλοιπο 
λογαριασμού για χρηματιστηριακές συναλλαγές που διενεργήθηκαν με την εταιρεία αυτή. 
 
 
18. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

 
Παράγοντες οικονομικού κινδύνου 

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, νομικό 
κίνδυνο και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική 
που εφαρμόζει το Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 
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18. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(18.1) Κίνδυνος τιμής αγοράς  

Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών 
στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης συνολικών εισοδημάτων του Συγκροτήματος υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως 
προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω 
επενδύσεων σε διάφορους τίτλους και διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
 
Η αύξηση της τιμής των μετοχών κατά 5% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στα 
αποτελέσματα κατά €6.805 (2011: €16.478), ενώ τα ίδια κεφάλαια δεν θα επηρεάζονταν. Σε περίπτωση μείωσης 5% θα 
προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσματα, ενώ τα ίδια κεφάλαια θα παρέμεναν αμετάβλητα. 
 
(18.2) Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα 
επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με τα τοκοφόρα βραχυπρόθεσμα 
εισπρακτέα και πληρωτέα στοιχεία και υποχρεώσεις του. Τα πληρωτέα ποσά σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν το 
Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
(18.3) Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις 
πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και 
παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη 
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό 
κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 
 
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στο πιστωτικό 
κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 
ήταν: 
 2012 2011 
 € € 
Μετρητά στην τράπεζα 117.483 127.155 

 117.483 127.155 

 
(18.4) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί 
ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η 
διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 
 
(18.5) Νομικός κίνδυνος  

Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του Συγκροτήματος ή 
οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών 
συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών.  Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που 
χρησιμοποιεί το Συγκρότημα για να εκτελεί τις εργασίες του. 
 
(18.6) Κίνδυνος απώλειας φήμης  

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συγκροτήματος, που είτε αληθινή 
είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης του, μείωση των εισοδημάτων και νομικές αγωγές 
εναντίον του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 
 
(18.7) Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως δρώσα 
oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης 
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από το 
προηγούμενο έτος και η κεφαλαιουχική δομή του Συγκροτήματος συνεχίζει να αποτελείται από 100% ίδια κεφάλαια και 
μηδενικό δανεισμό. 
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18. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
(18.8) Κίνδυνος από την κυριότητα μετοχικών τίτλων  

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις/συμμετοχές του Συγκροτήματος και είναι συνδυασμός 
πιστωτικού, αγοραίου και λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. 
Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες ανάλυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται. 
 
(18.9) Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας 

 
Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική κρίση και την αστάθεια 
των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό 
από τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση 
του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των 
επιπτώσεων της στην Κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό 
από τις διεθνείς χρηματαγορές έχει περιοριστεί σημαντικά μετά από τις μειώσεις στην πιστοληπτική της αξιολόγηση. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, επικρατεί 
αβεβαιότητα ως προς το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 
 
Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις προβλέψεις ταμειακών ροών 
της Διεύθυνσης της Εταιρείας και την εκτίμηση τους για δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και των ακινήτων για επένδυση. 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο 
στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική 
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας 
και την επέκταση των εργασιών της στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 
 
Εκτίμηση εύλογων αξίων  

 
Εύλογη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ή παθητικό μπορεί να ανταλλαχθεί ή μία 
υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μίας συνήθους εμπορικής συναλλαγής. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν καταχωρηθεί, μετά την 
αρχική αναγνώριση, στην δίκαιη αξία, ομαδοποιημένα σε επίπεδα 1-3 με βάση το βαθμό στον οποίο η δίκαιη αξία έχει 
υπολογιστεί. 

 

 Επίπεδο 1-μετρήσεις δίκαιης αξίας βάση τιμών χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

 Επίπεδο 2-μετρήσεις δίκαιης αξίας με βάση πληροφορίες εκτός από αυτές που προέρχονται από το επίπεδο 1 
και που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλ. που 
προέρχονται από τις τιμές). 

 Επίπεδο 3-μετρήσεις δίκαιης αξίας που προέρχονται από μεθόδους αποτίμησης που περιλαμβάνουν 
πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα της 
αγοράς. 
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18. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
Εκτίμηση εύλογων αξίων (συνέχεια) 

 
31 Δεκεμβρίου 2012 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

 € € € € 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων                   
Μη-παράγωγα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που κρατούνται για εμπορία 136.093 - - 136.093 

Ολικό 136.093 - - 136.093 

 

Κατά το 2012 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μεταφορές από το Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 2 ή στο Επίπεδο 3.  

 
 
31 Δεκεμβρίου 2011 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
 € € € € 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της 
κατάστασης συνολικών εσόδων                  
Μη-παράγωγα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που κρατούνται  
για εμπορία 329.551 - - 329.551 

Ολικό 329.551 - - 329.551 

 

Κατά το 2011 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μεταφορές από το Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 2 ή στο Επίπεδο 3.  
 

 
Σημαντικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού  

 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού προσδιορίζονται ως εξής: 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού με τους συνήθεις όρους και 
προϋποθέσεις που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά υψηλής ρευστότητας καθορίζονται με αναφορά στις 
χρηματιστηριακές τιμές, (περιλαμβάνει εξαγοράσιμα γραμμάτια, συναλλαγματικές, ομολογίες και γραμμάτια διαρκείας). 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού (εξαιρουμένων των παραγώγων 
μέσων) καθορίζονται σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά μοντέλα αποτίμησης και βασίζονται στην ανάλυση 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας τιμές από δημοσιοποιημένες τρέχουσες συναλλαγές της αγοράς 
και τιμές για παρόμοια μέσα. 
 
Η ονομαστική αξία μείον υπολογιζόμενες πιστωτικές προσαρμογές για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για 
σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών 
χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιμο στο Συγκρότημα για παρόμοια 
χρηματοοικονομικά μέσα. 
  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού και υποχρεώσεων του 
Συγκροτήματος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης.  
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως οι επενδύσεις που είναι 
εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής 
θέσης. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η 
Εταιρεία είναι η τιμή προσφοράς. Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η 
τρέχουσα τιμή ζήτησης. 
 
 
19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 
Το Συγκρότημα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
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20. Δεσμεύσεις  

 
Το Συγκρότημα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
 
21. Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως  

 
Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά την λήξη της χρήσεως που να έχουν σχέση με την κατανόηση 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  
 
 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή σελίδες 5 και 6  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕΔ 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο: Χριστόδουλος Χρυσάνθου (Πρόεδρος) 

 Μιχάλης Ιωάννου  
 Κώστας Τουμπουρής (παραιτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012) 
 Βαγγέλης Συκοπετρίτης 
 Πανίκος Χαραλαμπίδης (διορίστηκε στις 13 Ιουνίου 2012)  
    
 
 
Γραμματέας Εταιρείας: Λύσανδρος Λυσανδρίδης (παραιτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012)  

 Βάσω Παναγίδου (διορίστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012) 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  Deloitte Limited 

 Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
  Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24 
 1075 Λευκωσία 
 
 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: Χρυσάνθου & Χρυσάνθου 

 2
ος

 όροφος, Palais d’ Ivoire House 
 Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 12 
 Τ.Κ. 21762 
 Λευκωσία 1101 
  
 
 
Εγγεγραμμένο γραφείο: Λεωφόρος Βύρωνος 26 

 Laiki Capital House  
 1096 Λευκωσία 
 Κύπρος 
  
 
 
Τραπεζίτες:  Cyprus Popular Bank Public Company Ltd 

 
 
 
Αριθμός εγγραφής:  35908 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη 
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
Σύσταση 

Η Εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ συστάθηκε στην Κύπρο τον Μάιο του 1989 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης και τον Ιούνιο του 1989 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών 
Νόμο, Κεφ. 113. 
 
Στις 18 Νοεμβρίου 1999 η Εταιρεία μετονομάστηκε από Covotsos Enterprises Limited σε Τοξότης Επενδύσεις Λίμιτεδ 
και την 1 Ιουλίου 2004 σε Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ. 
 
Κύριες δραστηριότητες       

Η Εταιρεία συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων. Η Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ είναι 
δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών 
και των Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων. 
 
Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της καθώς και 
περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει  

Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
που βιώνει η Κυπριακή οικονομία. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών. 
 
Οι προοπτικές και οι οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας αναμένεται να επηρεαστούν από την πορεία του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου είναι επενδυμένο το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. 
 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για αντιμετώπιση τους, 
αναφέρονται στη σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση παρουσιάζονται στη σελίδα 33.   
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως  

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη χρήσεως περιγράφονται στη σημείωση 20 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας  

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο 
προβλεπόμενο μέλλον.   
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων 

Η Εταιρεία δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα. 
 
Μερίσματα  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προτείνει την πληρωμή μερίσματος για τη χρήση που έληξε στις                 
31 Δεκεμβρίου 2012 και η ζημιά για τη χρήση μεταφέρεται στα αποθεματικά. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο την Εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσης.  
 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Ο κ. Κώστας Τουμπουρής παραιτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012  και την ίδια ημερομηνία 
διορίστηκε στη θέση του ο κ. Πανίκος Χαραλαμπίδης. 
 
Όλα τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν τo αξίωμα τους. 
 
Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (συνέχεια) 
 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Η Εταιρεία δεν 
υποχρεούται να υιοθετήσει τις πρόνοιες αυτού ένεκα του γεγονότος ότι οι τίτλοι της διαπραγματεύονται στην 
Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
 
Οι λόγοι μη υιοθέτησης συνίστανται στο γεγονός ότι το κόστος πιθανής εφαρμογής  των προνοιών του κώδικα εταιρικής 
διακυβέρνησης θα ήταν δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του, καθώς η 
διοικητική δομή είναι απλή και οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι ελάχιστες. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκχωρήσει τίτλους οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους. 
Η Εταιρεία δεν έχει θέσει  οποιουσδήποτε περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου, η/και οποιεσδήποτε προθεσμίες για 
την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. 
 

 
Συμμετοχή οργάνων διοίκησης στο κεφάλαιο της Εταιρείας 

Το ποσοστό το οποίο κατέχει κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, κάθε μέλος των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας, ο 
σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, στο κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 30 μέρες πριν την 
ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ως ακολούθως: 

 

Ποσοστό συμμετοχής 
31.12.2012 

% 

 Ποσοστό συμμετοχής  
30 μέρες πριν την 

ημερομηνία της 
ειδοποίησης προς 

σύγκλιση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης 

 % 
Χριστόδουλος Χρυσάνθου -  - 
Μιχάλης Ιωάννου -  - 
Πανίκος Χαραλαμπίδης -  - 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης -  - 
 
Μέτοχοι που κατέχουν 5% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Κύριοι Μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν κατά κυριότητα πέντε τουλάχιστον επί τοις εκατόν του εκδοθέντος κεφαλαίου της 
Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2012 και 30 μέρες πριν την 
ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ως ακολούθως: 
 

 

Ποσοστό συμμετοχής 
31.12.2012 

% 

 Ποσοστό συμμετοχής  
30 μέρες πριν την 

ημερομηνία της 
ειδοποίησης προς 

σύγκλιση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης 

 
 % 

    
CLR Investment Fund Public Limited 61,92  61,92 
 
Συμβάσεις με Συμβούλους και Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία στην οποία Σύμβουλος ή Συνδεδεμένα 
πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον. Συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες 
στις οποίες ο Σύμβουλος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε Γενική Συνέλευση. 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Deloitte Limited, εξεδήλωσαν επιθυμία vα συνεχίσουν vα προσφέρουν τις υπηρεσίες τoυς και 
ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την αμoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην προσεχή 
Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, 
 
 
 
Χριστόδουλος Χρυσάνθου 
(Προέδρος) 
 
Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2013 
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ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 9(7) του Νόμου 190(Ι)/2007 που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με 
πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, εμείς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ (“η Εταιρεία”) 
επιβεβαιώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε ότι: 
 
(α) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν καταρτιστεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Άρθρο 9(4) του Νόμου 190(Ι)/2007 και εν γένει την εφαρμοστέα Κυπριακή 
Νομοθεσία και παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής 
κατάστασης και της ζημιάς της Εταιρείας. 

 
(β) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης των εργασιών καθώς και της θέσης της Εταιρείας μαζί με την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Χριστόδουλος Χρυσάνθου    …………………………………….. 
 
 
Μιχάλης Ιωάννου     ……………………………………. 
 
 
Πανίκος Χαραλαμπίδης    ……………………………………. 
 
 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης    ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
  
Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2013 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λιμιτεδ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λιμιτεδ (η 'Εταιρεία') 
στις σελίδες 33 μέχρι 50, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και 
τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 
που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή  
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 
απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου 
των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για 
την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια) 
 

Προς τα Μέλη της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λιμιτεδ (συνέχεια) 
 
 
Γνώμη  
 
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της μητρικής 
εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λιμιτεδ στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής επίδοσής της και 
των ταμειακών ροών της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων   

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. 

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 

 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας 
δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, 
Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  συνάδουν με τις 
οικονομικές καταστάσεις. 

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και τηρουμένων 
των διατάξεων του άρθρου 156 του περί Εταιρειών Νόμου, αναφέρουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν οι παράγραφοι (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της Οδηγίας 
ΟΔ190-2007-04, η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Άλλο Θέμα   

 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα 
με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών 
Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να 
περιέλθει. 
 
Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών 
για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
 
 
 
 
 
Ελευθέριος  Φιλίππου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
Εκ μέρους και για λογαριασμό της  
Deloitte Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Λογιστές  

 
 
Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2013 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
 
     
  2012  2011 
 Σημ. €  € 
     
Εισοδήματα 4 18.018  25.036 
     
(Ζημιά)/κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών 
εισοδημάτων 11 (21.526) 

 

17.487 
(Ζημιά)/κέρδος από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων 11 (135.525) 

 

104.798 

  (139.033)  147.321 

Έξοδα     
Ζημιά απομείωσης εισπρακτέων από θυγατρική εταιρεία  (20.893)  (92.514) 
Έξοδα διοίκησης  (28.343)  (34.601) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 6 (138)  (2.451) 

  (49.374)  (129.566) 

     
Αποτελέσματα προ φόρων  (188.407)               17.755   
     
Φόρος εισοδήματος 7 (2.703)  (4.292) 

(Ζημιά)/κέρδος για τη χρήση  (191.110)   13.463  
 
Λοιπά συνολικά έσοδα  - 

 
- 

     

Συνολικά (έξοδα)/ έσοδα για τη χρήση   (191.110)   13.463  

   
 

 

  Σεντ 

 

Σεντ 
(Ζημιές)/κέρδη ανά μετοχή που κατανέμονται στους μετόχους της 
μητρικής εταιρείας 8 (0,92)  0,07 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
 
     
  2012  2011 
 Σημ. €  € 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 9 1  1 

  1  1 

     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 10 558.532  547.958 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη 
αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων 11 136.093 

 
329.551 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 12 117.483   127.155  

  812.108  1.004.664 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  812.109   1.004.665  

     
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

 

 
Κεφάλαιο και αποθεματικά     
Μετοχικό κεφάλαιο 13 621.000   621.000  
Αποθεματικά  183.424  374.534 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  804.424  995.534 

     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 14 5.151  6.183 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 15 2.534  2.948 

Σύνολο υποχρεώσεων  7.685  9.131 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  812.109  1.004.665 

 
 

Στις 20 Μαρτίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λιμιτεδ ενέκρινε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις για έκδοση.  
 

 
 
 
  
Χριστόδουλος Χρυσάνθου Πανίκος Χαραλαμπίδης 
Πρόεδρος  Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 



ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 

35 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά από 
μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
Ευρώ 

Συσσωρευμένα 
κέρδη Ολικό 

 € € € € 

     

     

Υπόλοιπο – 1 Ιανουαρίου 2011 621.000 86.361 274.710 982.071 

     

Καθαρό κέρδος για τη χρήση - - 13.463 13.463 

Συνολικά εισοδήματα για τη χρήση - - 13.463 13.463 

     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 / 1 Ιανουαρίου 2012 621.000 86.361 288.173 995.534 

     

Καθαρή ζημιά για τη χρήση - - (191.110) (191.110) 

Συνολικά εισοδήματα για τη χρήση - - (191.110) (191.110) 

     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 621.000 86.361 97.063 804.424 

 
 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους 
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική 
εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2012 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 
30 Αυγούστου 2012 και 17% ως το τέλος του έτους) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή 
μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος 
του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της 
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για τη χρήση στην 
οποία τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των 
μετόχων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 
 
     
  2012  2011 
 Σημ. €  € 
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

Αποτελέσματα  προ φόρων   (188.407) 
  17.655 

17.755 
Αναπροσαρμογές για:     
Πιστωτικούς τόκους 4 (18.018)  (25.036) 
Χρεωστικούς τόκους 6                        51                2.294  
Ζημιά/(κέρδος) από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων  21.526 

 

(17.487) 
Ζημιές/(κέρδη) εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  11 135.525 

 
(104.798) 

Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές 
εταιρείες 10 20.893 

 
92.514 

     
Ροή μετρητών για εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο 
κινήσεως  (28.430) 

 
(34.758) 

Αύξηση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  (31.467)  (24.230) 
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές                  (1.032)                        (2) 

Ροή μετρητών για εργασίες  (60.929)  (58.990) 
Είσπραξη τόκων  18.018  25.036 
Πληρωμή φόρων  (3.117)  (14.259) 

Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες  (46.028)  (48.213) 

     
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων                152.687 

 

469.764 
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων   (116.280) 

 
(446.033) 

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  36.407  23.731 

     
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     
Πληρωμή τόκων  (51)               (2.294)  

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (51)               (2.294)  

     
Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  (9.672)  (26.776)  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:     
Στην αρχή της χρήσεως 12 127.155  153.931  

Στο τέλος της χρήσεως 12 117.483  127.155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

 
Χώρα συστάσεως  

 
Η Εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ  συστάθηκε στην Κύπρο το Μάιο του 1989  ως ιδιωτική  εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι 
Λεωφόρος Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 2

ος
 όροφος, 1096 Λευκωσία. 

 
Κύριες δραστηριότητες  

 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων. Η Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ είναι 
δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών 
και των Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων. 
 
 
2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές  

 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται 
σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας  

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της 
Κύπρου. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 
τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Η Εταιρεία ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την Εταιρεία και τις θυγατρικές 
της (το ''Συγκρότημα'').    
 
Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας  πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με 
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ώστε 
να λάβουν καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών 
ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ληφθούν από το 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 2

ος
 όροφος, 1096 Λευκωσία. 

 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της 
Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 
υπό αναφορά χρήσεως.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 
 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
Στην τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα και τις Διερμηνείες οι οποίες 
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) τα οποία 
είναι σχετικά με τις δραστηριότητές της και ισχύουν για λογιστικές χρήσεις οι οποίες αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012. Η 
υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012: 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) 
 

(iii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2009-2011(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2013). 

 Μεταβατική καθοδήγηση (τροποποιήσεις στα ΔΠΧA 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12)(εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 Επενδυτικές οντότητες στα ΔΠΧΑ 2009-2011(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2009 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο 2011) (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την επίδραση που θα προκύψει από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οι 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων', ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2009 και τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ΔΠΧΑ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις', ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις των 
Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες' και Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά συνολικά έσοδα'. 
Για τα υπόλοιπα πρότυπα και διερμηνείες, το Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπει ότι η έγκρισή τους σε μελλοντικές 
περιόδους θα δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
 
Συνενώσεις επιχειρήσεων  

 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας 
τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση. 
 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων  

 
Τα εισοδήματα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν 
ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα εμπορεύματα και υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, 
καθαρά από εκπτώσεις και φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Τα εισοδήματα της Εταιρείας αναγνωρίζονται 
όπως αναφέρεται πιο κάτω: 
 

(iv) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά συνολικά έσοδα' (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12, ‘Αναβαλλόμενη φορολογία – Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων’ (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012. 

 ΔΛΠ27 (Αναθεωρημένο): 'Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις' (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32, 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οι 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2014). 

 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και οι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων'  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 11 'Κοινές Διευθετήσεις' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις των Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 13 'Αποτίμηση της Δίκαιης Αξίας' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013). 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια) 

 

 Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες  

 
Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της 
Εταιρείας να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Οι τόκοι εισπρακτέοι 
από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων. 
 
Το κέρδος ή η ζημιά από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των 
καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα. 
 
Η  διαφορά  μεταξύ  της  εύλογης  αξίας  των  επενδύσεων  σε  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων στις 
31 Δεκεμβρίου 2012 και της μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή μη 
πραγματοποιηθείσα ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων ως έλλειμμα/πλεόνασμα 
από επανεκτίμηση επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στην 
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων τα προηγούμενα έτη. 

 

 Έσοδα από τόκους  
 

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 

 

 Έσοδα από μερίσματα  

 
Τα εισοδήματα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα των μετόχων έχουν οριστικοποιηθεί. 

 
Μετατροπή ξένου νομίσματος  

 
(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται 

χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία 
('το νόμισμα λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το 
νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 
 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος που 

ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την 
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος 
του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 
 
Φορολογία  

 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου. 
 
Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσεως. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από 
το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που 
φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε 
φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 

 
Απομείωση αξίας ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία  

 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά απομείωσης. 
Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο 
βαθμός της ζημιάς απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους 
περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία 
ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας 
χρήσης του. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές 
ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που 
αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται 
με το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται ότι είναι 
μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών 
ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, 
εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η ζημιά 
απομείωσης αναγνωρίζεται σε μείωση του ποσού της αναπροσαρμογής. 
 
Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η 
αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί 
καμία ζημιά απομείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα 
προηγούμενα έτη. Η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το 
περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζημιάς 
απομείωσης αντιμετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρμογής. 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα  

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων 
του χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Επενδύσεις 
 
Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της σε μετοχές και ομόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη 
λήξη και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται 
από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των 
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτό τον καθορισμό σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης. 

 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 
Η κατηγορία αυτή αναλύεται σε δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία 
και αυτά που ορίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο 
σκοπό την δημιουργία κέρδους από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών. Τα περιουσιακά στοιχεία στην 
κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται να 
πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αναφοράς. 
 

 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία 
που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει 
το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι 
επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει ή έχει 
μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε εύλογη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι 
επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 

Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στην εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα στη χρήση που προκύπτουν. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που 
προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες 
αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα. 
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 

 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηματιστηριακή τιμή 
προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη 
εισηγμένες μετοχές, η Εταιρεία προσδιορίζει τη εύλογη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι 
αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε 
παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς 
και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδομένων της Εταιρείας. Για μετοχές όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί 
με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. 
 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί 
απομείωση στην αξία. Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια 
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στην εύλογη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως 
ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης 
και της παρούσας εύλογης αξίας, μείον ζημιές απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως 
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, μεταφέρεται από την καθαρή θέση και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
 
Εισπρακτέα 
 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Κατάλληλες προβλέψεις για 
εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι 
το στοιχείο ενεργητικού έχει απομειωθεί. 
 
Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. 
 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 
 
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσμες 
υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα γνωστό ποσό μετρητών και υπόκεινται σε 
ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 
 
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο  

 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  
 
Μερίσματα  

 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας στη χρήση που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες  
 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του 
τρέχοντος έτους.  
 
 
3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι 
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
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3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί 
σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την επόμενη οικονομική 
χρήση παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

 
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών 
από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το 
ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής 
και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 
 

 Φορολογία  

 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες 
συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία 
των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση 
υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα 
αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την 
πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στη χρήση που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής 
φορολογίας. 
 

 Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές 

 
Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση 
στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση της κρίσης αυτής, η Εταιρεία 
εκτιμά, μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι 
χαμηλότερη του κόστους, και την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό μέλλον 
της επένδυσης συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού 
κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές. 

 
 
4. Εισοδήματα 

 2012 2011 
 € € 
Πιστωτικοί Τόκοι 18.018 25.036 

 18.018 25.036 

 
5. Λειτουργικά αποτελέσματα  

 2012 2011 
 € € 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα αναφέρονται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων: 

  
Αμοιβή μη εκτελεστικών συμβούλων   6.840 6.840 
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών 4.307 5.300 
Αμοιβή ελεγκτών για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών 413 450 
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενων χρήσεων  100 - 

 
 
6. Χρηματοοικονομικά έξοδα  

 2012 2011  

 € €  

Τόκοι πληρωτέοι 51 2.294  

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 87 157  

 138 2.451  
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Η συνολική επιβάρυνση για τη χρήση μπορεί να συμφωνηθεί με τα λογιστικά κέρδη ως ακολούθως: 
 2012 2011  
 € €  
Αποτελέσματα προ φόρων (188.407) 17.755  

 
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (18.841) 1.776  
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 19.499 2.136  
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε φορολογία (1.689) (14.732)  
Φορολογική επίδραση ζημιάς χρήσεως 1.031 10.820  
Εταιρικός φόρος – προηγούμενων χρήσεων - 589  
Αμυντική εισφορά – τρέχουσας χρήσεως 2.703 3.703  

Χρέωση φορολογίας 2.703 4.292  

 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%. 
 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15% 
(10% μέχρι 30 Αυγούστου 2011). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 
και 2013 και 17% το 2014 και μετά (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 το ποσοστό ήταν 15% και αυξήθηκε σε 17% για το 
μετέπειτα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011). 
 
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά την τρέχουσα 
χρήση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ζημιές επιτρέπεται να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη. Το 
υπόλοιπο  των  φορολογικών  ζημιών  που  είναι  διαθέσιμες  για  συμψηφισμό  με  μελλοντικά  κέρδη  ανέρχεται στις 
31 Δεκεμβρίου 2012 σε €49.083 για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογία στην ενοποιημένη 
κατάσταση οικονομικής θέσης ως περιουσιακό στοιχείο. 
 
8. (Zημιά)/κέρδος ανά μετοχή 
 2012 2011  
 € €  
Αριθμητής για τον υπολογισμό βασικής/ού (ζημιάς)/κέρδους και πλήρως 
κατανεμημένης/ου (ζημιάς)/κέρδους ανά μετοχή:    

(Ζημιά)/κέρδος μετά τη φορολογία που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας (191.110) 13.463  

    
 2012 

Αριθμός 
2011 

Αριθμός  
Παρονομαστής για τον υπολογισμό (ζημιάς)/κέρδους ανά μετοχή:    

- Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 20.700.000 20.700.000  

 
 2012 2011 
 Σεντ Σεντ 
(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (0,92) 0,07 

 
Πλήρως κατανεμημένη/ο (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή Δεν εφαρμόζεται 

 
9. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  

 2012 2011 
 € € 
Την 1 Ιανουαρίου και στις 31 Δεκεμβρίου  1   1  
 
Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:  
 
Όνομα 
 

Χώρα συστάσεως Κύριες 
δραστηριότητες 

Συμμετοχή 
% 

    
Covotsos Textiles Limited Κύπρος Επενδύσεις σε 

ακίνητα 
100% 

 
7. Φορολογία  

 2012 2011  
 € €  
Εταιρικός φόρος  προηγούμενων χρήσεων  - 589  
Αμυντική εισφορά - τρέχουσας χρήσεως  2.703 3.703  

Χρέωση χρήσεως 2.703 4.292  
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10. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  
 2012 2011  
 € €  
Εισπρακτέα από θυγατρική εταιρεία (Σημ.16.4) 558.532 546.376  
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ.16.4) - 1.582  

 558.532 547.958  

  
2012 2011 

 € € 
Αρχικό υπόλοιπο εισπρακτέου ποσού από θυγατρική εταιρεία 925.926 892.877 

Μείων: Πρόβλεψη για απομείωση (367.394) (346.501) 

 558.532 546.376 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία αναγνώρισε ζημιά απομείωσης 
εισπρακτέου ποσού ύψους €20.893 (2011: €92.514) από τη θυγατρική εταιρεία Covotsos Textiles Limited ώστε να 
παρουσιάζεται στο ποσόν της ανακτήσιμής του αξίας. 
 
11. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων 

 2012 2011  
 € €  
Την 1 Ιανουαρίου 329.551 230.997  
Πωλήσεις (152.687) (469.764)  
Προσθήκες 116.280 446.033  
Αλλαγή στη δίκαιη αξία (135.525) 104.798  
Πραγματοποιηθέν (ζημιά)/ κέρδος από πώληση (21.526) 17.487  

Στις 31 Δεκεμβρίου 136.093 329.551  

 
 
Την 1

 
Δεκεμβρίου 2010, η Εταιρεία σύναψε συμφωνία με τρίτο μέρος βάσει της οποίας αγόρασε 300.000 μετοχές της 

USB Bank Plc στην τιμή των €0,74 ανά μετοχή, συνολικού κόστος €221.997.  
 
Βάσει της συμφωνίας αυτής σε περίπτωση που δε πραγματοποιηθεί η Δημόσια Πρόταση εκ μέρους της BLC BANK 
SAL προς τους υφιστάμενους μετόχους της USB Bank Plc για απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 1 
Φεβρουαρίου 2011, το τρίτο μέρος δεσμεύεται όπως προβεί σε επαναγορά των 300.000 μετοχών της USB Bank Plc 
στην τιμή των €0,80 ανά μετοχή.  
 
Παρόλο που η Δημόσια Πρόταση πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 
25 Ιανουαρίου 2011, η Εταιρεία πώλησε και το τρίτο μέρος αγόρασε τις πιο πάνω μετοχές την 1 Φεβρουαρίου 2011 
στην τιμή των €0,80 ανά μετοχή. 
 Εύλογη αξία Κόστος Εύλογη αξία Κόστος   
 2012 2012 2011 2011   
 € € € €   
Αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 136.093 136.093 255.301 119.775   
Αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - - 74.250 104.978   

 136.093 136.093 329.551 224.753   

 
Όπως αναφέρεται ανωτέρω τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
συνολικών εισοδημάτων στο σύνολο τους έχουν αποτιμηθεί σε εύλογη αξία βάσει πρώτης τάξεως παρατηρήσιμων 
τιμών διαπραγμάτευσης σε ενεργή χρηματιστηριακή αγορά.  
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12. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   

 2012 2011  
 € €  
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 117.483 127.155  

 117.483 127.155  

 
 
13. Μετοχικό κεφάλαιο 

 2012 
Αριθμός 
μετοχών 

  
2012 

€ 

 2011 
Αριθμός 
μετοχών 

 
2011 

€ 
Εγκεκριμένο        
Συνήθεις μετοχές της €0,03 η κάθε μία 150.000.000  4.500.000  150.000.000  4.500.000 

        
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ’ 
ολοκλήρου  

     
 

Την 1 Ιανουαρίου 20.700.000  621.000  20.700.000  621.000 

Στις 31 Δεκεμβρίου 20.700.000  621.000  20.700.000  621.000 

 
 
14. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  

 2012 2011  
 € €  
Οφειλόμενα έξοδα  5.151 6.183  

 5.151 6.183  

 
Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 
που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 
 
15. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   

 2012 2011  
 € €  
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα – τρέχουσας χρήσης 2.534 2.948  

 2.534 2.948  

 
 
16. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη  

 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την CLR Investment Fund Public Limited, η οποία ιδρύθηκε στην Κύπρο. 
 
Η Laiki Financial Services Limited (πρώην Marfin CLR (Financial Services) Limited) ανήκει 100% στην Laiki Capital 
Public Co Limited (πρώην Marfin CLR Public Co Limited), η οποία κατέχει άμεσα το 26,20% της CLR Investment Fund 
Public Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 
 
16.1 Αμοιβή Συμβούλων  
 

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής: 
 2012 2011 
 € € 
Χριστόδουλος Χρυσάνθου 1.710 1.710 
Μιχάλης Ιωάννου 1.710 1.710 
Κώστας Τουμπουρής  855 1.710 
Βαγγέλης Συκοπετρίτης  1.710 1.710 
Πανίκος Χαραλαμπίδης 855 - 

 6.840  6.840  
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16. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη  (συνέχεια) 
 
 
16.2 Αγορές υπηρεσιών  

  2012 2011  
 Φύση συναλλαγών € €  
Laiki Financial Services Limited  Διαχείριση μητρώου μετόχων 585 1.265  

Laiki Financial Services Limited  Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες - 518  

Laiki Financial Services Limited  Γραμματειακές υπηρεσίες 585 -  

Laiki Financial Services Limited  Έξοδα διοίκησης 5.850 6.900  

  7.020 8.683  

 
Οι αγορές στα συγγενικά μέρη έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
 
16.3 Τόκοι εισπρακτέοι από συγγενικά μέρη 

  2012 2011  
 Φύση συναλλαγών € €  
Covotsos Textiles Ltd Τόκοι εισπρακτέοι 16.892 19.653  
Laiki Financial Services Limited - Trading a/c Τόκοι εισπρακτέοι 612 1.862  

  17.504 21.515  

 
16.4 Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ.10)  

  2012 2011  
Όνομα Φύση συναλλαγών € €  
Covotsos Textiles Ltd Χρηματοδοτικές 558.532 546.376  

Laiki Financial Services Limited -Trading a/c Εμπορικές - 1.582  

  558.532 547.958  

 
17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, νομικό 
κίνδυνο και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική 
που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 
 
(17.1) Κίνδυνος τιμής αγοράς  

Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών 
στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές 
των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω επενδύσεων σε διάφορους τίτλους και 
διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
 
Η αύξηση της τιμής των μετοχών κατά 5% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στα 
αποτελέσματα κατά €6.805 (2011: €16.478), ενώ τα ίδια κεφάλαια δεν θα επηρεάζονταν. Σε περίπτωση μείωσης 5% θα 
προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελέσματα, ενώ τα ίδια κεφάλαια θα παρέμεναν αμετάβλητα. 
 
(17.2) Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα 
επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με τα τοκοφόρα βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα 
και πληρωτέα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της. Τα πληρωτέα ποσά σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν την 
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών 
μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν: 
 2012  2011  
 €  €  
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου     
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 558.532  546.376  

 558.532  546.376  
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17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
(μείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι 
άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές συναλλάγματος παραμένουν σταθερά. Σε περίπτωση μείωσης των 
επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσματα. 
 Κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων 

 2012 2011 
 € € 
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου 5.585   5.464  

 5.585  5.464  

 
 
(17.3) Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση 
των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική 
αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με 
κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 
 
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στο πιστωτικό 
κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 
ήταν: 
 2012 2011  
 € €  
Μετρητά στην τράπεζα 117.483  127.155   
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη 558.532 547.958  

 676.015 675.113  

 
(17.4) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί 
ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 
 
(17.5) Νομικός κίνδυνος  

Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Εταιρείας ή οποιασδήποτε 
άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και 
κατά συνέπεια νομικών αγωγών.  Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
για να εκτελεί τις εργασίες του. 
 
(17.6) Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως δρώσα 
oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης 
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη 
χρήση και η κεφαλαιουχική δομή της Εταιρείας συνεχίζει να αποτελείται από 100% ίδια κεφάλαια και μηδενικό 
δανεισμό. 
 
(17.7) Κίνδυνος απώλειας φήμης  

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες της Εταιρείας, που είτε αληθινή είτε 
ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης της, μείωση των εισοδημάτων και νομικές αγωγές 
εναντίον της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 
 
(17.8) Κίνδυνος από την κυριότητα μετοχικών τίτλων  

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις/συμμετοχές της Εταιρείας και είναι συνδυασμός πιστωτικού, 
αγοραίου και λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες ανάλυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται. 
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17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(17.9) Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας 

 
Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική κρίση και την αστάθεια 
των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό 
από τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση 
του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των 
επιπτώσεων της στην Κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό 
από τις διεθνείς χρηματαγορές έχει περιοριστεί σημαντικά μετά από τις μειώσεις στην πιστοληπτική της αξιολόγηση. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, επικρατεί 
αβεβαιότητα ως προς το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 
 
Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις προβλέψεις ταμειακών ροών 
της Διεύθυνσης της Εταιρείας και την εκτίμηση τους για δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και των ακινήτων για επένδυση. 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο 
στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική 
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας 
και την επέκταση των εργασιών της στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 
 
Εκτίμηση εύλογων αξιών  

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν καταχωρηθεί, μετά την 
αρχική αναγνώριση, στην εύλογη αξία, ομαδοποιημένα σε επίπεδα 1 - 3 με βάση το βαθμό στον οποίο η εύλογη αξία 
έχει υπολογιστεί. 
 

 Επίπεδο 1 μετρήσεις εύλογης αξίας βάση τιμών χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

 Επίπεδο 2 μετρήσεις εύλογης αξίας με βάση πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται 
στο επίπεδο 1 και που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα 
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές). 

 Επίπεδο 3 μετρήσεις εύλογης αξίας που προέρχονται από τεχνικές αποτίμησης που περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς. 

 

 
31 Δεκεμβρίου 2012 

 
 
 
 
 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
 € € € € 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της 
κατάστασης συνολικών εσόδων                  
Μη-παράγωγα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που κρατούνται  
για εμπορία 136.093 - - 136.093 

Ολικό 136.093 - - 136.093 
 
 
Κατά το 2012 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μεταφορές από το Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 2 ή στο Επίπεδο 3.  
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17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
Εκτίμηση εύλογων αξιών (συνέχεια) 

 
 
31 Δεκεμβρίου 2011 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
 € € € € 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της 
κατάστασης συνολικών εσόδων                  
Μη-παράγωγα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που κρατούνται  
για εμπορία 329.551 - - 329.551 

Ολικό 329.551 - - 329.551 
 

Κατά το 2011 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μεταφορές από το Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 2 ή στο Επίπεδο 3.  
 
Σημαντικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού 
 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού προσδιορίζονται ως εξής: 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού με τους συνήθεις όρους και 
προϋποθέσεις που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά υψηλής ρευστότητας καθορίζονται με αναφορά στις 
χρηματιστηριακές τιμές, (περιλαμβάνει εξαγοράσιμα γραμμάτια, συναλλαγματικές, ομολογίες και γραμμάτια διαρκείας). 
 
Οι εύλογες αξίες των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παθητικού (εξαιρουμένων των 
παραγώγων μέσων) καθορίζονται σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά μοντέλα αποτίμησης και βασίζεται στην ανάλυση 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας τιμές από δημοσιοποιημένες τρέχουσες συναλλαγές της αγοράς 
και τιμές από χρηματιστές για παρόμοια μέσα. 
 
Η ονομαστική αξία μείον υπολογιζόμενες πιστωτικές προσαρμογές για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία θεωρείται ότι προσεγγίζει τις εύλογες αξίες τους.  Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για 
σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών 
χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιμο στο Συγκρότημα για παρόμοια 
χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
Εκτίμηση εύλογων αξιών  

 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου οι 
ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης.  
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως οι επενδύσεις που είναι 
εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής 
θέσης. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η 
Εταιρεία είναι η τιμή προσφοράς. Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η 
τρέχουσα τιμή ζήτησης. 
 
 
18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
 
19. Δεσμεύσεις  

 
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
 
20. Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως 
 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως που να έχουν σχέση με την κατανόηση 
των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή σελίδες 31 έως 32 


