TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LIMITED
Λευκωσία, 10 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα : Τελικά Αποτελέσματα 2011
Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας
Toxotis Investments Public Limited, σε συνεδρία του την Τρίτη 10 Απριλίου 2012,
εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά ελεγμένα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2011, 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, CLR House, 1096 Λευκωσία.
Με εκτίμηση,
…………………………..
Λύσανδρος Λυσανδρίδης
Γραμματέας
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Λεσθ. πχξνπ Κππξηαλνχ 24
1075 Λεπθσζία
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Λεσθφξνο Βχξσλνο 26
CLR House, 1096
Λεπθσζία, Κχπξνο

Σξαπεδίηεο:
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο (ην πγθξφηεκα) γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011.
ύζηαζε
Ζ Δηαηξεία Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 9 Μαίνπ 1989 σο ηδησηηθή εηαηξεία
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113.
ηηο 18 Ννεκβξίνπ 1999 ε Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε απφ Covotsos Enterprises Limited ζε Σνμφηεο Δπελδχζεηο Λίκηηεδ
θαη ηελ 1 Ηνπιίνπ 2004 κεηνλνκάζηεθε ζε Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Σν πγθξφηεκα ζπλερίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Ζ Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα
Λίκηηεδ είλαη δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη
Καλνληζκψλ θαη ησλ Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ.
Δπηζθόπεζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο ζέζεο ηνπ
θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη
Ζ εμέιημε ηνπ πγθξνηήκαηνο κέρξη ζήκεξα, ηα νηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ππφ ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο πνπ βηψλεη ε Κππξηαθή νηθνλνκία.
Οη πξννπηηθέο θαη νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ ηφζν απφ ηελ πνξεία ηνπ
Υξεκαηηζηήξηνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αζελψλ φπνπ είλαη επελδπκέλν ην ραξηνθπιάθην ηνπ
πγθξνηήκαηνο, φζν θαη απφ ηελ πνξεία ηεο θηεκαηηθήο αγνξάο ζηελ Κχπξν.
Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ην πγθξφηεκα θαη νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλεη γηα αληηκεηψπηζε ηνπο,
αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 18 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηε ρξήζε παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 7.
εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο
Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζεκείσζε 21 ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ
Σν πγθξφηεκα δελ δηαηεξεί νπνηαδήπνηε ππνθαηαζηήκαηα.
Μεξίζκαηα
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ εηζεγείηαη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη
ην θαζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά.
Μεηνρηθό θεθάιαην
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηελ Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε ρξήζεο.
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Σα κέιε ηoπ Γηoηθεηηθoχ πκβoπιίoπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο απηήο
παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Όια ηα κέιε ηoπ Γηoηθεηηθoχ πκβoπιίoπ δηαηεξoχλ ηo αμίσκα ηoπο.
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλάζεζε επζπλψλ θαη ζηελ ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (πλέρεηα)
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ Δηαηξεία δελ
ππνρξενχηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο απηνχ έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ηίηινη ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ
Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.
Οη ιφγνη κε πηνζέηεζεο ζπλίζηαληαη ζην γεγνλφο φηη ην θφζηνο πηζαλήο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ζα ήηαλ δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαζψο ε
δηνηθεηηθή δνκή είλαη απιή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειάρηζηεο.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθρσξήζεη ηίηινπο νη νπνίνη παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο. Ζ Δηαηξεία
δελ έρεη ζέζεη νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ε/θαη νπνηεζδήπνηε πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.
πκκεηνρή νξγάλσλ δηνίθεζεο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
Σν πνζνζηφ ην νπνίν θαηέρεη θαηά θπξηφηεηα, άκεζα ή έκκεζα, θάζε κέινο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο, ν ζχδπγνο ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ, ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 30 κέξεο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο, είλαη σο αθνινχζσο:

Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ
Μηράιεο Ησάλλνπ
Κψζηαο Σνπκπνπξήο
Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
31.12.2011
%
-

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
30 κέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο
πξνο ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο
Γεληθήο πλέιεπζεο
%
-

Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ 5% θαη άλσ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
Κχξηνη Μέηνρνη νη νπνίνη θαηείραλ θαηά θπξηφηεηα πέληε ηνπιάρηζηνλ επί ηνηο εθαηφλ ηνπ εθδνζέληνο θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο
Γεληθήο πλέιεπζεο, είλαη σο αθνινχζσο;

CLR Investment Fund Public Limited

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
31.12.2011
%
61,92

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
30 κέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο
πξνο ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο
Γεληθήο πλέιεπζεο
%
61,92

πκβάζεηο κε πκβνύινπο θαη πλδεδεκέλα Πξόζσπα
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 δελ ππήξρε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε κε ηελ Δηαηξεία ζηελ νπνία χκβνπινο ή πλδεδεκέλα
πξφζσπα είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. πλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαη εηαηξείεο
ζηηο νπνίεο ν χκβνπινο θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε Γεληθή πλέιεπζε.
Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο
Οη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, Deloitte Limited, εμεδήισζαλ επηζπκία vα ζπλερίζνπλ vα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηoπο θαη
ςήθηζκα πoπ vα εμoπζηoδoηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβoχιην vα θαζoξίζεη ηελ ακoηβή ηoπο, ζα θαηαηεζεί ζηελ πξνζερή
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.
Με εληoιή ηoπ Γηoηθεηηθoχ πκβoπιίoπ,

Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ
Πξφεδξνο
Λεπθσζία, 10 Απξηιίνπ 2012
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΓΖΛΩΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
χκθσλα κε ην Άξζξν 9(7) ηνπ Νφκνπ 190(Η)/2007 πνπ πξνλνεί γηα ηηο πξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ εθδφηε ηνπ νπνίνπ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε
αγνξά, εκείο ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ (“Δηαηξεία”)
επηβεβαηψλνπκε εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε φηη:
(α)

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ
θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Άξζξν 9(4) ηνπ Νφκνπ 190(Η)/2007 θαη ελ γέλεη ηελ εθαξκνζηέα Κππξηαθή
Ννκνζεζία θαη παξέρνπλ αιεζηλή θαη εχινγε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο.

(β)

Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο παξέρεη εχινγε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο
απφδνζεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο καδί κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ
θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη.

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ

…………………………………….

Μηράιεο Ησάλλνπ

…………………………………….

Κψζηαο Σνπκπνπξήο

…………………………………….

Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο

…………………………………….

Λεπθσζία, 10 Απξηιίνπ 2012
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή
Πξνο ηα Μέιε ηεο Σνμόηεο Δπελδύζεηο Γεκόζηα Λίκηηεδ
Έθζεζε επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ (ε
'Δηαηξεία') θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (καδί κε ηελ Δηαηξεία, 'ην πγθξφηεκα') ζηηο ζειίδεο 7 κέρξη 25, νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαη ηηο
ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο
πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δίλνπλ
αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, θαη γηα εθείλεο ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ ειεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ
έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα
ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ
απφθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ
νπζηψδεο ζθάικα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ
ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν
ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηεο νληφηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο
νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο
θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα
ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.

5

Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή (ζπλέρεηα)
Πξνο ηα Μέιε ηεο Σνμόηεο Δπελδύζεηο Γεκόζηα Λίκηηεδ
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επίδνζήο θαη ησλ ηακεηαθψλ
ξνψλ ηνπο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο
Κχπξνπ, Κεθ. 113.
Έκθεζη επί άλλων νομικών απαιηήζεων
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ
Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:

Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο.

Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία.

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία.

Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ καο
δφζεθαλ, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν
ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.

Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλάδνπλ κε ηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ηεο Κχπξνπ θαη ηεξνπκέλσλ
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, αλαθέξνπκε φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ νη παξάγξαθνη (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο
ΟΓ190-2007-04, ε νπνία απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άιιν ζέκα
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηνπ πγθξνηήκαηνο σο ζψκα θαη κφλν
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ
Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ. Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή
αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ
απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη.

Διεπζέξηνο Φηιίππνπ
Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο
εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Deloitte Limited
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο
Λεπθσζία, 10 Απξηιίνπ 2012
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

Δηζνδήκαηα
Κέξδνο απφ δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ
απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ
Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ
Εεκηέο εχινγσλ αμησλ ζε αθίλεηα γηα επέλδπζε
Έμνδα
Έμνδα δηνίθεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ

εκ.

2011
€

2010
€

4

5.383

820

11

17.487

94.540

11
9

104.798
(90.000)
37.668

9.000
(100.000)
4.360

(37.715)
(2.451)
(2.498)

(36.952)
(530)
(33.122)

15.961
13.463

7.855
(25.267)

6

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδνο/(δεκηά) ρξήζεσο

7

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεσο κεηά ηελ θνξνινγία

-

πλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεσο

Κέξδνο/(δεκηά) αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο

Βιέπε ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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8

-

13.463

(25.267)

ελη

ελη

0,07

(0,12)

ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

2011
€

2010
€

9

610.000
610.000

700.000
700.000

10

1.582

119

11
12

329.551
127.155
458.288

230.997
153.931
385.047

1.068.288

1.085.047

13

621.000
374.534
995.534

621.000
361.071
982.071

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία

14

62.473
62.473

82.726
82.726

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πηζησηέο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

15
16

7.333
2.948
10.281

7.335
12.915
20.250

72.754

102.976

1.068.288

1.085.047

εκ.
ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθίλεηα γηα επέλδπζε
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε
αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ
ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ηηο 10 Απξηιίνπ 2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ ελέθξηλε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε.

Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ
Πξφεδξνο

Κψζηαο Σνπκπνχξεο
χκβνπινο

Βιέπε ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

Μεηνρηθό
θεθάιαην
€
Τπόινηπν - 1 Ιαλνπαξίνπ 2010

Καζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε
πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

πζζσξεπκέλα
θέξδε
€

Οιηθό
€

86.361

299.977

1.007.338

-

(25.267)
(25.267)

(25.267)
(25.267)

86.361

274.710

982.071

86.361

13.463
13.463
288.173

13.463
13.463
995.534

621.000

Καζαξή δεκηά γηα ηε ρξήζε
πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010/ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011

Γηαθνξά από
κεηαηξνπή
κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ζε
Δπξώ
€

-

621.000
621.000

Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ
Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο
ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή
εηζθνξά πξνο 20% γηα ηα έηε 2012 θαη 2013 θαη 17% ην 2014 θαη κεηά (θαηά ην 2011 ην πνζνζηφ ήηαλ 15% κέρξη ηηο
30 Απγνχζηνπ 2011 θαη 17% σο ην ηέινο ηνπ έηνπο) ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή
κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο
ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο
ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ηε ρξήζε ζηελ
νπνία ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ
κεηφρσλ.

Βιέπε ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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εκ.
ΡΟΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΑΠΟ ΔΡΓΑΙΔ
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Κέξδνο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ
Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
Εεκηέο εχινγσλ αμηψλ ζε αθίλεηα γηα επέλδπζε
Πηζησηηθνχο ηφθνπο
Υξεσζηηθνχο ηφθνπο

2011

2010

€
(2.498)

€
(33.122)

(17.487)

(94.540)

(104.798)
90.000
(5.383)
2.294

(9.000)
100.000
(820)
419

(32.872)
(1.463)
(2)
(39.337)
5.383
(14.259)
(48.213)

(37.063)
(65)
(4.895)
(42.023)
820
(5.460)
(46.663)

11

469.764

420.540

11

(446.033)
23.731

(221.997)
198.543

(2.294)
(2.294)

(419)
(419)

(26.776)

151.461

153.931
127.155

2.470
153.931

11
9
4
6

Ρνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο πξηλ από αιιαγέο ζην θεθάιαην θηλήζεσο
Αχμεζε ζηα εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά
Μείσζε ζηνπο πηζησηέο
Ρνή κεηξεηώλ από/(γηα) εξγαζίεο
Δίζπξαμε ηφθσλ
Πιεξσκή θφξσλ
Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο
ΡΟΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκψληαη ζε
εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε
εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
Καζαξή ξνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΡΟΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΑΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Πιεξσκή ηφθσλ
Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ:
ηελ αξρή ηεο ρξήζεσο
ην ηέινο ηεο ρξήζεσο

Βιέπε ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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1. ύζηαζε θαη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Υώξα ζπζηάζεσο
Ζ Δηαηξεία Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ (ε ''Δηαηξεία'') ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 9 Μαίνπ 1989 σο ηδησηηθή
εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο
ηνπ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113.
Αιιαγή νλνκαζίαο Δηαηξείαο
ηηο 18 Ννεκβξίνπ 1999 ε Δηαηξεία άιιαμε ην φλνκα ηεο απφ Covotsos Enterprises Limited ζε Σνμφηεο Δπελδχζεηο
Λίκηηεδ θαη ηελ 1 Ηνπιίνπ 2004 κεηνλνκάζηεθε ζε Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Σν πγθξφηεκα ζπλερίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Ζ Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα
Λίκηηεδ είλαη δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη
Καλνληζκψλ θαη ησλ Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ.
2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
αλαθέξνληαη πην θάησ. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά.
Βάζε εηνηκαζίαο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζε εχινγε ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε, θαη ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πξνο ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.
Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε δηεχζπλζε ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππφ αλαθνξά ρξήζεσο. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο
δηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί
ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.
Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
Καηά ηε ρξήζε 2011 ην πγθξφηεκα πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Σα αθφινπζα Πξφηππα, Αλαζεσξήζεηο ζε Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ ηέζεθαλ ζε ηζρχ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011:
(i) Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ



ΓΠΦΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο – Μεηαβηβάζεηο Φξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011)
Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα)
(ii)
















Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ
Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1, 'Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζηα Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2012).
Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12 'Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία' - Αλάθηεζε Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ (εθαξκόδεηαη
γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012).
Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19 'Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο' (Τξνπνπνίεζε) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).
ΓΛΠ27 (Αλαζεσξεκέλν): 'Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).
Τξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32, 'Σπκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1
Ιαλνπαξίνπ 2014).
Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΦΑ 1: Υπεξπιεζσξηζκόο θαη Απάιεηςε Σηαζεξώλ Ηκεξνκεληώλ γηα Δηαηξείεο πνπ
εθαξκόδνπλ ηα ΓΠΦΑ γηα Πξώηε Φνξά (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1
Ινπιίνπ 2011).
ΓΠΦΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - 'Σπκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013)
Τν ΓΠΦΑ 9 'Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα' πνπ εθδόζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη ηξνπνπνηήζεθε ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 2010 εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ σο επίζεο θαη γηα ηελ απναλαγλώξηζε.
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).
ΓΠΦΠ 9 'Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα' πνπ εθδόζεθε ηνλ Ννεκβξίν 2009 θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο
(ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΦΑ 9 θαη ΓΠΦΠ 7 πνπ εθδόζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην 2011) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015).
ΓΠΦΠ 10 'Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).
ΓΠΦΠ 11 'Κνηλέο Γηεπζεηήζεηο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ιαλνπαξίνπ 2013).
ΓΠΦΠ 12 'Γλσζηνπνηήζεηο ησλ Σπκκεηνρώλ ζε Άιιεο Οληόηεηεο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).
ΓΠΦΠ 13 'Απνηίκεζε ηεο Γίθαηεο Αμίαο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ιαλνπαξίνπ 2013).
ΔΓΓΠΦΑ 20: 'Γαπάλεο απνγύκλσζεο νξπρείνπ επηθάλεηαο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο' (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014).

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη πσο ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ή
Γηεξκελεηψλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Βάζε ελνπνίεζεο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ηζχλνπζαο εηαηξείαο Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο, Covotsos Textiles Ltd.
Σα απνηειέζκαηα ζπγαηξηθψλ πνπ εμαγνξάζζεθαλ ή πσιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νπζηαζηηθήο απφθηεζεο θαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηεο νπζηαζηηθήο πψιεζεο, σο αξκφδεη. Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ ζπγαηξηθψλ απνδίδεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο
ηεο Δηαηξείαο θαη ζηηο κε-ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο αθφκα θαη φηαλ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη κε-ειέγρνπζεο
ζπκκεηνρέο λα παξνπζηάδνπλ ειιεηκκαηηθφ ππφινηπν.
Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, γίλνληαη αλαπξνζαξκνγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπγαηξηθψλ νχησο ψζηε νη ινγηζηηθέο
πνιηηηθέο ηνπο λα ζπκβαδίδνπλ κε απηέο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Καηά ηελ ελνπνίεζε φιεο νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα, έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη πιήξσο.
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Βάζε ελνπνίεζεο (ζπλέρεηα)
Μεηαβνιέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο
Μεηαβνιέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζε ζπγαηξηθέο, ηα νπνία δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ειέγρνπ,
ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ειεγρνπζψλ θαη κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ
πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ζρεηηθέο ηνπο ζπκκεηνρέο ζηηο ζπγαηξηθέο.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ θαηά ην νπνίν νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο πξνζαξκφδνληαη θαη ηεο εχινγεο
αμίαο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ή εηζπξάθηεθε αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη απνδίδεηαη
ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
Όηαλ ην πγθξφηεκα απνιέζεη ηνλ έιεγρν ζπγαηξηθήο, ην θέξδνο ή δεκηά απφ ηελ πψιεζε ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά
κεηαμχ (i) ηνπ ζπλφινπ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ εηζπξάθηεθε θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηπρφλ
δηαθξαηεζήζαο ζπκκεηνρήο θαη (ii) ηεο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο θαη ηπρφλ κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο.
Όηαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο παξνπζηάδνληαη ζε επαλεθηηκεκέλα πνζά ή εχινγεο αμίεο θαη ην ζρεηηθφ
ζπλνιηθφ θέξδνο ή δεκηά έρεη αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη έρεη ζπζζσξεπζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, ηα
πνζά ηα νπνία πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθαλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ζπζζσξεχηεθαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα
ινγίδνληαη σο εάλ ην πγθξφηεκα είρε απεπζείαο πσιήζεη ηα ζρεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (δει. επαλαηαμηλνκνχληαη
ζηα απνηειέζκαηα ή κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε φπσο πξνλννχλ ηα ζρεηηθά ΓΠΥΑ).Ζ εχινγε
αμία ηπρφλ επέλδπζεο πνπ δηαθξαηείηαη ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή θαηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ, ζεσξείηαη
σο εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ινγίδεηαη κεηαγελέζηεξα κε βάζε ην ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά
Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, ή φπνπ εθαξκφδεηαη, ην θφζηνο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κηαο επέλδπζεο ζε
ζπλδεδεκέλε ή απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νληφηεηα.
πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ
Ζ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ ινγηζηηθνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Σν κεηαβηβαζζέλ αληάιιαγκα ζε κηα
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ
εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ κεηαθεξζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ην πγθξφηεκα, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαιήθζεθαλ απφ ην πγθξφηεκα πξνο ηνπο πξνεγνχκελνπο ηδηνθηήηεο θαη ηα ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα πνπ έρεη
εθδψζεη ην πγθξφηεκα σο αληάιιαγκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο. Σα ζρεηηδφκελα κε ηελ απφθηεζε θφζηε
αλαγλσξίδνληαη γεληθά ζηα απνηειέζκαηα εληφο ησλ πεξηφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην πγθξφηεκα αλέιαβε ηα
θφζηε θαη παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο.
Ζ ππεξαμία επηκεηξείηαη σο ε ππεξβάιινπζα δηαθνξά ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ κεηαβηβάζηεθε, ηνπ
πνζνχ ηπρφλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ ζηνλ απνθηψκελν, θαη ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο
ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ηπρφλ θαηείρε ην πγθξφηεκα πξνεγνπκέλσο ζηνλ απνθηψκελν, απφ ην θαζαξφ
ησλ πνζψλ θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο απφ ηα απνθηεζέληα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο. Δάλ κεηά απφ επαλεθηίκεζε, ην θαζαξφ ησλ πνζψλ θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο απφ
ηα απνθηεζέληα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ηνπ
αληαιιάγκαηνο πνπ κεηαβηβάζηεθε, ηνπ πνζνχ ηπρφλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ ζηνλ απνθηψκελν, θαη ηεο εχινγεο
αμίαο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ηπρφλ θαηείρε ην πγθξφηεκα
πξνεγνπκέλσο ζηνλ απνθηψκελν, ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα σο θέξδνο επί αγνξάο
επθαηξίαο.
Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ
Σα εηζνδήκαηα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη αληηπξνζσπεχνπλ
πνζά εηζπξαθηέα γηα πσιεζέληα εκπνξεχκαηα θαη ππεξεζίεο θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο,
θαζαξά απφ εθπηψζεηο θαη θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο. Σα εηζνδήκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο
αλαγλσξίδνληαη σο εμήο:


Δηζόδεκα από επελδύζεηο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο
Μεξίζκαηα απφ επελδχζεηο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηνπ
πγθξνηήκαηνο λα εηζπξάμεη. Φφξνη πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ. Οη ηφθνη εηζπξαθηένη απφ επελδχζεηο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ
πνιηηηθή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εηζνδεκάησλ.
Σν θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηελ εθπνίεζε επελδχζεσλ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
θαζαξψλ εηζπξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ επελδχζεσλ πνπ εθπνηνχληαη, κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ (ζπλέρεηα)
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο
θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηεο κέζεο ηηκήο θφζηνπο αληηπξνζσπεχεη
κε πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο ή κε πξαγκαηνπνηεζείζα δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ σο έιιεηκκα/πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε νπνηαδήπνηε
πνζά πνπ ρξεψζεθαλ ή πηζηψζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηα πξνεγνχκελα έηε.


Έζνδα από ηόθνπο
Πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαη' αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.



Έζνδα από κεξίζκαηα
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί.

Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο
(1)

Νφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο απνηηκνχληαη
ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην
πγθξφηεκα ('ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο'). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν
είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.

(2)

πλαιιαγέο θαη ππφινηπα
πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ
ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη ζην ηέινο
ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα
αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ.

Φνξνινγία
Σν έμνδν ηνπ θφξνπ αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο πιεξσηένπ θφξνπ θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ.
Ο ηξέρσλ θαηαβιεηένο θφξνο βαζίδεηαη ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο ρξήζεσο. Σν θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη απφ
ην θέξδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα δηφηη ην θνξνινγεηέν θέξδνο δελ ζπκπεξηιακβάλεη έζνδα ή έμνδα πνπ
θνξνινγνχληαη ή εθπίπηνληαη, ζε άιιεο ρξήζεηο θαη επηπιένλ δελ ζπκπεξηιακβάλεη θνλδχιηα ηα νπνία νπδέπνηε
θνξνινγνχληαη ή εθπίπηνληαη. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηνλ ηξέρνληα θφξν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ή απηνχο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζε δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ ηνπο βάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο ζηελ
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γεληθά αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο
θνξνινγηθέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη
πηζαλφ φηη θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνξνινγηθέο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Σέηνηεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη αλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο
πξνθχπηνπλ απφ ππεξαμία ή απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε (εθηφο απφ κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ) πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, απφ ζπλαιιαγέο πνπ δελ επεξεάδνπλ νχηε ηα θνξνινγεηέα νχηε ηα ινγηζηηθά θέξδε.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγηθέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, θαη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ ην πγθξφηεκα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη είλαη πηζαλφ φηη νη δηαθνξέο
απηέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην νξαηφ κέιινλ.
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη κεηψλεηαη ζηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη
δηαζέζηκα έηζη ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμ' νινθιήξνπ ή ελ κέξεη.

14

ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Φνξνινγία (ζπλέρεηα)
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη
ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ζα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε. Ζ αλαβαιιφκελε
θνξνινγία επηβαξχλεη ή επσθειεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αθνξνχλ
θνλδχιηα πνπ επηβαξχλνπλ ή επσθεινχλ απεπζείαο ηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή ηελ θαζαξή ζέζε, πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγίεο επίζεο θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή ζηα ίδηα
θεθάιαηα.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη έλα λνκηθά εθηειεζηφ δηθαίσκα
λα ζπκςεθηζζνχλ ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ απηέο
ζρεηίδνληαη κε θφξνπο εηζνδήκαηνο επηβαιιφκελνπο απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη επί πιένλ ην πγθξφηεκα
πξνηίζεηαη λα δηαθαλνλίζεη ην θαζαξφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο ηνπ.
Αθίλεηα γηα επέλδπζε
Σα αθίλεηα γηα επέλδπζε αθνξνχλ αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη γηα θεθαιαηαθή ελίζρπζε θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε
αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ
αθηλήησλ γηα επέλδπζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
Απνκείσζε αμίαο ελζώκαησλ θαη άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθηόο από ππεξαμία
ε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, ην πγθξφηεκα εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκία απνκείσζεο.
Αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθηηκάηαη γηα λα θαζνξηζζεί ν
βαζκφο ηεο δεκίαο απνκείσζεο (αλ ππάξρεη). Όηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε αλαθηήζηκε αμία ελφο επί κέξνπο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην πγθξφηεκα εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ
νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο
ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο (ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο
ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ
αληαλαθιά ηηο παξνχζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) εθηηκάηαη φηη είλαη
κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ
ξνψλ) κεηψλεηαη κέρξη ην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ. Μηα δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα,
εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε δεκηά
απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζε κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο.
Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, κία δεκηά απνκείσζεο αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο κνλάδαο
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ψζηε ε
απμεκέλε ινγηζηηθή αμία λα κελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί
θακία δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) ζηα
πξνεγνχκελα έηε. Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζηξνθή ηεο δεκηάο
απνκείσζεο αληηκεησπίδεηαη σο αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο.
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πγθξφηεκα θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.
Δπελδχζεηο
Σν πγθξφηεκα ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ηνπ ζε κεηνρέο θαη νκφινγα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ, επελδχζεηο πνπ
θαηέρνληαη κέρξη ηε ιήμε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ
επελδχζεσλ εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ νη επελδχζεηο.
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα)
Δπελδχζεηο (ζπλέρεηα)
Ζ δηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλαμηνινγεί
απηφ ηνλ θαζνξηζκφ ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.


Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ
Ζ θαηεγνξία απηή αλαιχεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο εκπνξία
θαη απηά πνπ νξίζηεθαλ ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλ απνθηήζεθε κε θχξην
ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θέξδνπο απφ βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ
θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλ είλαη πξνο εκπνξία ή αλακέλεηαη λα
πσιεζνχλ κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.

Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ κε βάζε ζπκβφιαην θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία
πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πγθξφηεκα δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα
πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε εχινγε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο
γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα λα εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο
έρεη ιήμεη ή έρεη κεηαθεξζεί θαη ην πγθξφηεκα έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φια ηα ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζε εχινγε αμία. Σα δάλεηα θαη
εηζπξαθηέα θαη νη επελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη κέρξη ηε ιήμε παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο
ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ίδηα θεθάιαηα. Όηαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε ζηελ αμία, νη ζπζζσξεπκέλεο
αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ελεξγή αγνξά βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή
πξνζθνξάο. Δάλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη ελεξγή φπσο επίζεο θαη γηα κε
εηζεγκέλεο κεηνρέο, ην πγθξφηεκα πξνζδηνξίδεη ηε εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη
απνηίκεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, αλαθνξά ζε
παξφκνηνπο ηίηινπο θαη κεζφδνπο πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θάλνληαο κέγηζηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο
θαη ειάρηζηε ρξήζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο Γηα κεηνρέο φπνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα
ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία, αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία.
Σν πγθξφηεκα αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο θαηά πφζνλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί
απνκείσζε ζηελ αμία. ηελ πεξίπησζε κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, κηα
ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηελ εχινγε αμία ηεο κεηνρήο θάησ απφ ην θφζηνο ηεο ιακβάλεηαη ππφςε σο
έλδεημε πηζαλήο απνκείσζεο ζηελ αμία. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο
θαη ηεο παξνχζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ δεκηέο απνκείσζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνεγνπκέλσο
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα, κεηαθέξεηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα)
Δηζπξαθηέα
Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Καηάιιειεο πξνβιέςεηο γηα
εθηηκψκελα κε αλαθηήζηκα πνζά αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη
ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη απνκεησζεί.
Ζ αλαγλσξηδφκελε πξφβιεςε επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη
ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
Σν ηακείν θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο φςεσο θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο
πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε έλα γλσζηφ πνζφ κεηξεηψλ θαη ππφθεηληαη ζε
αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ζηελ αμία.
Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Μεηνρηθό θεθάιαην
Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.
Μεξίζκαηα
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο ζηε ρξήζε πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεσο.
3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο
Οη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε κειινληηθά γεγνλφηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη
ινγηθά ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο.
Σν πγθξφηεκα θάλεη ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ. Ωο απνηέιεζκα νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί
ζπαλίσο ηζνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ
νπζηψδε αλαπξνζαξκνγή ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ην επφκελν νηθνλνκηθφ
έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ:


Δύινγε αμία αθηλήησλ γηα επέλδπζε
Ζ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Σν
πγθξφηεκα αζθεί θξίζε γηα ηελ επηινγή δηαθφξσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο θαη θάλεη ππνζέζεηο νη νπνίεο
βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ
γηα επέλδπζε έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηε εχινγε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
θαηέρνληαη.
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3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο (ζπλέρεηα)


Φνξνινγία
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Γηα ζπγθεθξηκέλεο
ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε
πνξεία ησλ εξγαζηψλ. Σν πγθξφηεκα αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε
βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ
απνηέιεζκα απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί, νη δηαθνξέο
επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα εηαηξηθφ θφξν θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηε ρξήζε πνπ έγηλε ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο.



Αμία επελδύζεσλ ζε κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο
Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κε εηζεγκέλσλ επελδχζεσλ ην πγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο
απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη απηνί ζηεξίδνληαη πάλσ ζε θάπνηεο ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ πγθξνηήκαηνο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο.



Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά, πξνζδηνξίδεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Σν πγθξφηεκα αζθεί θξίζε γηα ηελ επηινγή δηαθφξσλ κεζφδσλ
απνηίκεζεο θαη θάλεη ππνζέζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζε θάζε εκεξνκελία
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηε δίθαηε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
θαηέρνληαη.



Απνκείσζε αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε
Σν πγθξφηεκα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα λα απνθαζίζεη πφηε κηα επέλδπζε έρεη ππνζηεί
απνκείσζε ζηελ αμία. Απηή ε απφθαζε απαηηεί άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο. ηελ άζθεζε ηεο θξίζεο απηήο, ην
πγθξφηεκα εθηηκά, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ έθηαζε πνπ ε δίθαηε αμία κηαο επέλδπζεο
είλαη ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο, θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη βξαρππξφζεζκν επηρεηξεκαηηθφ
κέιινλ ηεο επέλδπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ε επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο.

4. Δηζνδήκαηα
Πηζησηηθνί ηφθνη

2011
€
5.383
5.383

2010
€
820
820

2011
€

2010
€

6.840
6.450
450

6.840
6.450
450

2011
€
2.294
157
2.451

2010
€
419
111
530

5. Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα
Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη κεηά ηε ρξέσζε ησλ πην θάησ
θνλδπιίσλ:
Ακνηβή κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ
Ακνηβή ειεγθηψλ γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ
Ακνηβή ειεγθηψλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ
6. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Σφθνη πιεξσηένη
Γηάθνξα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο

18

ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
7. Φνξνινγία
2011
€
589
3.703
(20.253)
(15.961)

2010
€
11.212
1.858
(20.925)
(7.855)

Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε γηα ηε ρξήζε κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κε ηα ινγηζηηθά θέξδε σο αθνινχζσο:
2011
€
(2.498)
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ

2010
€
(33.122)

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία
Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηψλ ρξήζεσο
Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνπζαο ρξήζεσο
Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Υξέσζε θνξνινγίαο

(3.312)
12.282
(10.436)
1.466
1.858
11.212
(20.925)
(7.855)

Δηαηξηθφο θφξνο – πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνπζαο ρξήζεσο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία – ρξέσζε (εκ. 14)
Υξέσζε ρξήζεσο

(250)
11.212
(12.767)
1.805
3.703
589
(20.253)
(15.961)

Κάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη εηζπξαθηένη κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%
(10% κέρξη 30 Απγνχζηνπ 2011). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη ηφθνη απηνί εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν. ε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 20% γηα ηα έηε 2012
θαη 2013 θαη 17% ην 2014 θαη κεηά (θαηά ην 2011 ην πνζνζηφ ήηαλ 15% κέρξη ηηο 30 Απγνχζηνπ 2011 θαη 17% σο ην
ηέινο ηνπ έηνπο).
8. Κέξδνο/(δεκηά) αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
Αξηζκεηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ βαζηθνχ θέξδνπο/(δεκηάο) θαη πιήξσο
θαηαλεκεκέλνπ θέξδνπο/(δεκηάο) αλά κεηνρή:
Κέξδνο/(δεκηέο) κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
Παξνλνκαζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ δεκηάο αλά κεηνρή:
Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο

Κέξδνο/(δεκηά) αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο

2011
€

2010
€

13.463

(25.267)

20.700.000

20.700.000

2011
ελη
0,07

2010
ελη
(0,12)

Γελ εθαξκόδεηαη

Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο/ (δεκηά) αλά κεηνρή
9. Αθίλεηα γηα επέλδπζε

2011
€
700.000
(90.000)
610.000

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
Αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

2010
€
800.000
(100.000)
700.000

Όια ηα αθίλεηα γηα επέλδπζε αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πξνζδηνξίζηεθε βάζεη
εθηίκεζεο δηεμαρζείζεο απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κε ζπλδεδεκέλνπο κε ην πγθξφηεκα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια
πξνζφληα θαη πξφζθαηε εκπεηξία ζηελ εθηίκεζε αθηλήησλ ζηε ζρεηηθή ηνπνζεζία. Ζ εθηίκεζε, ε νπνία ζπκκνξθψλεηαη
ζηα Γηεζλή Πξφηππα Δθηηκήζεσλ πξνζδηνξίζζεθε κε αλαθνξά ζε ζηνηρεία ηηκψλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο γηα
παξφκνηα αθίλεηα.
Ζ γε έρεη εθηηκεζεί απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2011 κε βάζε ηελ αγνξαία αμία ηεο.
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10. Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά
2011
€
1.582
1.582

Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ. 17.4)

2010
€
119
119

11. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζε εύινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
2011
2010
€
€
230.997
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
326.000
(469.764)
Δίζπξαμε απφ πσιήζεηο
(420.540)
446.033
Πξνζζήθεο
221.997
104.798
Αιιαγή ζηελ εχινγε αμία
9.000
17.487
Πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο απφ πψιεζε
94.540
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
329.551
230.997

Αμίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ
Αμίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ

Δύινγε αμία
2011
€
255.301
74.250
329.551

Κόζηνο
2011
€
119.775
104.978
224.753

Δχινγε αμία
2010
€
230.997
230.997

Κφζηνο
2010
€
221.997
221.997

Σελ 1 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία ζχλαςε ζπκθσλία κε ηξίην κέξνο βάζεη ηεο νπνίαο αγφξαζε 300.000 κεηνρέο ηεο
USB Bank Plc ζηελ ηηκή ησλ €0,74 αλά κεηνρή, ζπλνιηθνχ θφζηνπο €221.997.
Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο απηήο ζε πεξίπησζε πνπ δε πξαγκαηνπνηεζεί ε Γεκφζηα Πξφηαζε εθ κέξνπο ηεο BLC BANK
SAL πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο USB Bank Plc γηα απφθηεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κέρξη 1
Φεβξνπαξίνπ 2011, ην ηξίην κέξνο δεζκεχεηαη φπσο πξνβεί ζε επαλαγνξά ησλ 300.000 κεηνρψλ ηεο USB Bank Plc
ζηελ ηηκή ησλ €0,80 αλά κεηνρή.
Παξφιν πνπ ε Γεκφζηα Πξφηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ζηηο
25 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε Δηαηξεία πψιεζε θαη ην ηξίην κέξνο αγφξαζε ηηο πην πάλσ κεηνρέο ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2011
ζηελ ηηκή ησλ €0,80 αλά κεηνρή.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ είλαη εκπνξεχζηκεο αμίεο πνπ εθηηκνχληαη ζε αγνξαία αμία ζηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ
απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επεηδή αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπο έρνπλ απνηηκεζεί ζε εχινγε αμία βάζεη πξψηεο ηάμεσο παξαηεξήζηκσλ
ηηκψλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε ελεξγή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
12. Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
2011
€
127.155
127.155

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα
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€
153.931
153.931
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13. Μεηνρηθό θεθάιαην

Δγθεθξηκέλν
πλήζεηο κεηνρέο ηεο €0,03 ε θαζεκηά
Κεθάιαηo πoπ εθδόζεθε θαη πιεξώζεθε
εμ'oιoθιήξoπ
Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

2011
Αξηζκόο
κεηνρώλ

2011

2010

€

2010
Αξηζκφο
κεηνρψλ

150.000.000

4.500.000

150.000.000

4.500.000

20.700.000
20.700.000

621.000
621.000

20.700.000
20.700.000

621.000
621.000

€

14. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη πιήξσο πάλσ ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κε ηε κέζνδν ηεο
ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο (εκ. 7). ηελ πεξίπησζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ
ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%, ελψ ζηελ πεξίπησζε θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ ην πνζνζηφ είλαη
20%.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είλαη σο εμήο:
Τπνρξεώζεηο αλαβαιιόκελνπ θόξνπ
Δπαλεθηίκεζε
αθηλήησλ γηα
επέλδπζε
€
103.651

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Υξέσζε / (πίζησζε) σο αθνινχζσο:
Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ (εκ. 7)
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 / 1 Ιαλνπαξίνπ 2011
Υξέσζε / (πίζησζε) σο αθνινχζσο:
Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ (εκ. 7)
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

(20.925)
82.726
(20.253)
62.473

15. Πηζησηέο
2011
€
7.333
7.333

Οθεηιφκελα έμνδα

2010
€
7.335
7.335

Ζ εχινγε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε
ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
16. Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
2011
€
2.948
2.948

Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα – ηξέρνπζαο ρξήζεο
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2010
€
11.212
1.703
12.915
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17. πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε
Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ CLR Investment Fund Public Limited, ε νπνία ηδξχζεθε ζηελ Κχπξν.
Ζ Marfin CLR (Financial Services) Limited αλήθεη 100% ζηελ Marfin CLR Public Co Limited, ε νπνία θαηέρεη άκεζα ην
26,20% ηεο CLR Investment Fund Public Limited ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε:
17.1 Ακνηβή πκβνύισλ
Ζ ακνηβή ησλ πκβνχισλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ κειψλ ηεο δηεχζπλζεο ήηαλ σο εμήο:
2011
€
1.710
1.710
1.710
1.710
6.840

Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ
Μηράιεο Ησάλλνπ
Κψζηαο Σνπκπνπξήο
Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο

2010
€
1.710
1.710
1.710
1.710
6.840

Οη πην πάλσ ακνηβέο αθνξνχλ ακνηβέο γηα ππεξεζίεο ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ ζπκβνχισλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
17.2 Αγνξέο ππεξεζηώλ
Όλνκα
Marfin CLR ( Financial Services) Limited
Marfin CLR ( Financial Services) Limited
Marfin CLR ( Financial Services) Limited

Φχζε ζπλαιιαγψλ
Γηαρείξηζε κεηξψνπ κεηνρψλ
Άιιεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο
Έμνδα δηνίθεζεο

2011
€
1.265
518
6.900
8.683

2010
€
1.265
460
6.900
8.625

2011
€

2010
€

1.862
1.862

132
132

2011
€

2010
€

1.582
1.582

119
119

Οη αγνξέο απφ ζπγγεληθά κέξε έγηλαλ κε εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
17.3 Σόθνη εηζπξαθηένη από ζπγγεληθά κέξε
Όλνκα
Marfin CLR (Financial Services) Limited
- Trading A/C

Φχζε ζπλαιιαγψλ
Σφθνη εηζπξαθηένη

17.4 Πνζά εηζπξαθηέα από ζπγγεληθά κέξε (εκ.10)
Όλνκα
Marfin CLR (Financial Services) Limited
- Trading A/C

Φχζε ζπλαιιαγψλ
Δκπνξηθή

Σν ρξεσζηηθφ ππφινηπν κε ηελ ζπγγεληθή εηαηξεία αθνξά ηφθνπο εηζπξαθηένπο πνπ πξνέθπςαλ απφ ππφινηπν
ινγαξηαζκνχ γηα ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ηελ εηαηξεία απηή.
18. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Παξάγνληεο νηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, λνκηθφ
θίλδπλν θαη θίλδπλν δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη. Ζ πνιηηηθή
πνπ εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη, εμεγείηαη πην θάησ:

22

ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
18. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
(18.1) Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο
Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ
ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο
θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο
πξνο ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ. Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ηεο ηηκήο αγνξάο κέζσ
επελδχζεσλ ζε δηάθνξνπο ηίηινπο θαη δηαζπνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ.
Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαηά 5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα
απνηειέζκαηα θαηά €16.478 (2010: €11.550), ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα δελ ζα επεξεάδνληαλ. ε πεξίπησζε κείσζεο 5%
ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ζα παξέκελαλ ακεηάβιεηα.
(18.2) Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα
επηηφθηα ηεο αγνξάο. Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ηα ηνθνθφξα βξαρππξφζεζκα
εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ. Σα πιεξσηέα πνζά ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηνπλ ην
πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ζ δηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο παξαθνινπζεί ηηο
δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα.
(18.3) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Σν πγθξφηεκα δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη
παξνρή ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε θαηάιιειε ηζηνξία αμηνπηζηίαο θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηε
ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εηζπξαθηέσλ. Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο
κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ην πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζε ηεο ζε πηζησηηθφ
θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζην πηζησηηθφ
θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ήηαλ:
2011
2010
€
€
127.155
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα
153.931
127.155
153.931
(18.4) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί
ν θίλδπλνο δεκηψλ. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε
δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα.
(18.5) Ννκηθόο θίλδπλνο
Ο λνκηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, δηαθνπήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εθαξκνγήο ή παξάβαζεο λνκηθψλ
ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λνκηθψλ αγσγψλ. Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην πγθξφηεκα γηα λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ.
(18.6) Κίλδπλνο απώιεηαο θήκεο
Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ είηε αιεζηλή
είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη λνκηθέο αγσγέο
ελαληίνλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.
(18.7) Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ
Σν πγθξφηεκα δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ζα ζπλερίζεη λα ιεηηoπξγεί σο δξψζα
oηθνλoκηθή κoλάδα θαη ηαπηφρξνλα ζα έρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε γηα ηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο βέιηηζηεο
αλαινγίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνχ. Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ έρεη αιιάμεη απφ ην
πξνεγνχκελν έηνο θαη ε θεθαιαηνπρηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο ζπλερίδεη λα απνηειείηαη απφ 100% ίδηα θεθάιαηα θαη
κεδεληθφ δαλεηζκφ.
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18. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
(18.8) Κίλδπλνο από ηελ θπξηόηεηα κεηνρηθώλ ηίηισλ
Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ ηηο κεηνρηθέο επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη είλαη ζπλδπαζκφο
πηζησηηθνχ, αγνξαίνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ζπκκφξθσζεο θαη απψιεηαο θήκεο.
Σν πγθξφηεκα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο, επηκέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ έηζη ψζηε λα
ειαρηζηνπνηείηαη.
(18.9) Άιινη θίλδπλνη
Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν θαη δηεζλψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Έλλνηεο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη εμέιημε ηνπ αθαζάξηζηνπ
εγρψξηνπ πξντφληνο (GDP) είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο θάζε ρψξαο θαη νπνηαδήπνηε
κεηαβνιή απηψλ θαζψο θαη ηνπ ελ γέλεη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζε
φινπο ηνπο ηνκείο επεξεάδνληαο αλάινγα ην πγθξφηεκα.
Δθηίκεζε εύινγσλ αμίσλ
Δχινγε αμία αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ζην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή παζεηηθφ κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κία
ππνρξέσζε λα απνπιεξσζεί ζηα πιαίζηα κίαο ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.
ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί, κεηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε, ζηελ δίθαηε αμία, νκαδνπνηεκέλα ζε επίπεδα 1-3 κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δίθαηε αμία έρεη
ππνινγηζηεί.




Δπίπεδν 1-κεηξήζεηο δίθαηεο αμίαο βάζε ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ (ρσξίο δηφξζσζε) ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο.
Δπίπεδν 2-κεηξήζεηο δίθαηεο αμίαο κε βάζε πιεξνθνξίεο εθηφο απφ απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην επίπεδν 1
θαη πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, είηε άκεζα (δειαδή ηηκέο) είηε έκκεζα (δει. πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηηο ηηκέο).
Δπίπεδν 3-κεηξήζεηο δίθαηεο αμίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ δελ βαζίδνληαη ζε δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα ηεο
αγνξάο.

31 Δεκεμβπίος 2011

Επίπεδο 1

Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία πος
αποηιμούνηαι ζε δίκαιη αξία μέζω ηηρ καηάζηαζηρ
ζςνολικών ειζοδημάηων
Με-παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία
Οιηθό

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

€

€

€

€

329.551
329.551

-

-

329.551
329.551

Καηά ην 2011 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο απφ ην Δπίπεδν 1 ζην Δπίπεδν 2 ή ζην Δπίπεδν 3.
31 Δεκεμβπίος 2010

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

230.997
230.997

-

-

230.997
230.997

Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία πος
αποηιμούνηαι ζε δίκαιη αξία μέζω ηηρ
καηάζηαζηρ ζςνολικών εζόδων
Με-παράγωγα τρεκαηοοηθολοκηθά περηοσζηαθά
ζηοητεία ποσ θραηούληαη
γηα εκπορία
Ολικό

Καηά ην 2010 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο απφ ην Δπίπεδν 1 ζην Δπίπεδν 2 ή ζην Δπίπεδν 3.
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
18. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
Δθηίκεζε εύινγσλ αμίσλ (ζπλέρεηα)
εκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνύ

πξνζδηνξηζκό

ηεο

εύινγεο

αμίαο

ησλ

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνχ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο:
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνχ κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά πςειήο ξεπζηφηεηαο θαζνξίδνληαη κε αλαθνξά ζηηο
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, (πεξηιακβάλεη εμαγνξάζηκα γξακκάηηα, ζπλαιιαγκαηηθέο, νκνινγίεο θαη γξακκάηηα δηαξθείαο).
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνχ (εμαηξνπκέλσλ ησλ παξαγψγσλ
κέζσλ) θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε γεληθψο απνδεθηά κνληέια απνηίκεζεο θαη βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο απφ δεκνζηνπνηεκέλεο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο
θαη ηηκέο γηα παξφκνηα κέζα.
Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ ππνινγηδφκελεο πηζησηηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ζεσξείηαη φηη πξνζεγγίδεη ηηο δίθαηεο αμίεο ηνπο. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα
ζθνπνχο γλσζηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο αγνξάο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην πγθξφηεκα γηα παξφκνηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο φπσο θαη ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο, φπσο νη επελδχζεηο πνπ είλαη
εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε
Δηαηξεία είλαη ε ηηκή πξνζθνξάο. Ζ θαηάιιειε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ε
ηξέρνπζα ηηκή δήηεζεο.
19. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Σν πγθξφηεκα δελ είρε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
20. Γεζκεύζεηο
Σν πγθξφηεκα δελ είρε θεθαιαηνπρηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
21. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο
Γελ ππήξραλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεσο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε
ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή ζειίδεο 5 θαη 6

25

ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ
ΛΙΜΙΣΔΓ
ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΚΑΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΟΗ

Γηνηθεηηθό πκβνύιην:

Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ (Πξφεδξνο)
Μηράιεο Ησάλλνπ
Κψζηαο Σνπκπνπξήο
Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο

Γξακκαηέαο Δηαηξείαο:

Λχζαλδξνο Λπζαλδξίδεο

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο:

Deloitte Limited
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο
Λεσθ. πχξνπ Κππξηαλνχ 24
1075 Λεπθσζία

Ννκηθνί ύκβνπινη:

Υξπζάλζνπ & Υξπζάλζνπ
νο
2 φξνθνο, Palais d’ Ivoire House
Οδφο Θεκηζηνθιή Γέξβε 12
Σ.Κ. 21762
Λεπθσζία 1101

Δγγεγξακκέλν γξαθείν:

Λεσθφξνο Βχξσλνο 26
CLR House
1096 Λεπθσζία
Κχπξνο

Σξαπεδίηεο:

Marfin Popular Bank Public Company Ltd

Αξηζκόο εγγξαθήο:

35908
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε
ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
ύζηαζε
Ζ Δηαηξεία Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ηνλ Μάην ηνπ 1989 σο ηδησηηθή εηαηξεία
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989 κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκν, Κεθ. 113.
ηηο 18 Ννεκβξίνπ 1999 ε Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε απφ Covotsos Enterprises Limited ζε Σνμφηεο Δπελδχζεηο Λίκηηεδ
θαη ηελ 1 Ηνπιίνπ 2004 ζε Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Ζ Δηαηξεία ζπλερίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Ζ Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ είλαη
δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ
θαη ησλ Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ.
Δπηζθόπεζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο θαζώο θαη
πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη
Ζ εμέιημε ηεο Δηαηξείαο κέρξη ζήκεξα, ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα θαη ε νηθνλνκηθή ηεο ζέζε φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ππφ ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ
βηψλεη ε Κππξηαθή νηθνλνκία.
Οη πξννπηηθέο θαη νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ πνξεία ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ φπνπ είλαη επελδπκέλν ην ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο.
Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαη νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλεη γηα αληηκεηψπηζε ηνπο,
αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 17 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 32.
εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο
Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηε ιήμε ρξήζεσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 20 ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ αλακέλεη νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζην
πξνβιεπφκελν κέιινλ.
Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ
Ζ Δηαηξεία δελ δηαηεξεί νπνηαδήπνηε ππνθαηαζηήκαηα.
Μεξίζκαηα
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δελ πξνηείλεη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ην θέξδνο γηα ηε ρξήζε κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά.
Μεηνρηθό θεθάιαην
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηελ Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε ρξήζεο.
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Σα κέιε ηoπ Γηoηθεηηθoχ πκβoπιίoπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο απηήο
παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1. Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Όια ηα ζεκεξηλά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαηεξνχλ ηo αμίσκα ηνπο.
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλάζεζε επζπλψλ θαη ζηελ ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 (ζπλέρεηα)
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ Δηαηξεία δελ
ππνρξενχηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο απηνχ έλεθα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ηίηινη ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ
Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ.
Οη ιφγνη κε πηνζέηεζεο ζπλίζηαληαη ζην γεγνλφο φηη ην θφζηνο πηζαλήο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ζα ήηαλ δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαζψο ε
δηνηθεηηθή δνκή είλαη απιή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειάρηζηεο.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθρσξήζεη ηίηινπο νη νπνίνη παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζέζεη νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ε/θαη νπνηεζδήπνηε πξνζεζκίεο γηα
ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.
πκκεηνρή νξγάλσλ δηνίθεζεο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
Σν πνζνζηφ ην νπνίν θαηέρεη θαηά θπξηφηεηα, άκεζα ή έκκεζα, θάζε κέινο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ν
ζχδπγνο ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ, ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη σο αθνινχζσο:
Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
30 κέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ηεο
εηδνπνίεζεο πξνο
Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο
31.12.2011
Γεληθήο πλέιεπζεο
%
%
Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ
Μηράιεο Ησάλλνπ
Κψζηαο Σνπκπνπξήο
Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο
Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ 5% θαη άλσ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
Κχξηνη Μέηνρνη νη νπνίνη θαηείραλ θαηά θπξηφηεηα πέληε ηνπιάρηζηνλ επί ηνηο εθαηφλ ηνπ εθδνζέληνο θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο
Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη σο αθνινχζσο:

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
31.12.2011
%
CLR Investment Fund Public Limited

61,92

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
30 κέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ηεο
εηδνπνίεζεο πξνο
ζχγθιηζε ηεο Δηήζηαο
Γεληθήο πλέιεπζεο
%
61,92

πκβάζεηο κε πκβνύινπο θαη πλδεδεκέλα Πξόζσπα
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 δελ ππήξρε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε κε ηελ Δηαηξεία ζηελ νπνία χκβνπινο ή πλδεδεκέλα
πξφζσπα είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. πλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαη εηαηξείεο
ζηηο νπνίεο ν χκβνπινο θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε Γεληθή πλέιεπζε.
Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο
Οη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, Deloitte Limited, εμεδήισζαλ επηζπκία vα ζπλερίζνπλ vα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηoπο θαη
ςήθηζκα πoπ vα εμoπζηoδoηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβoχιην vα θαζoξίζεη ηελ ακoηβή ηoπο, ζα θαηαηεζεί ζηελ πξνζερή
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.
Με εληoιή ηoπ Γηoηθεηηθoχ πκβoπιίoπ,

Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ
(Πξνέδξνο)
Λεπθσζία, 10 Απξηιίνπ 2012
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΓΗΛΩΗ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
χκθσλα κε ην Άξζξν 9(7) ηνπ Νφκνπ 190(Η)/2007 πνπ πξνλνεί γηα ηηο πξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ εθδφηε ηνπ νπνίνπ νη θηλεηέο αμίαο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε
αγνξά, εκείο ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ (“ε Δηαηξεία”)
επηβεβαηψλνπκε εμ φζσλ γλσξίδνπκε φηη:
(α)

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ θαηαξηηζηεί
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Άξζξν 9(4) ηνπ Νφκνπ 190(Η)/2007 θαη ελ γέλεη ηελ εθαξκνζηέα Κππξηαθή
Ννκνζεζία θαη παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο.

(β)

Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο
απφδνζεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο καδί κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ
θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη.

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ

……………………………………..

Μηράιεο Ησάλλνπ

…………………………………….

Κψζηαο Σνπκπνπξήο

…………………………………….

Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο

…………………………………….

Λεπθσζία, 10 Απξηιίνπ 2012
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή
Πξνο ηα Μέιε ηεο Σνμόηεο Δπελδύζεηο Γεκόζηα Λίκηηεδ
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Έρνπκε ειέγμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ (ε 'Δηαηξεία')
ζηηο ζειίδεο 32 κέρξη 49, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαη
ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη
πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ λα δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε
εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο
πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα
ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ
απφθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλνπ
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε
εηθφλα κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ
έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ
ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξάζρνπλ βάζε γηα
ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή (ζπλέρεηα)
Πξνο ηα Μέιε ηεο Σνμόηεο Δπελδύζεηο Γεκόζηα Ληκηηεδ (ζπλέρεηα)
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Ληκηηεδ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζήο ηεο θαη
ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ. 113.
Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ
Λνγαξηαζκψλ Νφκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:

Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο.

Καηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία.

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία.

Καηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ καο
δφζεθαλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ηεο Κχπξνπ,
Κεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.

Καηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλάδνπλ κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ηεο Κχπξνπ θαη ηεξνπκέλσλ
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, αλαθέξνπκε φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ νη παξάγξαθνη (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο
ΟΓ190-2007-04, ε νπνία απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άιιν Θέκα
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζψκα θαη κφλν ζχκθσλα
κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ
Νφκνπ ηνπ 2009 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ. Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα
νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα
πεξηέιζεη.
Έρνπκε εθδψζεη μερσξηζηή έθζεζε επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.

Διεπζέξηνο Φηιίππνπ
Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο
Δθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Deloitte Limited
Δγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Λνγηζηέο
Λεπθσζία, 10 Απξηιίνπ 2012
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

εκ.

2011
€

2010
€

Δηζνδήκαηα

4

25.036

17.847

Κέξδνο απφ δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ
απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ
Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ

11

17.487

94.540

11

104.798
147.321

9.000
121.387

(92.514)
(34.601)
(2.451)
(129.566)

(96.158)
(34.340)
(530)
(131.028)

17.755

(9.641)

(4.292)
13.463

(13.070)
(22.711)

-

-

13.463

(22.711)

ελη

ελη

0,07

(0,11)

Έμνδα
Εεκηά απνκείσζεο εηζπξαθηέσλ απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία
Έμνδα δηνίθεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

6

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδνο/ (δεκηά) γηα ηε ρξήζε

7

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
πλνιηθά έζνδα/ (έμνδα) γηα ηε ρξήζε

Κέξδνο/ (δεκηά) αλά κεηνρή πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο
εηαηξείαο

Βιέπε ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
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ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

2011
€

2010
€

9

1
1

1
1

10

547.958

616.242

11
12

329.551
127.155
1.004.664

230.997
153.931
1.001.170

1.004.665 1

1.001.171

εκ.
ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε
αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ
ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

13

621.000
374.534
995.534

621.000
361.071
982.071

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ

14
15

6.183
2.948
9.131

6.185
12.915
19.100

1.004.665

1.001.171

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ηηο 10 Απξηιίνπ 2012, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Ληκηηεδ ελέθξηλε απηέο ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε.

Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ
Πξφεδξνο

Κψζηαο Σνπκπνπξήο
χκβνπινο
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

Γηαθνξά από
κεηαηξνπή
κεηνρηθνύ
Μεηνρηθό θεθαιαίνπ ζε πζζσξεπκέλα
θεθάιαην
Δπξώ
θέξδε
€
€
€

Τπόινηπν – 1 Ιαλνπαξίνπ 2010
Καζαξή δεκηά γηα ηε ρξήζε
πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε
Άκπλα πνπ πιεξψζεθε ζε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 / 1 Ιαλνπαξίνπ 2011
Καζαξφ θέξδνο γηα ηε ρξήζε
πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε
Άκπλα πνπ πιεξψζεθε ζε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Οιηθό
€

621.000

86.361

297.421

1.004.782

-

-

(22.711)
(22.711)

(22.711)
(22.711)

621.000

86.361

274.710

982.071

-

-

13.463
13.463

13.463
13.463

621.000

86.361

288.173

995.534

Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ
Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο
ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα. Έθηαθηε ακπληηθή
εηζθνξά πξνο 20% γηα ηα έηε 2012 θαη 2013 θαη 17% ην 2014 θαη κεηά (θαηά ην 2011 ην πνζνζηφ ήηαλ 15% κέρξη ηηο
30 Απγνχζηνπ 2011 θαη 17% σο ην ηέινο ηνπ έηνπο) ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή
κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο
ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο
ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ηε ρξήζε ζηελ
νπνία ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ
κεηφρσλ.
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

εκ.

2011
€

2010
€

ΡΟΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΑΠΟ ΔΡΓΑΙΔ
17.655
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Πηζησηηθνχο ηφθνπο
Υξεσζηηθνχο ηφθνπο
Κέξδνο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ
Κέξδε εχινγσλ αμηψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεί πνπ
απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Υξέσζε γηα απνκείσζε ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο

17.755

(9.641)

(25.036)
2.294

(17.847)
419

(17.487)

(94.540)

11

(104.798)

(9.000)

10

92.514

96.158

(34.758)
(24.230)
(2)
(58.990)
25.036
(14.259)
(48.213)

(34.451)
(20.279)
(4.320)
(59.050)
17.847
(5.460)
(46.663)

469.764

420.540

(446.033)
23.731

(221.997)
198.543

(2.294)
(2.294)

(419)
(419)

(26.776)

151.461

153.931
127.155

2.470
153.931

4
6

Ρνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο πξηλ από αιιαγέο ζην θεθάιαην
θηλήζεσο
Αχμεζε ζηα εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά
Μείσζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο
Ρνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο
Δίζπξαμε ηφθσλ
Πιεξσκή θφξσλ
Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο
ΡΟΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη
ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε
εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Καζαξή ξνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΡΟΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΑΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Πιεξσκή ηφθσλ
Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζε κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ:
ηελ αξρή ηεο ρξήζεσο
ην ηέινο ηεο ρξήζεσο
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35

12
12

ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
1. ύζηαζε θαη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Υώξα ζπζηάζεσο
Ζ Δηαηξεία Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Λίκηηεδ ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ην Μάην ηνπ 1989 σο ηδησηηθή εηαηξεία
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ. 113. Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο είλαη
νο
Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, CLR House, 2 φξνθνο, 1096 Λεπθσζία.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Ζ Σνμφηεο Δπελδχζεηο Γεκφζηα Δηαηξεία Ληκηηεδ είλαη
δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ
θαη ησλ Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ.
2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
αλαθέξνληαη πην θάησ. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά.
Βάζε εηνηκαζίαο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)
φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο
Κχπξνπ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζε εχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε
εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Ζ Δηαηξεία εηνίκαζε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο
ηεο (ην ''πγθξφηεκα'').
Οη ρξήζηεο απηψλ ησλ μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πξέπεη λα ηηο δηαβάζνπλ καδί κε
ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ψζηε
λα ιάβνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ
ξνψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην
νο
εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζηελ Λεσθφξν Βχξσλνο 26, CLR House, 2 φξνθνο, 1096 Λεπθσζία.
Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε δηεχζπλζε ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο
Δηαηξείαο. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππφ αλαθνξά ρξήζεσο. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο
δηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί
ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.
Υιοθέηηζη νέων και αναθεωπημένων Διεθνών Πποηύπων Χπημαηοοικονομικήρ Αναθοπάρ
Σηελ ηρέτοσζα τρήζε, ε Εηαηρεία σηοζέηεζε όια ηα λέα θαη αλαζεωρεκέλα Πρόησπα θαη ηης Δηερκελείες οη οποίες
εθδόζεθαλ από ηο Σσκβούιηο Δηεζλώλ Λογηζηηθώλ Προηύπωλ (IASB) θαη από ηελ Επηηροπή Δηερκελεηώλ ηωλ Δηεζλώλ
Προηύπωλ Χρεκαηοοηθολοκηθής Αλαθοράς (IFRIC) ηοσ Σσκβοσιίοσ Δηεζλώλ Λογηζηηθώλ Προηύπωλ (IASB) ηα οποία
είλαη ζτεηηθά κε ηης δραζηερηόηεηές ηες θαη ηζτύοσλ γηα ιογηζηηθές τρήζεης οη οποίες αρτίδοσλ ηελ 1 Ιαλοσαρίοσ 2011. Η
σηοζέηεζε ασηή δελ έτεη επηθέρεη ζεκαληηθές αιιαγές ζηης οηθολοκηθές θαηαζηάζεης ηες Εηαηρείας.
Σα αθφινπζα Πξφηππα, Αλαζεσξήζεηο ζε Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ ηέζεθαλ ζε ηζρχ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011:
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα)
(iii) Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ



ΓΠΦΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο – Μεηαβηβάζεηο Φξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2011)
Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΦΑ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)

(iv) Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ

Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1, 'Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζηα Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2012).

Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12 'Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία' - Αλάθηεζε Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ (εθαξκόδεηαη
γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012).

Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19 'Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο' (Τξνπνπνίεζε) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).

ΓΛΠ27 (Αλαζεσξεκέλν): 'Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).

Τξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32, 'Σπκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1
Ιαλνπαξίνπ 2014).

Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΦΑ 1: Υπεξπιεζσξηζκόο θαη Απάιεηςε Σηαζεξώλ Ηκεξνκεληώλ γηα Δηαηξείεο πνπ
εθαξκόδνπλ ηα ΓΠΦΑ γηα Πξώηε Φνξά (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1
Ινπιίνπ 2011).

ΓΠΦΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - 'Σπκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013)

Τν ΓΠΦΑ 9 'Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα' πνπ εθδόζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη ηξνπνπνηήζεθε ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 2010 εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ σο επίζεο θαη γηα ηελ απναλαγλώξηζε.
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).

ΓΠΦΠ 9 'Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα' πνπ εθδόζεθε ηνλ Ννεκβξίν 2009 θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο
(ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΦΑ 9 θαη ΓΠΦΠ 7 πνπ εθδόζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην 2011) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015).

ΓΠΦΠ 10 'Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).

ΓΠΦΠ 11 'Κνηλέο Γηεπζεηήζεηο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ιαλνπαξίνπ 2013).

ΓΠΦΠ 12 'Γλσζηνπνηήζεηο ησλ Σπκκεηνρώλ ζε Άιιεο Οληόηεηεο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).

ΓΠΦΠ 13 'Απνηίκεζε ηεο Γίθαηεο Αμίαο' (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ιαλνπαξίνπ 2013).

ΔΓΓΠΦΑ 20: 'Γαπάλεο απνγύκλσζεο νξπρείνπ επηθάλεηαο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο' (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014).
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη πσο ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ή
Γηεξκελεηψλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο κείνλ πξφβιεςε γηα κφληκε κείσζε ηεο αμίαο
ηνπο, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εληνπίδεηαη ε κείσζε.
Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ
Σα εηζνδήκαηα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη αληηπξνζσπεχνπλ
πνζά εηζπξαθηέα γηα πσιεζέληα εκπνξεχκαηα θαη ππεξεζίεο θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο,
θαζαξά απφ εθπηψζεηο θαη θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο. Σα εηζνδήκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη
φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ:
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Αλαγλώξηζε εηζνδεκάησλ (ζπλέρεηα)


Δηζόδεκα από επελδύζεηο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο
Μεξίζκαηα απφ επελδχζεηο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο
Δηαηξείαο λα εηζπξάμεη. Φφξνη πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ηφθνη εηζπξαθηένη
απφ επελδχζεηο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ.
Σν θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηελ εθπνίεζε επελδχζεσλ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
θαζαξψλ εηζπξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ επελδχζεσλ πνπ εθπνηνχληαη, κεηαθέξεηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηεο κέζεο ηηκήο θφζηνπο αληηπξνζσπεχεη κε πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο ή κε
πξαγκαηνπνηεζείζα δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ σο έιιεηκκα/πιεφλαζκα
απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε νπνηαδήπνηε πνζά πνπ ρξεψζεθαλ ή πηζηψζεθαλ ζηελ
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηα πξνεγνχκελα έηε.



Έζνδα από ηόθνπο
Πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαη' αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.



Έζνδα από κεξίζκαηα
Σα εηζνδήκαηα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί.

Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο
(1)

Νφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηηκνχληαη
ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Δηαηξεία
('ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο'). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη ην
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.

(2)

πλαιιαγέο θαη ππφινηπα
πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ
ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη ζην ηέινο
ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.

Φνξνινγία
Σν έμνδν ηνπ θφξνπ αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο πιεξσηένπ θφξνπ θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ.
Ο ηξέρσλ θαηαβιεηένο θφξνο βαζίδεηαη ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο ρξήζεσο. Σν θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη απφ
ην θέξδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα δηφηη ην θνξνινγεηέν θέξδνο δελ ζπκπεξηιακβάλεη έζνδα ή έμνδα πνπ
θνξνινγνχληαη ή εθπίπηνληαη, ζε άιιεο ρξήζεηο θαη επηπιένλ δελ ζπκπεξηιακβάλεη θνλδχιηα ηα νπνία νπδέπνηε
θνξνινγνχληαη ή εθπίπηνληαη. Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηνλ ηξέρνληα θφξν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ή απηνχο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Απνκείσζε αμίαο ελζώκαησλ θαη άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθηόο από ππεξαμία
ε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, ε Δηαηξεία εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκηά απνκείσζεο.
Αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθηηκάηαη γηα λα θαζνξηζζεί ν
βαζκφο ηεο δεκηάο απνκείσζεο (αλ ππάξρεη). Όηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε αλαθηήζηκε αμία ελφο επί κέξνπο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε Δηαηξεία εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία
αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο
ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο (ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο
ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ
αληαλαθιά ηηο παξνχζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) εθηηκάηαη φηη είλαη
κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ
ξνψλ) κεηψλεηαη κέρξη ην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ. Μηα δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα,
εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε δεκηά
απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζε κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο.
Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, κία δεκηά απνκείσζεο αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο κνλάδαο
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ψζηε ε
απμεκέλε ινγηζηηθή αμία λα κελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί
θακία δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) ζηα
πξνεγνχκελα έηε. Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζηξνθή ηεο δεκηάο
απνκείσζεο αληηκεησπίδεηαη σο αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο.
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2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.
Δπελδχζεηο
Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ηεο ζε κεηνρέο θαη νκφινγα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, επελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη κέρξη ηε
ιήμε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ εμαξηάηαη
απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ νη επελδχζεηο. Ζ δηεχζπλζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ
επελδχζεσλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλαμηνινγεί απηφ ηνλ θαζνξηζκφ ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο.


Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Ζ θαηεγνξία απηή αλαιχεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο εκπνξία
θαη απηά πνπ νξίζηεθαλ ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλ απνθηήζεθε κε θχξην
ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θέξδνπο απφ βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ
θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη σο θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλ είλαη πξνο εκπνξία ή αλακέλεηαη λα
πσιεζνχλ κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.

Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ κε βάζε ζπκβφιαην θαλνληθήο παξάδνζεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία
πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή, πνπ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη
ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε εχινγε αμία, πιένλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο γηα φια ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Οη
επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα λα εηζπξαρζνχλ ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο έρεη ιήμεη ή έρεη
κεηαθεξζεί θαη ε Δηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη φια ηα ξίζθα θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε
εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη κεηέπεηηα ζε εχινγε αμία. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα θαη νη
επελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη κέρξη ηε ιήμε παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ίδηα θεθάιαηα. Όηαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε ζηελ αμία, νη ζπζζσξεπκέλεο
αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα.

40

ΣΟΞΟΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΛΙΜΙΣΔΓ
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (ζπλέρεηα)
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλέρεηα)
Δπελδχζεηο (ζπλέρεηα)
Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κηα ελεξγή αγνξά βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή
πξνζθνξάο. Δάλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη ελεξγή φπσο επίζεο θαη γηα κε
εηζεγκέλεο κεηνρέο, ε Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηε εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη
απνηίκεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, αλαθνξά ζε
παξφκνηνπο ηίηινπο θαη κεζφδνπο πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θάλνληαο κέγηζηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο
θαη ειάρηζηε ρξήζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο. Γηα κεηνρέο φπνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί
κε αμηνπηζηία, αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ νπνηαδήπνηε απνκείσζε ζηελ αμία.
Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο θαηά πφζνλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη ππνζηεί
απνκείσζε ζηελ αμία. ηελ πεξίπησζε κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε, κηα
ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηελ εχινγε αμία ηεο κεηνρήο θάησ απφ ην θφζηνο ηεο ιακβάλεηαη ππφςε σο
έλδεημε πηζαλήο απνκείσζεο ζηελ αμία. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο
θαη ηεο παξνχζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ δεκηέο απνκείσζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνεγνπκέλσο
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα, κεηαθέξεηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Δηζπξαθηέα
Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Καηάιιειεο πξνβιέςεηο γηα
εθηηκψκελα κε αλαθηήζηκα πνζά αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη
ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ έρεη απνκεησζεί.
Ζ αλαγλσξηδφκελε πξφβιεςε επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ
εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
Σν ηακείν θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο φςεσο θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο
πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε έλα γλσζηφ πνζφ κεηξεηψλ θαη ππφθεηληαη ζε
αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ζηελ αμία.
Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
επηκεηξψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Μεηνρηθό θεθάιαην
Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.
Μεξίζκαηα
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο ζηε ρξήζε πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο.
3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο
Οη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε κειινληηθά γεγνλφηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη
ινγηθά ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο.
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3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο (ζπλέρεηα)
Ζ Δηαηξεία θάλεη ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ. Ωο απνηέιεζκα νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί
ζπαλίσο ηζνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ
νπζηψδε αλαπξνζαξκνγή ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ επφκελε νηθνλνκηθή
ρξήζε παξνπζηάδνληαη πην θάησ:


Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα είζπξαμεο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ
απφ ηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο. Οη ελδείμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο
ρξεψζηεο είλαη ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξεψζηε. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο
ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη δεκηνπξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο. Σν
πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζπλερήο
θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ εμεηάδνληαη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα.



Φνξνινγία
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Γηα ζπγθεθξηκέλεο
ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία
ησλ εξγαζηψλ. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε
ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα
απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί, νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ
πξφβιεςε γηα εηαηξηθφ θφξν θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηε ρξήζε πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο
θνξνινγίαο.



Απνκείσζε αμίαο ησλ επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο
Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα λα απνθαζίζεη πφηε κηα επέλδπζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε
ζηελ αμία. Απηή ε απφθαζε απαηηεί άζθεζε ζεκαληηθήο θξίζεο. ηελ άζθεζε ηεο θξίζεο απηήο, ε Δηαηξεία
εθηηκά, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ έθηαζε πνπ ε εχινγε αμία κηαο επέλδπζεο είλαη
ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο, θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη βξαρππξφζεζκν επηρεηξεκαηηθφ κέιινλ
ηεο επέλδπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ε επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θιάδνπ, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο.

4. Δηζνδήκαηα
2011
€
25.036
25.036

Πηζησηηθνί Σφθνη

2010
€
17.847
17.847

5. Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα
2011
€

2010
€

6.840
5.300
450

6.840
5.300
450

Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη κεηά ηε ρξέσζε ησλ πην θάησ θνλδπιίσλ:
Ακνηβή κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ
Ακνηβή ειεγθηψλ γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ
Ακνηβή ειεγθηψλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ

6. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
2011
€
2.294
157
2.451

Σφθνη πιεξσηένη
Γηάθνξα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο
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2010
€
419
1111
530
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7. Φνξνινγία
2011
€
589
3.703
4.292

2010
€
11.212
1.858
13.070

Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε γηα ηε ρξήζε κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κε ηα ινγηζηηθά θέξδε σο αθνινχζσο:
2011
€
17.755
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ

2010
€
(9.641)

Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Ακπληηθή εηζθνξά - ηξέρνπζαο ρξήζεσο
Υξέσζε ρξήζεσο

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηα εθαξκφζηκα πνζνζηά θνξνινγίαο
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία
Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηάο ρξήζεσο
Δηαηξηθφο θφξνο – πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Ακπληηθή εηζθνξά – ηξέρνπζαο ρξήζεσο
Υξέσζε θνξνινγίαο

1.776
2.136
(14.732)
10.820
589
3.703
4.292

(964)
11.803
(12.139)
1.300
11.212
1.858
13.070

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 10%.
Κάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη εηζπξαθηένη κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%
(10% κέρξη 30 Απγνχζηνπ 2011). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη ηφθνη απηνί εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν. ε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 20% γηα ηα έηε 2012
θαη 2013 θαη 17% ην 2014 θαη κεηά (θαηά ην 2011 ην πνζνζηφ ήηαλ 15% κέρξη ηηο 30 Απγνχζηνπ 2011 θαη 17% σο ην
ηέινο ηνπ έηνπο).
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θνξνινγηθή ππνρξέσζε ιφγσ θνξνινγηθήο δεκηάο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία νη δεκηέο επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε. Σν
ππφινηπν ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ζπκςεθηζκφ κε κειινληηθά θέξδε αλέξρεηαη ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011 ζε €554.208 γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ ελνπνηεκέλε
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
8. Κέξδνο/ (δεκηά) αλά κεηνρή
Αξηζκεηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ βαζηθνχ θέξδνπο/(δεκηάο) θαη πιήξσο
θαηαλεκεκέλνπ θέξδνπο/(δεκηάο) αλά κεηνρή:
Κέξδνο/(δεκηά) κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο

Παξνλνκαζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θέξδνπο/(δεκηάο) αλά κεηνρή:
- Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο

Κέξδνο/ (δεκηά) αλά κεηνρή

2011
€

2010
€

13.463

(22.711)

2011
Αξηζκόο

2010
Αξηζκφο

20.700.000

20.700.000

2011
ελη
0,07

2010
ελη
(0,11)

Γελ εθαξκόδεηαη

Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θέξδνο/(δεκηά) αλά κεηνρή
9. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

2011
€
1

Σελ 1 Ιαλνπαξίνπ θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

2010
€
1

Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ είλαη σο αθνινχζσο:
Όλνκα

Υψξα ζπζηάζεσο Κχξηεο
δξαζηεξηφηεηεο

Covotsos Textiles Limited

Κχπξνο
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Δπελδχζεηο ζε
αθίλεηα

πκκεηνρή
%
100%
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9. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα)
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006, ε Δηαηξεία αλαγλψξηζε δεκηά απνκείσζεο χςνπο
€6.561.029 επί ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Covotsos Textiles Limited γηα λα παξνπζηάδεηαη ζην πνζφ ηεο
αλαθηήζηκεο ηεο αμίαο.
10. Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά
Δηζπξαθηέν απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία (εκ.16.4)
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ.16.4)

Αξρηθφ ππφινηπν εηζπξαθηένπ πνζνχ απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία
Μείσλ: Πξφβιεςε γηα απνκείσζε

2011
€
546.376
1.582
547.958

2010
€
616.123
119
616.242

2011
€
892.877
(346.501)
546.376

2010
€
870.110
(253.987)
616.123

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ε Δηαηξεία αλαγλψξηζε δεκηά απνκείσζεο
εηζπξαθηένπ πνζνχ χςνπο €92.514 (2010: €96.158) απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Covotsos Textiles Limited ψζηε λα
παξνπζηάδεηαη ζην πνζφλ ηεο αλαθηήζηκήο ηνπ αμίαο.
11. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνύληαη ζε εύινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ
2011
2010
€
€
230.997
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ
326.000
(469.764)
Δίζπξαμε απφ πσιήζεηο
(420.540)
446.033
Πξνζζήθεο
221.997
104.798
Αιιαγή ζηε δίθαηε αμία
9.000
17.487
Πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο απφ πψιεζε
94.540
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
329.551
230.997

Σελ 1 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία ζχλαςε ζπκθσλία κε ηξίην κέξνο βάζεη ηεο νπνίαο αγφξαζε 300.000 κεηνρέο ηεο
USB Bank Plc ζηελ ηηκή ησλ €0,74 αλά κεηνρή, ζπλνιηθνχ θφζηνο €221.997.
Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο απηήο ζε πεξίπησζε πνπ δε πξαγκαηνπνηεζεί ε Γεκφζηα Πξφηαζε εθ κέξνπο ηεο BLC BANK
SAL πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο USB Bank Plc γηα απφθηεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κέρξη 1
Φεβξνπαξίνπ 2011, ην ηξίην κέξνο δεζκεχεηαη φπσο πξνβεί ζε επαλαγνξά ησλ 300.000 κεηνρψλ ηεο USB Bank Plc
ζηελ ηηκή ησλ €0,80 αλά κεηνρή.
Παξφιν πνπ ε Γεκφζηα Πξφηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ζηηο
25 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε Δηαηξεία πψιεζε θαη ην ηξίην κέξνο αγφξαζε ηηο πην πάλσ κεηνρέο ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2011
ζηελ ηηκή ησλ €0,80 αλά κεηνρή.
Δύινγε αμία
Κόζηνο
Δχινγε αμία
Κφζηνο
2011
2011
2010
2010
€
€
€
€
255.301
119.775
Αμίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ
230.997
221.997
74.250
104.978
Αμίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ
329.551
224.753
230.997
221.997
Όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπο έρνπλ απνηηκεζεί ζε εχινγε αμία βάζεη πξψηεο ηάμεσο παξαηεξήζηκσλ
ηηκψλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε ελεξγή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
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12. Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
2011
€
127.155
127.155

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν

2010
€
153.931
153.931

13. Μεηνρηθό θεθάιαην

Δγθεθξηκέλν
πλήζεηο κεηνρέο ηεο €0,03 ε θάζε κία
Κεθάιαην πνπ εθδόζεθε θαη πιεξώζεθε εμ’
νινθιήξνπ
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ

2011
Αξηζκόο
κεηνρώλ

2011
€

2010
Αξηζκόο
κεηνρώλ

2010
€

150.000.000

4.500.000

150.000.000

4.500.000

20.700.000
20.700.000

621.000
621.000

20.700.000
20.700.000

621.000
621.000

14. Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
2011
€
6.183
6.183

Οθεηιφκελα έμνδα

2010
€
6.185
6.185

Ζ εχινγε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηα πνζά
πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ.
15. Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
2011
€
2.948
2.948

Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα – ηξέρνπζαο ρξήζεο

2010
€
11.212
1.703
12.915

16. πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε
Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ CLR Investment Fund Public Limited, ε νπνία ηδξχζεθε ζηελ Κχπξν.
Ζ Marfin CLR (Financial Services) Limited αλήθεη 100% ζηελ Marfin CLR Public Co Limited, ε νπνία θαηέρεη άκεζα ην
26,20% ηεο CLR Investment Fund Public Limited ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε:
16.1 Ακνηβή πκβνύισλ
Ζ ακνηβή ησλ πκβνχισλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ κειψλ ηεο δηεχζπλζεο ήηαλ σο εμήο:
2011
€
1.710
1.710
1.710
1.710
6.840

Υξηζηφδνπινο Υξπζάλζνπ
Μηράιεο Ησάλλνπ
Κψζηαο Σνπκπνπξήο
Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο
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2010
€
1.710
1.710
1.710
1.710
6.840
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16. πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα)
16.2 Αγνξέο ππεξεζηώλ

Marfin CLR (Financial Services) Limited
Marfin CLR (Financial Services) Limited
Marfin CLR (Financial Services) Limited

Φχζε ζπλαιιαγψλ
Γηαρείξηζε κεηξψνπ κεηφρσλ
Άιιεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο
Έμνδα δηνίθεζεο

2011
€
1.265
518
6.900
8.683

2010
€
1.265
460
6.900
8.625

2011
€
19.653

2010
€
17.027

1.862
21.515

132
17.159

2011
€
546.376

2010
€
616.123

1.582
547.958

119
616.242

Οη αγνξέο ζηα ζπγγεληθά κέξε έγηλαλ κε εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
16.3 Σόθνη εηζπξαθηένη από ζπγγεληθά κέξε

Covotsos Textiles Ltd
Marfin CLR (Financial Services) LimitedTrading a/c

Φχζε ζπλαιιαγψλ
Σφθνη εηζπξαθηένη
Σφθνη εηζπξαθηένη

16.4 Δηζπξαθηέα από ζπγγεληθά κέξε (εκ.10)
Όλνκα
Covotsos Textiles Ltd
Marfin CLR (Financial Services) LImitedTrading a/c

Φχζε ζπλαιιαγψλ
Υξεκαηνδνηηθέο
Δκπνξηθέο

17. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, λνκηθφ
θίλδπλν θαη θίλδπλν δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη. Ζ πνιηηηθή
πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη, εμεγείηαη πην θάησ:
(17.1) Κίλδπλνο ηηκήο αγνξάο
Ο θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ
ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο κειινληηθέο ηηκέο
ησλ επελδχζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ηεο ηηκήο αγνξάο κέζσ επελδχζεσλ ζε δηάθνξνπο ηίηινπο θαη
δηαζπνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ.
Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαηά 5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα
απνηειέζκαηα θαηά €16.478 (2010: €11.550), ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα δελ ζα επεξεάδνληαλ. ε πεξίπησζε κείσζεο 5%
ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ζα παξέκελαλ ακεηάβιεηα.
(17.2) Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα
επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ηα ηνθνθφξα βξαρππξφζεζκα εηζπξαθηέα
θαη πιεξσηέα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο. Σα πιεξσηέα πνζά ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηνπλ ηελ
Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ζ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο
δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα.
Καηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε αλάιπζε ησλ ηνθνθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα επηηφθηα ήηαλ:
2011
2010
€
€
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ
546.376
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
616.123
546.376
616.123
17. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
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Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε
(κείσζε) ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ο ππνινγηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη
άιινη παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξά. ε πεξίπησζε κείσζεο ησλ
επηηνθίσλ θαηά 100 βαζηθέο κνλάδεο ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα
απνηειέζκαηα.
Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ
εηζνδεκάησλ
2011
2010
€
€
5.464
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ
6.161
5.464
6.161
(17.3) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηε ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε
ησλ εηζπξαθηέσλ. Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή
αμηνπηζηία θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζε ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε
θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζην πηζησηηθφ
θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ήηαλ:
2011
2010
€
€
127.155
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα
153.931
547.958
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε
616.242
675.113
770.173
(17.4) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί
ν θίλδπλνο δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε
ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα.
(17.5) Ννκηθόο θίλδπλνο
Ο λνκηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, δηαθνπήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο ή νπνηαζδήπνηε
άιιεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εθαξκνγήο ή παξάβαζεο λνκηθψλ ζπκβάζεσλ θαη
θαηά ζπλέπεηα λνκηθψλ αγσγψλ. Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία
γηα λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ.
(17.6) Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηεο νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ζα ζπλερίζεη λα ιεηηoπξγεί σο δξψζα
oηθνλoκηθή κoλάδα θαη ηαπηφρξνλα ζα έρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε γηα ηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο βέιηηζηεο
αλαινγίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνχ. Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη αιιάμεη απφ ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε θαη ε θεθαιαηνπρηθή δνκή ηεο Δηαηξείαο ζπλερίδεη λα απνηειείηαη απφ 100% ίδηα θεθάιαηα θαη κεδεληθφ
δαλεηζκφ.
(17.7) Κίλδπλνο απώιεηαο θήκεο
Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο, πνπ είηε αιεζηλή είηε
ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη λνκηθέο αγσγέο
ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.
(17.8) Κίλδπλνο από ηελ θπξηόηεηα κεηνρηθώλ ηίηισλ
Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ ηηο κεηνρηθέο επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη είλαη ζπλδπαζκφο πηζησηηθνχ,
αγνξαίνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ζπκκφξθσζεο θαη απψιεηαο θήκεο. Ζ Δηαηξεία
εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο, επηκέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη.

17. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
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(17.9) Άιινη θίλδπλνη
Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν θαη δηεζλψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Έλλνηεο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη εμέιημε ηνπ αθαζάξηζηνπ
εγρψξηνπ πξντφληνο (GDP) είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο θάζε ρψξαο θαη νπνηαδήπνηε
κεηαβνιή απηψλ θαζψο θαη ηνπ ελ γέλεη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζε
φινπο ηνπο ηνκείο επεξεάδνληαο αλάινγα ηελ Δηαηξεία.
Δθηίκεζε εύινγσλ αμηώλ
ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί, κεηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε, ζηελ εχινγε αμία, νκαδνπνηεκέλα ζε επίπεδα 1 - 3 κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εχινγε αμία
έρεη ππνινγηζηεί.




Δπίπεδν 1 κεηξήζεηο εχινγεο αμίαο βάζε ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ (ρσξίο δηφξζσζε) ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο.
Δπίπεδν 2 κεηξήζεηο εχινγεο αμίαο κε βάζε πιεξνθνξίεο πέξαλ ησλ ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην επίπεδν 1 θαη πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, είηε άκεζα (δειαδή ηηκέο) είηε έκκεζα
(δειαδή πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ηηκέο).
Δπίπεδν 3 κεηξήζεηο εχινγεο αμίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηερληθέο απνηίκεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο
γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ δελ βαζίδνληαη ζε δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.

31 Δεκεμβπίος 2011

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

329.551
329.551

-

-

329.551
329.551

Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία πος
αποηιμούνηαι ζε δίκαιη αξία μέζω ηηρ
καηάζηαζηρ ζςνολικών εζόδων
Με-παράγωγα τρεκαηοοηθολοκηθά περηοσζηαθά
ζηοητεία ποσ θραηούληαη
γηα εκπορία
Ολικό

Καηά ην 2011 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο απφ ην Δπίπεδν 1 ζην Δπίπεδν 2 ή ζην Δπίπεδν 3.

31 Δεκεμβπίος 2010

Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία πος
αποηιμούνηαι ζε δίκαιη αξία μέζω ηηρ
καηάζηαζηρ ζςνολικών εζόδων
Με-παράγωγα τρεκαηοοηθολοκηθά περηοσζηαθά
ζηοητεία ποσ θραηούληαη
γηα εκπορία
Ολικό

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

230.997
230.997

-

-

230.997
230.997

Καηά ην 2010 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο απφ ην Δπίπεδν 1 ζην Δπίπεδν 2 ή ζην Δπίπεδν 3.
εκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνύ

πξνζδηνξηζκό

ηεο

εύινγεο

αμίαο

ησλ

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνχ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο:
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνχ κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά πςειήο ξεπζηφηεηαο θαζνξίδνληαη κε αλαθνξά ζηηο
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, (πεξηιακβάλεη εμαγνξάζηκα γξακκάηηα, ζπλαιιαγκαηηθέο, νκνινγίεο θαη γξακκάηηα δηαξθείαο).
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παζεηηθνχ (εμαηξνπκέλσλ ησλ
παξαγψγσλ κέζσλ) θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε γεληθψο απνδεθηά κνληέια απνηίκεζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο απφ δεκνζηνπνηεκέλεο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο
θαη ηηκέο απφ ρξεκαηηζηέο γηα παξφκνηα κέζα.
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17. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ ππνινγηδφκελεο πηζησηηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ζεσξείηαη φηη πξνζεγγίδεη ηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα
ζθνπνχο γλσζηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο αγνξάο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην πγθξφηεκα γηα παξφκνηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Δθηίκεζε εύινγσλ αμηώλ
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη πεξίπνπ νη
ίδηεο φπσο θαη ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο, φπσο νη επελδχζεηο πνπ είλαη
εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε
Δηαηξεία είλαη ε ηηκή πξνζθνξάο. Ζ θαηάιιειε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ε
ηξέρνπζα ηηκή δήηεζεο.
18. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξεία δελ είρε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
19. Γεζκεύζεηο
Ζ Δηαηξεία δελ είρε θεθαιαηνπρηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.
20. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή ζειίδεο 30 έσο 31
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