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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL
MANAGEMENT PUBLIC LTD, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε
σήμερα 29 Απριλίου 2013, εξέτασε και έγκρινε τις Τελικές Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του
2012.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο των Τελικών Οικονομικών Καταστάσεων
για το 2012 όπως αυτές εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν και όπως αυτές θα
περιληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης και Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων. Τα πιο πάνω  διατίθενται στα γραφεία του
Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 44, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077
Λευκωσία.

To Δ.Σ. αποφάσισε επίσης όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στις 5:00 μ.μ. στα
γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 44, Πολ.
ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία.

Anteva Secretarial Services Ltd
Γραμματέας.

29 Απριλίου 2013

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διοικητικό Συμβούλιο Νίκος Πουκής (Πρόεδρος)
Άντζελα Σολομωνίδου
Γρηγόρης Θεοχάρους
Μαρία Κοσιάρη

Γραμματέας Anteva Secretarial Services Ltd

Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
ΣΠΕ Στροβόλου

Ελεγκτές Α.Ε. Χαραλάμπους & Σια Ελεγκτές Λτδ
Εγκεκριμένοι Ελεγκτές – Λογιστές
Σταυρού 19, 1ος όροφος,
2035 Λευκωσία

Νομικοί σύμβουλοι Καλλής & Καλλής Δ.Ε.Π.Ε.
Ανδρέα Αβρααμίδη 9,
2024 Στρόβολος Λευκωσία

Εγγεγραμμένο γραφείο Σωτήρη Μιχαηλίδη 9,
Hawaii Green House 2,
Γραφείο 32,
3035 Λεμεσός
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Οι Σύμβουλοι παρουσιάζουν την έκθεσή τους και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Κυριότερες δραστηριότητες
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η ενοικίαση ακινήτων και η διαχείριση χαρτοφυλακίου
επενδύσεων. Κύριος επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι τα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα
κεφαλαιουχικά κέρδη, με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου με αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου και εξωτερικού και που θα χαρακτηρίζεται από την ευρεία διασπορά των επενδύσεων του.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση παρουσιάζονται στη σελίδα 12.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους
Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας της οικονομικής θέσης που να έχουν σχέση
με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας
στο προβλεπόμενο μέλλον.

Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα.

Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της,
καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως
παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο
δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σημείωσε μείωση 61,19% σε σύγκριση με μείωση 71,95% την
περσινή χρονιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος από την επανεκτίμηση των επενδύσεων
χαρτοφυλακίου.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς λόγω
πιθανών αρνητικών μεταβολών στις τιμές των αξιών. Επιπρόσθετα δυνατόν να υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις
από τις πολύ σοβαρές εξελίξεις με τις αποφάσεις του EUROGROUP που αφορούν την Κυπριακή Οικονομία και
οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν ορθά στο παρών στάδιο. Ενδεχομένως το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας και
η κτηματική της περιουσία να επηρεαστούν αρνητικά. Λεπτομέρειες για τη διαχείριση όλων των κινδύνων που
αντιμετωπίζει  η Εταιρεία παρουσιάζονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Συνέχεια)

Μέρισμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2012 (2011: Μηδέν).

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την διάρκεια της υπό εξέτασης χρήσεως. Δεν
υπάρχουν περιορισμοί στην μεταβίβαση ή στην κατοχή τίτλων της Εταιρείας, ούτε απαιτείται έγκριση από την
Εταιρεία αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση τίτλων. Δεν υπάρχουν γνωστές στην Εταιρεία συμφωνίες
μεταξύ μετόχων για τυχών περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου. Δεν προβλέπεται σύστημα συμμετοχής
εργαζομένων στο κεφάλαιο της Εταιρείας, ούτε η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με οποιοδήποτε μέλος του
Διοικητικού της Συμβουλίου, που να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης του.

Σύμβουλοι
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση παρουσιάζονται στη σελίδα 1 των οικονομικών
καταστάσεων. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας οι σύμβουλοι Άντζελα Σολομωνίδου
και Γρηγόρης Θεοχάρους αποχωρούν εκ περιτροπής. Είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

Αμοιβή Συμβούλων
Η αμοιβή των Συμβούλων για τις υπηρεσίες τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν €4.914 (2011: €4.487). Επιπρόσθετα η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του
έτους κατέβαλε σε εταιρεία που ελέγχεται από τη Σύμβουλο της Εταιρείας κα Άντζελα Σολομωνίδου, το ποσό
των €4.716 (2011: €4.716) για παροχή διευθυντικών υπηρεσιών.

Τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω αναλύονται ανά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

2012
€

2011
€

Νίκος Πουκής (Πρόεδρος) 1.282 1.282
Άντζελα Σολομωνίδου 1.282 1.282
Μαρίνος Δημητρίου - 641
Γρηγόρης Θεοχάρους 1.282 1.282
Μαρία Κοσιάρη 1.068

-------
-

------
4.914
====

4.487
====

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρεία έχει εισηγμένους τίτλους στην Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου,
και ως εκ τούτου δεν έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι η υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης είναι δαπανηρή και εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω του μικρού αριθμού μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενώ τα επιπλέον κόστα θεωρούνται υπερβολικά για το μέγεθος της
Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στη Δήλωση Εταιρικής
Διακυβέρνησης στις σελίδες 5 μέχρι 8.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει απ' ευθείας τις διατάξεις Α 1.2 (ζ) και Γ 3.6 του Κώδικα, που αφορούν τις
ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα και την επιθεώρηση τους, ούτως ώστε να
διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm’s length).
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Συνέχεια)

Συμμετοχή Συμβούλων στο Κεφάλαιο της Εταιρείας
Η κατά κυριότητα συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, ανηλίκων τέκνων τους και εταιρειών στις οποίες κατέχουν, άμεσα ή
έμμεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου) και του Γραμματέα, στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και στις 24
Απριλίου 2013, ήταν ως ακολούθως:

24/04/2013 31/12/2012

% %
Νίκος Πουκής 4,74 4,74

Το ποσοστό του κ. Νίκου Πουκή περιλαμβάνει και έμμεση συμμετοχή ύψους 0,07% μέσω συνδεδεμένων
προσώπων.

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και στις 24 Απριλίου 2013 τα ακόλουθα άτομα κατείχαν κατά κυριότητα, άμεσα ή
έμμεσα, πέντε τουλάχιστον τοις εκατόν της ονομαστικής αξίας του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας:

24/04/2013 31/12/2012
% %

Suphire Securities & Financial Services Limited 13,73 13,73
Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Limited 13,17 13,17
Harvest Stargate Fund Limited 8,77 9,02
Αχιλλέας Σταύρου και Αθηνούλλα Σταύρου 6,86 6,86
Suphire (Venture Capital) Limited 6,00 6,00

Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Α.Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΤΔ, εξεδήλωσαν την
επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό
Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Συνέχεια)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ190-
2007-04 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «ΟΔΗΓΙΑ»)

Παράγραφοι (α)-(γ) του Άρθρου 5 της Οδηγίας
Παράγραφοι (α)-(γ) του Άρθρου 5 της Οδηγίας

Η Εταιρεία έχει τίτλους εισηγμένους στην Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
(«ΧΑΚ»).  Το ΧΑΚ έχει καθιερώσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο «Κώδικας»). Η εφαρμογή του
Κώδικα δεν είναι υποχρεωτική αναφορικά με εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στην Αγορά
Επενδυτικών Εταιρειών του ΧΑΚ και η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον εν λόγω Κώδικα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι η υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης είναι δαπανηρή και εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω του μικρού αριθμού μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενώ τα επιπλέον κόστα θεωρούνται υπερβολικά για το μέγεθος της
Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της.

Ειδικότερα:

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία δεν έχει Εκτελεστικούς Συμβούλους. Λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά της μεγέθη η Εταιρεία θεωρεί
ότι επιτυγχάνεται αποτελεσματική διεύθυνση, καθοδήγηση και έλεγχος από το υπάρχων Διοικητικό Συμβούλιο.
Η μίσθωση υπηρεσιών Εκτελεστικών Συμβούλων, προς ικανοποίηση της διάταξης Α.2.2. του Κώδικα για την
Ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συνεπαγόταν σημαντικότατη αύξηση του κόστους λειτουργίας της
Εταιρείας, η οποία, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, δε θα απέφερε ανάλογο όφελος για την
Εταιρεία.

Αναφορικά με τους διορισμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο, σημειώνεται ότι, δεν κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση
διατάξεων σε σχέση με τη δημιουργία Επιτροπής Διορισμών για το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Η
Εναλλαγή των Διοικητικών Συμβούλων (αρχή Α.5. του Κώδικα), επιτυγχάνεται επί τη βάση των Κανονισμών
του Καταστατικού της Εταιρείας.

Β. Αμοιβή Συμβούλων

Οι διαδικασίες που επιζητούνται στο Μέρος Β του Κώδικα σε σχέση με την Αμοιβή Συμβούλων, στοχεύουν
κυριότερα, στην ανάπτυξη πολιτικής και διαφάνειας σε σχέση με τις αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών
Συμβούλων. Η Εταιρεία, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν έχει Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, και
επομένως δεν υφίσταται ανάγκη για την υιοθέτηση ειδικών διατάξεων σε σχέση με την ανάπτυξη πολιτικής για
αμοιβές Εκτελεστικών Συμβούλων.  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η αμοιβή των συμβούλων
καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Σημειώνεται τέλος ότι, οι αμοιβές των
Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία δεν έχει Εκτελεστικούς
Συμβούλους, είναι μικρές, παραμένουν επί σειρά ετών αμετάβλητες, και γνωστοποιούνται σαφώς στην Ετήσια
Έκθεση της Εταιρείας.

Γ.  Ευθύνη και Λογιστικός Έλεγχος

Η υποβολή ισορροπημένης, λεπτομερούς και κατανοητής αξιολόγησης της θέσης και των προοπτικών της
Εταιρείας επιτυγχάνεται επαρκώς, με τη σύνταξη, υποβολή και δημοσιοποίηση της προβλεπόμενης στο Μέρος
ΙΙ των περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)
Νόμων του 2007 και 2009 περιοδικής πληροφόρησης, και των ανακοινώσεων και γενικά της πληροφόρησης
που απαιτείται από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Συνέχεια)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ190-
2007-04 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «ΟΔΗΓΙΑ»)
(συνέχεια)

Η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας που συντάσσεται επί τη βάση των Νόμων περί Διαφάνειας, της περί Εταιρειών
νομοθεσίας και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι έχουν αληθινή και δίκαιη
εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τυγχάνει τακτικής
ενημέρωσης από την Anteva Secretarial Services Limited που παρέχει γραμματειακές και άλλες υπηρεσίες
υποστήριξης στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν κρίνει αναγκαία τη δημιουργία Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει
εργοδοτούμενους  και οι κύριες εργασίες της διεξάγονται μέσω συμφωνιών με τρίτες εταιρείες επομένως δεν
υπόκειται σε λειτουργικούς κινδύνους (operational risks), αλλά μόνον σε χρηματοοικονομικούς (financial) και
κινδύνους μη συμμόρφωσης (compliance risks).Κατ’ επέκταση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξασκεί
αποτελεσματικό έλεγχο και εξετάζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (τα αποτελέσματα του οποίου
κοινοποιούνται στους μετόχους στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας), και έχει διορίσει πρόσωπο που γνωρίζει
καλά την χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του ΧΑΚ και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ως Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα, σύμφωνα με τους σχετικούς
Κανονισμούς του Χ.Α.Κ.

Δ. Σχέσεις με τους Μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί τις Γενικές Συνελεύσεις για την επικοινωνία με τους επενδυτές και την
ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτές. Νοείται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους με το Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος τους παρέχει οποιεσδήποτε
περαιτέρω πληροφορίες χρειάζονται. Η ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και η διασφάλιση των
δικαιωμάτων της μειοψηφίας, επιτυγχάνεται επί τη βάση της περί Εταιρειών νομοθεσίας και νομολογίας, που
διέπει τις εταιρικές λειτουργίες και πρακτικές της Εταιρείας.

Άρθρο 5(δ) της Οδηγίας: Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης, ετοιμασίας και κατάρτισης της
περιοδικής πληροφόρησης του Μέρους ΙΙ του Νόμου.

Η περιοδική πληροφόρηση του Μέρους ΙΙ του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε το 2009 (ο ‘Νόμος’), αναφέρεται
στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, στις ενδιάμεσες καταστάσεις
διαχείρισης του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου και στην ένδειξη αποτελέσματος, πληροφόρηση την οποία οι
εκδότες τίτλων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιοποιούν σύμφωνα με
τις πρόνοιες και τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Νόμου.

Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει εργοδοτούμενους.  Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν έχει συστήσει
Επιτροπή Ελέγχου, και οι λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων επαφίενται στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας, που υποβοηθείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Σε σχέση με την σύννομη
σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης του Μέρους ΙΙ του Νόμου, η Εταιρεία
υποβοηθείται από τους συμβούλους και εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, Α. Ε. Χαραλάμπους & Σία
Ελεγκτές Λτδ, την Anteva Secretarial Services Limited μέσω των γραμματειακών, υποστηρικτικών και
υπηρεσιών λογιστηρίου που παρέχει στην Εταιρεία στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας και το Λειτουργό
Συμμόρφωσης της Εταιρείας.
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HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Συνέχεια)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ190-
2007-04 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «ΟΔΗΓΙΑ»)
(συνέχεια)

Επομένως, τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας σύνταξης, ετοιμασίας και κατάρτισης της περιοδικής
πληροφόρησης του Μέρους ΙΙ του Νόμου, είναι τα ακόλουθα:

 Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, που περιλαμβάνει τους τελικούς ελεγμένους λογαριασμούς για το
προηγούμενο έτος, προετοιμάζεται με τη βοήθεια των συμβούλων και εξωτερικών ελεγκτών της
Εταιρείας, Α. Ε. Χαραλάμπους & Σία Ελεγκτές Λτδ, επιφορτισμένων με την παροχή βοήθειας και έλεγχο
των ετησίων λογαριασμών της Εταιρείας και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία και η πληροφόρηση που συμπεριλαμβάνονται στην
Ετήσια Οικονομική Έκθεση έχουν τύχει αποτελεσματικού ελέγχου σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του Νόμου,
και συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.

 Σε σχέση με τη σύνταξη των άλλων περιοδικών πληροφορήσεων, που δεν περιέχουν ελεγμένα
αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο τυγχάνει βοήθειας από την Anteva Secretarial Services Limited,
στο πλαίσιο των γραμματειακών, υποστηρικτικών και υπηρεσιών λογιστηρίου που παρέχονται στην
Εταιρεία και αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης της Εταιρείας, μεριμνά ώστε η περιοδική πληροφόρηση του Μέρους ΙΙ του
Νόμου, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Νόμο, δημοσιοποιείται σύμφωνα
με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στο Νόμο, και με τον τρόπο που καθορίζεται στο Νόμο και
στις σχετικές Οδηγίες περί Διαφάνειας.

Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας
Λεπτομέρειες σε σχέση με το συγκεκριμένο Άρθρο αναφέρονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
στις σελίδες 2 μέχρι 4.

Άρθρο 5(στ) της Οδηγίας
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε τίτλοι της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Άρθρο 5(ζ) της Οδηγίας
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου.

Άρθρο 5(η) της Οδηγίας
Με βάση την παράγραφο 82 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν
μπορεί να είναι μικρότερος των τριών και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον ανώτατο αριθμό. Η Εταιρεία
μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει ή μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων. Η παράγραφος 99 του
Καταστατικού της Εταιρείας διασφαλίζει την εναλλαγή των Συμβούλων, αφού προνοεί ότι σε κάθε Ετήσια
Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο του τότε αριθμού των Συμβούλων, ή αν ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων
δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του τρία, τότε ο πλησιέστερος αριθμός προς το ένα τρίτο, αποχωρούν από το
αξίωμα του Σύμβουλου.

Σύμφωνα της παραγράφου 100 του Καταστατικού της Εταιρείας, η ετήσια αποχώρηση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνεται εκ περιτροπής, με πρώτους εκείνους που για τη μακρύτερη περίοδο από την προηγούμενη
εκλογή τους κατείχαν το αξίωμα του Συμβούλου. Ο οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος αποχωρεί δικαιούται,
αν ο ίδιος το επιθυμεί, να διεκδικήσει επανεκλογή του.

Η παράγραφος 96 του Καταστατικού της Εταιρείας προνοεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να
διορίζει, σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο είτε για να συμπληρωθεί κενή θέση, είτε
επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες Συμβούλους.  Κάθε Σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα
κατέχει τη θέση του μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιμος.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Συνέχεια)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ190-
2007-04 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «ΟΔΗΓΙΑ»)
(συνέχεια)

Σύμφωνα του περί Εταιρειών Νόμου η Εταιρεία μπορεί, με ειδικό ψήφισμα, να αλλάζει το Καταστατικό της.
Ειδικό ψήφισμα μπορεί να εγκριθεί με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των παρόντων μελών, που
δικαιούνται να ψηφίσουν σε γενική συνέλευση, για την οποία έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι μίας
τουλάχιστον ημερών που ορίζει την πρόθεση ότι το ψήφισμα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα.

Άρθρο 5(θ) της Οδηγίας
Οι εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίζονται στο Καταστατικό της
Εταιρείας, στα σχετικά ψηφίσματα που κατά καιρούς μπορεί να εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας, και στην περί Εταιρειών νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν
οποιεσδήποτε εξουσίες όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών της Εταιρείας εκτός εάν
ειδικό ψήφισμα εγκριθεί προς τούτο από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 5(ι) της Οδηγίας
Δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 5(ια) της Οδηγίας
Η Εταιρεία δεν έχει όργανα διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας ή επιτροπές, πέραν του Διοικητικού της
Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί σύμφωνα των σχετικών προνοιών του
Καταστατικού της Εταιρείας και της περί Εταιρειών νομοθεσίας.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άντζελα Σολομωνίδου
Σύμβουλος

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2013
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HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 και 2009, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Harvest Capital Management Public Limited για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 με βάση την γνώση μας, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 12 μέχρι 32

(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της
οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Harvest Capital Management Public
Limited και

(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της
επιχείρησης καθώς και της θέσης της Harvest Capital Management Public Limited, μαζί με περιγραφή των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

........................................................................Νίκος Πουκής
Πρόεδρος

........................................................................ Άντζελα Σολομωνίδου

........................................................................ Μαρία Κοσιάρη

........................................................................Γρηγόρης Θεοχάρους

Άλλοι Υπεύθυνοι

......................................................................... Anteva Secretarial Services Ltd

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2013
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της HARVEST CAPITAL MANAGEMENT
PUBLIC LIMITED (η"Εταιρεία") στις σελίδες 12 μέχρι 32, που αποτελούνται από την κατάσταση
οικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και την κατάσταση συνολικών εσόδων, την
κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και την κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας για το έτος που έληξε
την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές
πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.
113. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την
ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και
παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών
και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό
την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση
του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση  οικονομικών καταστάσεων της
οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν
μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Δεν μπορέσαμε να ικανοποιηθούμε για την εκτίμηση της αξίας μετοχών των Εταιρειών Suphire (Venture
Capital) Ltd και Harvest Advisors Ltd που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις στο συνολικό ποσό
των €70.400, για το λόγο ότι δεν υπήρχαν ανεξάρτητες εκθέσεις εκτιμήσεων ή/και εξελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να εφαρμόσουμε άλλες πρακτικές ελεγκτικές
διαδικασίες για να βεβαιωθούμε ότι οι εν λόγω μετοχές αποτιμήθηκαν στη δίκαιη αξία τους.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED (συνέχεια)

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την πιθανή επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις λόγω του θέματος που
αναφέρεται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την EE και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί Αλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου
μας, εκτός του ότι η έκταση της εργασίας μας περιορίστηκε στο θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο
της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη.

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που

μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο,
Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην
παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις
σελίδες 2 μέχρι 8 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε
ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ),
(στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των ετησίων και των Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμου τον 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Ανδρέας Χαραλάμπους
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό των
Α.Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΤΔ
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2013
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HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σημ. 2012 2011
€ €

Εισοδήματα:
Μερίσματα 3.502 5.838
Τόκοι - 24
Ενοίκια εισπρακτέα 45.309 48.441
Άλλα εισοδήματα 5.768

----------
-

---------
54.579 54.303

Έλλειμμα από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση - (63.000)
(Ζημία) από εκποίηση επενδύσεων (118.908) -
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων 99.514 (5.611)
Ζημία που πραγματοποιήθηκε λόγω της μεταβίβασης ακίνητης
περιουσίας επ’ ονόματι της εταιρείας -

----------
(239.848)
-----------

35.185 (254.156)

Έξοδα διοίκησης 6 (35.552)
----------

(41.541)
-----------

Ζημιά από εργασίες (367) (295.697)
Έξοδα χρηματοδότησης 6 (20.246)

----------
(21.129)
-----------

(Ζημιά) από εργασίες πριν τη φορολογία (20.613) (316.826)
Φορολογία 7 (1.123)

-----------
62.232

-----------
(Ζημιά) μετά τη φορολογία (21.736)

=======
(254.594)
=======

(Ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 8 (0,16) (1,82)

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

31.12.2012 31.12.2011
Σημ. € €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων 9 119.249 148.932
Χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα 11 25.413 19.089
Μετρητά στις τράπεζες 12 -

---------
1.486

---------
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 144.662

---------
169.507
---------

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 13 - -
Ακίνητα για επένδυση 15 1.170.079

-------------
1.170.079
------------

Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.170.079
-------------

1.170.079
------------

Ολικό Περιουσιακών Στοιχείων 1.314.741
========

1.339.586
=======

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 16 30.479 24.929
Φορολογία 1.792

-------------
1.758

-------------
Ολικό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 32.271

-------------
26.687

-------------
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικό δάνειο 280.264 288.957
Αναβαλλόμενη φορολογία 17 67.971

-------------
67.971

-------------
Ολικό μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 348.235

-------------
356.928

-------------
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 18 2.380.000 2.380.000
Αποθεματικά 20 (1.445.765)

--------------
(1.424.029)
-------------

Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων 934.235
--------------

955.971
-------------

Ολικό Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 1.314.741
========

1.339.586
========

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Απριλίου 2013 και υπογράφηκαν
εκ μέρους του από:

........................................... ................................................
Νίκος Πουκής Άντζελα Σολομωνίδου
Πρόεδρος Σύμβουλος

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.



HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

€

Αγορά
ιδίων

μετοχών

€

Κατάσταση
Λογαριασμού

Αποτελεσμάτων

€

Αποθεματικό από
εκποίηση

χρηματοοικονομικών
στοιχείων

ενεργητικού που
αποτιμούνται σε

δίκαιη αξία μέσω
των Αποτελεσμάτων

€

Αποθεματικό
επανεκτίμησης αξίας
χρηματοοικονομικών

στοιχείων ενεργητικού που
αποτιμούνται σε δίκαιη

αξία μέσω των
Αποτελεσμάτων

€

Ολικό

€

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 2.380.000 (25.897) (685.222) (20.220) (438.096) 1.210.565
Ζημιά χρήσεως μετά τη φορολογία - - (254.594) - - (254.594)
Μεταφορές στο/(από):
Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων - - 63.000 - (63.000) -

------------ ----------- ------------ ---------- ------------ ------------

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
2.380.000
------------

(25.897)
-----------

(876.816)
------------

(20.220)
----------

(501.096)
------------

955.971
------------

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 2.380.000 (25.897) (876.816) (20.220) (501.096) 955.971
Ζημιά χρήσεως μετά τη φορολογία -

------------
-

-----------
(21.736)

------------
-

-----------
-

------------
(21.736)
-----------

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 2.380.000
=======

(25.897)
======

(898.552)
=======

(20.220)
======

(501.096)
=======

934.235
======

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από
το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το πόσο ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το
2014 και μετά (κατά το 2011 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 Αυγούστου 2011 και 17% ως το τέλος του έτους) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι
μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμηθεί για τη χρήση στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την
Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2012 2011
€ €

Ροή μετρητών από εργασίες
(Ζημιά) για τη χρήση πριν τη φορολογία (20.613) (316.826)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις εμπράγματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων - 752
Τόκους εισπρακτέους - (24)
Μερίσματα εισπρακτέα (3.502) (5.838)
Ζημία από εκποίηση επενδύσεων 118.908 -
Έλλειμμα από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση - 63.000
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (99.514)

----------
5.611

-----------

(Ζημιά) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης (4.721) (253.325)
(Αύξηση ) στους χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα (6.324) (2.439)
Αύξηση /(μείωση) στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 5.585

----------
(32.480)
-----------

Ροή μετρητών (για) εργασίες (5.460) (294.244)
Μείωση/(αύξηση ) επενδύσεων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων 10.288 (6.800)
Τόκοι εισπρακτέοι - 24
Μερίσματα εισπρακτέα 3.502 5.838
Φορολογία που πληρώθηκε (1.123) (1.198)
Πληρωμή μεταβιβαστικών -

-----------
(20.079)
-----------

Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες 7.207 (316.459)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους (287.471)

-----------
28.988

-----------

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (280.264)
=======

(287.471)
=======

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. Γενικά
Σύσταση
Η Harvest Capital Management Public Ltd ("η Εταιρεία") συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου
1999 σαν δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου,
Κεφ. 113, με αριθμό εγγραφής 107888. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2000 η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Δραστηριότητες
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η ενοικίαση ακινήτων και η διαχείριση χαρτοφυλακίου
επενδύσεων. Κύριος επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι τα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα
κεφαλαιουχικά κέρδη, με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου με αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήρια Εξωτερικού και που θα χαρακτηρίζεται από την ευρεία διασπορά των
επενδύσεων του.

2. Λογιστικές αρχές

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

Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου καθώς επίσης με τις πρόνοιες των περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, προσαρμοσμένη έτσι που να περιλαμβάνει την επανεκτίμηση
των ακινήτων για επένδυση και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
Κατά τη χρήση 2012 η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρείας, με εξαίρεση των πιο κάτω:

(α) Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΑΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων» (αναθεωρημένο). Ως
αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτού του αναθεωρημένου προτύπου, η Εταιρεία παρουσιάζει στην κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με τους μετόχους, ενώ όλες οι
αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές με μη μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζονται
στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Η παρουσίαση των συγκριτικών πληροφοριών έχει
αναπροσαρμοστεί προς συμμόρφωση με το αναθεωρημένο πρότυπο. Η αλλαγή επηρέασε μόνο την
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

(β) ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα - γνωστοποιήσεις» (τροποποίηση). Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης
αυτής της τροποποίησης, η Εταιρεία παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τις επιμετρήσεις της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών της μέσων.

Λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης από
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κυριότερες λογιστικές εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον
καταρτισμό των οικονομικών καταστάσεων είναι οι πιο κάτω:

(α) Αποτίμηση των επενδύσεων
Για την αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων η Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αποτίμησης.
Οι μέθοδοι αυτοί στηρίζονται πάνω σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας με βάση τα δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.

(β) Φορολογία
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση των δραστηριοτήτων της. Ο υπολογισμός της φορολογίας απαιτεί
διάφορες εκτιμήσεις κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, αφού ο τελικός προσδιορισμός της
φορολογίας της Εταιρείας συμφωνείται με τις φορολογικές αρχές σε μεταγενέστερο στάδιο. Πιθανή διαφορά
μεταξύ της τελικής φορολογίας και της πρόνοιας στις οικονομικές καταστάσεις, θα επηρεάσει το έξοδο
φορολογίας μελλοντικών περιόδων.

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται χρησιμοποιώντας
το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα
λειτουργίας”). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ (€), το οποίο είναι το νόμισμα
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

Εισοδήματα
Τα εισπρακτέα μερίσματα λογίζονται όταν η Εταιρεία αποκτά το δικαίωμα για είσπραξή τους. Τα μερίσματα
από επενδύσεις σε μετοχές δημοσίων εταιρειών θεωρούνται εισπρακτέα την ημέρα κλεισίματος του
Μητρώου Μελών για σκοπούς πληρωμής μερίσματος και διαπραγμάτευσης των μετοχών χωρίς μέρισμα.

Οι εισπρακτέοι τόκοι λογίζονται όταν η Εταιρεία αποκτά δικαίωμα για είσπραξή τους. Τα έσοδα από ενοίκια
λογίζονται σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.



18

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2. Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα

Επενδύσεις

Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της ως Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Μια επένδυση περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε
με κύριο σκοπό την πώληση στο προσεχές μέλλον (επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία) ή αν ορίστηκε σε
αυτή την κατηγορία από τη διεύθυνση της Εταιρείας κατά την αρχική αναγνώριση.

Η δίκαιη αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίζεται με βάση τις τιμές πώλησης (bid price) στο τέλος της
περιόδου, όπως δημοσιεύονται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τα ξένα Χρηματιστήρια. Οι
επενδύσεις σε μη εισηγμένες αξίες, αποτιμούνται με διάφορες μεθόδους αποτίμησης χρησιμοποιώντας τα
δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής θέσης. Ως ημερομηνία πώλησης
ή αγοράς αξιών λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία εκτελείται η πράξη (trade date).

Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων, αντιπροσωπεύει τη διαφορά
μεταξύ της τιμής πώλησης κατά τη λήξη του έτους με την τιμή πώλησης κατά την αρχή του έτους ή της τιμής
κόστους των επενδύσεων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Το κέρδος ή ζημιά από τη ρευστοποίηση επενδύσεων υπολογίζεται με βάση τα έσοδα από την πώληση κατά
τη διάρκεια του έτους, αφού αφαιρεθεί η προμήθεια των χρηματιστηριακών πράξεων και η τιμή κόστους των
επενδύσεων. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων.

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί παρουσιάζονται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. Πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις γίνεται μόνο για χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται αμφίβολης είσπραξης.

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο και υπόλοιπα τραπεζών. Η
Εταιρεία θεωρεί ως αντίστοιχα μετρητών όλα τα βραχυπρόθεσμα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία με λήξη
μέχρι και τρεις μήνες.

Φορολογία
Η πρόβλεψη για τρέχουσα φορολογία γίνεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους με τα κατάλληλα
ποσοστά που ισχύουν.

Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, για όλες τις φορολογητέες ή αφαιρετέες προσωρινές
διαφορές με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν κατά την περίοδο εκποίησης ή
διακανονισμού των στοιχείων καθαρής θέσης και υποχρεώσεων από τα οποία προκύπτουν οι προσωρινές
διαφορές. Τα χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές
αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό των αναμενόμενων μελλοντικών φορολογητέων κερδών.

Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις.
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Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη
διάρκεια χρησιμότητας τους ως ακολούθως:

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 15%
Έπιπλα και σκεύη 10%
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20%

Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από την πώληση εμπράγματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων λογίζεται ως
έσοδο ή έξοδο στο έτος που πραγματοποιείται η πώληση.

Έξοδα συντήρησης περιλαμβανομένων μη σημαντικών βελτιώσεων και ανανεώσεων χρεώνονται απ' ευθείας
στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων στο έτος που πραγματοποιήθηκαν. Τα κόστα σημαντικών
ανακαινίσεων και βελτιώσεων στο βαθμό που αναμένεται ότι θα προσδώσουν οφέλη πέραν από αυτά που
είχαν αρχικά υπολογισθεί, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο
πάνω.
Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού το υπόλοιπο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται για να
προσδιοριστεί το κατά πόσο ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο τελεί υπό καθεστώς μόνιμης απομείωσης. Αν
υπάρχει μια τέτοια ένδειξη η ανακτήσιμη αξία ενός πάγιου εκτιμάται για να προσδιοριστεί τυχόν ζημιά
απομείωσης. Όπου δεν δημιουργούνται ταμειακές ροές από το πάγιο στοιχείο, ανεξάρτητες από άλλα στοιχεία
ενεργητικού, η Εταιρεία υπολογίζει την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που
περιλαμβάνει το πάγιο στοιχείο.

Ως αξία ανάκτησης αναγνωρίζεται η μεγαλύτερη μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας εν χρήσει.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός παγίου στα πλαίσια μίας
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του παγίου, ενώ αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση
ενός παγίου και από τη διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τον υπολογισμό της
αξίας εν χρήσει, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με
συντελεστή πριν τη φορολογία. Ο συντελεστής αυτός λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους κινδύνους σχετικά με
το πάγιο στοιχείο, όπως και την αγορά επιτοκίων γενικότερα σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν γίνει οι σχετικές
αναπροσαρμογές στις υπολογιζόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές.

Όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) είναι χαμηλότερη από
την αναπόσβεστη αξία, τότε η αναπόσβεστη αξία του στοιχείου (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών)
μειώνεται στην ανακτήσιμη αξία. Η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων εκτός σε περίπτωση επανεκτιμημένων στοιχείων όπου η ζημιά απομείωσης θεωρείται σαν
μείωση του ποσού επανεκτίμησης.
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Αυλα στοιχεία ενεργητικού
Τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού και αποσβένονται μέσα σε περίοδο
3 ετών.

Ακίνητα για επένδυση
Τα ακίνητα για επένδυση συμπεριλαμβάνουν επενδύσεις σε γη και κτίρια προς ενοικίαση ή με σκοπό την
αύξηση της κεφαλαιουχικής τους αξίας, παρά για χρήση των ακινήτων για σκοπούς διαχείρισης, για τις
εργασίες της Εταιρείας ή για μεταπώληση. Τα ακίνητα για επένδυση αναγνωρίζονται στην κατάσταση
οικονομικής θέσης αρχικά σε τιμή κτήσης η οποία περιλαμβάνει και τα έξοδα που προκύπτουν από τη
συναλλαγή και μετά αποτιμούνται στην αγοραία αξία τους στο τέλος του έτους.

Η αγοραία αξία των ακινήτων υπολογίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές πριν την αφαίρεση εξόδων που θα
υποστεί η Εταιρεία κατά την πώληση των ακινήτων.

Το πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημιά από πώληση ακινήτων για επένδυση που συμπεριλαμβάνεται στην
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων του έτους αντιπροσωπεύει τα καθαρά έσοδα από την πώληση αφού
αφαιρεθεί το εμφανιζόμενο ποσό των ακινήτων.

Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα από την επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση που συμπεριλαμβάνεται στην
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων του έτους, αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας στο
τέλος του έτους με την αγοραία αξία κατά την αρχή του έτους ή του κόστους των ακινήτων για επένδυση που
αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Ξένο συνάλλαγμα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος που
ισχύουν την ημέρα της συναλλαγής.

Κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης, τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του
έτους. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των χρηματικών περιουσιακών
στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα του έτους.

Μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία και εκφράζονται σε ξένο νόμισμα,
μετατρέπονται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά τον υπολογισμό της δίκαιής τους αξίας.
Μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμούνται με βάση το ιστορικό
κόστος δεν μετατρέπονται. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των μη
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων, εκτός από τις διαφορές που προκύπτουν από μετατροπή μη χρηματικών
περιουσιακών στοιχείων των οποίων το κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Οι
συναλλαγματικές αυτές διαφορές αναγνωρίζονται επίσης απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Ανάλυση κατά τομέα
Η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τομείς δραστηριότητας ή γεωγραφικοί τομείς για τους
οποίους πρέπει να παρουσιαστούν πληροφορίες.

Συγκριτικά ποσά
Όπου θεωρήθηκε αναγκαίο τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση του τρέχοντος έτους.
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3. Διαχείριση Κινδύνων

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων εξηγείται πιο
κάτω:

(α) Κίνδυνος τιμής αγοράς

Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυμανθεί η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας
αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές
τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω επενδύσεων σε διάφορους
τίτλους και διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Ανάλυση ευαισθησίας

Η αύξηση της τιμής των μετοχών κατά 15% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στα
αποτελέσματα κατά €17.887 περίπου. Σε περίπτωση μείωσης των τιμών των μετοχών κατά 15% θα προκύψει η
ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.

(β) Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας επηρεάζονται από
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η
ανάλυση των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:

Χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού επιτοκίου

2012 2011
€ €

Μετρητά στην τράπεζα (312)
====

1.486
====

Οι τόκοι εισπρακτέοι είναι €0 το 2012 και €24 το 2011. Μια ανάλυση ευαισθησίας δεν θα έδινε επιπρόσθετες
πληροφορίες για την Εταιρεία.

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Η
Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρμόζει αποτελεσματικούς
ελέγχους και διαδικασίες έτσι που να ελαχιστοποιείται αυτός ο κίνδυνος. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται
σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που
περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.
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3. Διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Όπως αναλύεται στον πιο κάτω πίνακα η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που
περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις, μείον τις ζημιές απομείωσης, αντιπροσωπεύει τη μέγιστη
έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο:

2012 2011
€ €

Μετρητά στην τράπεζα (312) 1.486
Χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα 25.413

---------
19.089
--------

25.101
=====

20.575
=====

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας

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

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάση της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την
οποία η Εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει.

31 Δεκεμβρίου 2012 Λογιστική
αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές

Εντός 3
μηνών

€ € €
Εμπορικοί πιστωτές 14.690

=====
14.690
=====

14.690
=====

31 Δεκεμβρίου 2011 Λογιστική
αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές

Εντός 3
μηνών

€ € €
Εμπορικοί πιστωτές 6.889

====
6.889
====

6.889
====

(ε) Κίνδυνος από την κυριότητα μετοχικών τίτλων

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

(στ) Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως
δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα θα έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της
βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει
από το προηγούμενο έτος.

4. Δίκαιες αξίες
Μετρήσεις δίκαιης αξίας που αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν
καταχωρηθεί, μετά την αρχική αναγνώριση, στην δίκαιη αξία, ομαδοποιημένα σε επίπεδα 1 - 3 με βάση το
βαθμό στον οποίο η δίκαιη αξία έχει υπολογιστεί.
(ί) Επίπεδο 1 - μετρήσεις δίκαιης αξίας βάση τιμών χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές
για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
(ii) Επίπεδο 2 - μετρήσεις δίκαιης αξίας με βάση πληροφορίες που προέρχονται από το επίπεδο 1 και που
αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλ. που
προέρχονται από τις τιμές).
(iii) Επίπεδο 3 - μετρήσεις δίκαιης αξίας που προέρχονται από τεχνικές αποτίμησης που περιλαμβάνουν
πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα
της αγοράς.

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία € € € €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων 48.849

=====
-

===
70.400
=====

119.249
======

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού προσδιορίζονται ως εξής:

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που είναι εισηγμένα σε
χρηματιστήριο και αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, βασίζεται στις
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία δεν εμπορεύονται
σε ενεργείς αγορές καθορίζεται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών. Η Διεύθυνση
χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και κάνει υπολογισμούς με βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων είναι περίπου η ίδια με την
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Η κίνηση των χρηματοοικονομικών μέσων που κατατάχθηκαν στο Επίπεδο 3 κατά τη διάρκεια του έτους
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάζεται πιο κάτω:

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των

αποτελεσμάτων
€

Μη εισηγμένες επενδύσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 70.400

--------
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 70.400

=====

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων.
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5. Σημαντικές συμβάσεις με τα Όργανα διοίκησης
Στις 2 Ιανουαρίου 2009, η Εταιρεία υπέγραψε συμφωνία παροχής διευθυντικών υπηρεσιών, οργάνωσης και
ελέγχου της Εταιρείας από την ASBAC Limited, έναντι ετήσιας αμοιβής ύψους €4.716 (2011: €4.716). Η
ASBAC Limited είναι συνδεδεμένη με Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας. Η συμφωνία ανανεώνεται κάθε
έτος.

Επίσης, με βάση συμφωνία που υπογράφτηκε την 5η Ιουλίου 2010, μεταξύ της Εταιρείας και της Anteva
Secretarial Services Limited, παρέχονται στην Εταιρεία γραμματειακές και άλλες υποστηρικτικές
υπηρεσίες με ετήσια αμοιβή €8.104 (2011: €8.000). Η συμφωνία ανανεώνεται κάθε έτος.

6. Λειτουργικά έξοδα

7. Φορολογία

Η φορολογική επιβάρυνση του έτους αποτελείται από τα πιο κάτω: 2012 2011
€ €

Πρόνοια έτους για έκτακτη αμυντική εισφορά (1.123) (1.138)
Αναβαλλόμενη φορολογία -

--------
63.370
---------

Φορολογία χρήσεως (1.123)
=====

62.232
======

Η φορολογία βασίζεται πάνω στα κέρδη του έτους όπως αναπροσαρμόζονται για φορολογικούς σκοπούς.

2012 2011
€ €

Έξοδα διοίκησης :
Επαγγελματικά δικαιώματα - 7.000
Δικαιώματα παροχής γραμματειακών και άλλων υποστηρικτικών
υπηρεσιών 8.104 8.000
Δικαιώματα παροχής διευθυντικών υπηρεσιών 4716 4.716
Δικαιώματα συμβούλων 4.914 4.487
Αποσβέσεις εμπράγματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων - 752
Αμοιβή ελεγκτών - τρέχον έτος 4.284 4.140
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενο έτος - 540
Επαγγελματική συνδρομή 6.127 8.473
Άλλα λειτουργικά έξοδα 7.407

--------
3.433

--------
35.552
--------

41.541
--------

Χρηματοδοτικά έξοδα:
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 20.246

--------
21.129
--------

55.798
=====

62.670
=====
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7. Φορολογία (συνέχεια)

Εταιρικός φόρος
Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1
Ιανουαρίου 2003, η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 10% στο σύνολο των
φορολογητέων κερδών της. Από την 1η Μαρτίου 2013 ο συντελεστής φορολογίας θα αυξηθεί στο 12,5%.

Σε περίπτωση ζημιάς η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταφέρει και να συμψηφίσει τη ζημιά αυτή με τα
κέρδη των επομένων ετών χωρίς περιορισμό.

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα
Η αμυντική εισφορά στα φορολογητέα κέρδη και στους τόκους εισπρακτέους της Εταιρείας καταργήθηκε
από την 1 Ιανουαρίου 2003. Εισοδήματα από μερίσματα από το εξωτερικό υπόκεινται σε αμυντική εισφορά
με συντελεστή 20% κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Η αμυντική εισφορά στα εισοδήματα από ενοίκια,
μειωμένα κατά 25%, παρέμεινε ως έχει με συντελεστή 3%.

Σχέση μεταξύ τρέχουσας φορολογίας και λογιστικής (ζημιάς)

Η σχέση μεταξύ της φορολογικής επιβάρυνσης και της λογιστικής (ζημιάς) εξηγείται πιο κάτω:

2012 2011
€ €

Λογιστική (ζημιά) πριν τη φορολογία (20.613)
======

(316.826)
=======

Εταιρικός Φόρος @ 10% (2.061) (31.683)
Φορολογική επίδραση εσόδων που απαλλάσσονται (350) (586)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 472 1.724
Φορολογική επίδραση ζημιάς από μεταφορά - 23.683
Εισοδήματα που φορολογούνται για σκοπούς άμυνας 1.123 1.138
Έλλειμμα επανεκτίμησης στοιχείων ενεργητικού 1.939 6.862
Αναβαλλόμενη Φορολογία -

------
(63.370)
----------

1.123
====

(62.232)
======

8. (Ζημιά) ανά μετοχή

Η (ζημιά) ανά μετοχή αντιπροσωπεύει τη (ζημιά) της Εταιρείας μετά τη φορολογία που αντιστοιχεί στο
μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών με δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα του έτους ως ακολούθως:

2012 2011
€ €

(Ζημιά) μετά τη φορολογία (21.736)
========

(254.594)
========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 14.000.000
========

14.000.000
========

(Ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) (0,16)
========

(1,82)
========

Η Εταιρεία δεν έχει δυνητικούς τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές και ως εκ τούτου, δεν υπολογίζεται
πλήρως κατανεμημένη (ζημιά) ανά μετοχή.
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9. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Οι επενδύσεις της Εταιρείας ανά κλάδο είναι ως ακολούθως:

Κόστος

2012

Αγοραία
Αξία
2012

Ποσ. Κόστος

2011

Αγοραία
Αξία
2011

Ποσ.

€ € % € € %
Εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ

Καταναλωτικά αγαθά 568.080 42.804 35,89 697.276 64.214 43,12
Χρηματοοικονομικών 845.447

------------
6.045

---------
5,07 845.447

------------
14.318
---------

9,61

1.413.527
------------

48.849
---------

1.542.723
------------

78.532
---------

Επενδύσεις στο εξωτερικό 75.390 - 0,00 75.390 - 0,00
Εταιρείες μη εισηγμένες στο ΧΑΚ 711.803

------------
70.400

----------
59,04 711.803

------------
70.400

---------- 47,27
Σύνολο 2.200.720

=======
119.249
======

100,00 2.329.916
========

148.932
======

100,00

Στις μη εισηγμένες αξίες εσωτερικού περιλαμβάνονται επενδύσεις, με ολικό κόστος €378.626 και τρέχουσα
αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ύψους €70.400, στις εταιρείες Suphire (Venture Capital) Limited και Harvest
Advisors Limited η οποία καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν
ετοιμάσει πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις ενώ δεν υπάρχουν άλλες πηγές πληροφοριών για να
μπορέσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσει με ακρίβεια την τρέχουσα αξία των επενδύσεων αυτών.
Κατά το έτος 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η αξία αυτών των τίτλων παραμείνει η ίδια με
τη προηγούμενη χρήση.

Όλες οι πιο πάνω επενδύσεις κατέχονται για εμπορία.
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10. Κατάσταση 10 μεγαλύτερων επενδύσεων και επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας.

Εκδότης Κλάδος
Κατηγορία

Τίτλου
Αριθμός
Αξιών

Κόστος
Αγοράς €

Αγοραία
Αξία €

Ποσ. Ολ.
Ενεργητικού

Ετος
Αναφοράς Α Β Γ Δ

1 Κτίριο Centre Point (3 ορόφοι
και εξοπλισμός) Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 1.170.079 89,00% Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 45.310

2 Suphire (Venture Capital)
Limited Μη εισηγμένη Μετοχές 200.000 341.720 68.000 5,17% 2000 0,59% - 3,43 325.557 -

3 Blue Island Plc Καταναλωτικά αγαθά Μετοχές 237.800 568.080 42.804 3,26% 2011 1,54% 0,57 183.410 -

4 Χρεώστες Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 25.413 1,93% Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε -
5 Suphire Holdings Public

Limited Χρηματοοικονομικός Μετοχές 442.929 464.835 4.429 0,34% 2011 0,36% - 0,07 -52.065 -

6 Harvest Advisors Limited Μη εισηγμένη Μετοχές 240.000 36.906 2.400 0,18% Δ/Ε 9,11% Δ/Ε Δ/Ε -
7 Αίαντας Επενδυτική Δημόσια

Λίμιτεδ Χρηματοοικονομικός Μετοχές 627.000 158.931 1.254 0,10% 2011 0,77% - 0,07 112.575 -
8 Regallia Holdings &

Investments Public Limited Χρηματοοικονομικός Μετοχές 361.846 221.681 362 0,03% 2011 1,79% - 0,15 13.753 -

1.792.153 1.314.741 100,00%
Α-Ποσοστό που κατέχει η Εταιρεία στον Εκδότη
Β-Καθαρό κέρδος του εκδότη € εκ
Γ-Καθαρά περιουσιακά στοιχεία του εκδότη που αντιστοιχούν στην επένδυση €
Δ-Μερίσματα, ενοίκια και τόκοι εισπρακτέοι €

Οι επενδύσεις σε κτίριο και εξοπλισμό και στην εταιρεία Suphire (Venture Capital) Limited αποτελούν επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας.

Καθαρή Εσωτερική Αξία Μετοχής - 31/12/2012 (σεντ) 6,67
Καθαρή Εσωτερική Αξία Μετοχής - 31/12/2012 (σεντ) - Diluted Δ/Ε

27
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11. Χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα

2012 2011
€ €

Άλλα ποσά εισπρακτέα 25.413
--------

19.089
--------

25.413
=====

19.089
=====

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που
προβλέφθηκαν για ζημιές από την είσπραξη των χρεωστών της Εταιρείας

12. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

2012 2011
€ €

Τραπεζικό δάνειο (279.952) (288.957)
Τρεχούμενος λογαριασμός (312)

-----------
1.486

------------
(280.264)
=======

(287.471)
=======

Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται όλα τα βραχυπρόθεσμα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία με λήξη μέχρι και
τρεις μήνες.

13. Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις

και
Εξοπλισμός

€

Έπιπλα
και

Σκεύη
€

Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

€
Ολικό

€
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 177.223

----------
29.507
---------

6.286
--------

213.016
----------

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 177.223
---------

29.507
---------

6.286
--------

213.016
----------

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 177.223 28.755 6.286 212.264
Για το έτος -

---------
752

---------
-

--------
752

----------
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 177.223 29.507 6.286 213.016
Για το έτος -

---------
-

--------
-

-------
-

----------
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 177.223

---------
29.507
--------

6.286
-------

213.016
----------

Καθαρή αξία
31 Δεκεμβρίου 2012 -

=====
-

=====
-

=====
-

=====
31 Δεκεμβρίου 2011 -

=====
-

=====
-

=====
-

=====
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14. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λογισμικά

Προγράμματα
€

2012
Ολικό

€

2011
Ολικό

€
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 37.248

--------
37.248
---------

37.248
--------

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 37.248
--------

37.248
--------

37.248
--------

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 37.248

--------
37.248
--------

37.248
--------

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 37.248
--------

37.248
--------

37.248
--------

Καθαρή αξία
31 Δεκεμβρίου -

=====
-

=====
-

=====

15. Ακίνητα για επένδυση
2012 2011

€ €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.170.079 1.213.000
Προσθήκες - 20.079
(Έλλειμμα) από επανεκτίμηση -

------------
(63.000)

------------
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.170.079

=======
1.170.079
=======

Τα ακίνητα για επένδυση έχουν μεταβιβαστεί επ’ ονόματι της Εταιρείας τον Μάρτιο του 2011.

16. Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα

2012 2011
€ €

Εμπορικοί πιστωτές 14.690 6.889
Οφειλόμενα έξοδα 15.789

--------
18.040
--------

30.479
=====

24.929
=====
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17. Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι ακόλουθες είναι οι κυριότερες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που
αναγνωρίστηκαν από την Εταιρεία και οι κινήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης
περιόδου.

Επανεκτίμηση
ακίνητων για

επένδυση
€

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 131.341
(Μείωση) στην κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων (63.370)

---------
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 / 31 Δεκεμβρίου 2012 67.971

======

18. Μετοχικό κεφάλαιο

31.12.2012 31.12.2011
€ €

Εγκεκριμένο
40.000.000 συνήθεις μετοχές των
€0,17 η κάθε μία 6.800.000

=======
6.800.000
=======

Εκδοθέν και πληρωθέν κεφάλαιο
14.000.000 συνήθεις μετοχές των
€0,17 η κάθε μία 2.380.000

=======
2.380.000
=======

19. Αγορά Ιδίων Μετοχών

2012 2011
€ €

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 25.897
--------

25.897
--------

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 25.897
=====

25.897
=====

2012 2011
Αριθμός μετοχών

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 34.000
--------

34.000
--------

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 34.000
=====

34.000
=====

Κατόπιν δικαστικής απόφασης, η Εταιρεία επέστρεψε σε μετόχους της το ποσό των €25.897 το οποίο οι
μέτοχοι είχαν αρχικά καταβάλει για απόκτηση μετοχών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών πίσω στην Εταιρεία.
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20. Αποθεματικά
Σύμφωνα με τους περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κανονισμούς, οι επενδυτικοί οργανισμοί μπορούν να
διανέμουν σαν μέρισμα στους μετόχους τα εισοδήματα από επενδύσεις καθώς και το 30% των
πλεονασμάτων που προκύπτουν από κεφαλαιουχικά κέρδη. Για καταβολή μεγαλύτερου ποσοστού των
πλεονασμάτων από κεφαλαιουχικά κέρδη, απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου, κατόπιν αίτησης της Εταιρείας. Δεν υπήρχε διανεμητέο ποσό στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Με
βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, δεν επιτρέπεται στην Εταιρεία να προβεί σε διανομή μερίσματος,
εάν κατά την ημερομηνία λήξεως του τελευταίου οικονομικού έτους, το καθαρό ενεργητικό της όπως αυτό
εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, ή θα μπορούσε να προκύψει ως αποτέλεσμα της διανομής αυτής,
είναι κατώτερο από το άθροισμα του εκδοθέντος κεφαλαίου και των μη διανεμητέων αποθεματικών.

21. Μέρισμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν εισηγείται την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος.

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα
Η Εταιρεία θεωρεί σαν συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα της
Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους μετόχους
που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα της Εταιρείας
κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής

2012 2011
Αρ. Συμβούλων € Αρ. Συμβούλων €

Δικαιώματα συμβούλων 4 4.914 4 4.487
Παροχή διευθυντικών
υπηρεσιών από εταιρείες 1 4.716 1 4.716
συνδεδεμένες με συμβούλους
Παροχή γραμματειακών και
άλλων υποστηρικτικών
υπηρεσιών - 8.104 - 8.000

Κατά τη διάρκεια του έτους οι μόνες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες οι οποίες
διεξήχθησαν σε καθαρά εμπορική βάση ήταν ως ακολούθως:

2012 2012 2011 2011
Ενοίκια

Εισπρακτέα
Υπόλοιπο

Χρεωστικό
Ενοίκια

Εισπρακτέα
Υπόλοιπο

Χρεωστικό
€ € € €

Harvest Advisors Ltd - 65.940 - 65.940
Harvest Financial Services Ltd 9.842

====
58.645
=====

9.842
====

4.880
=====

23. Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως
Δεν συνέβηκαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη του έτους και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης
των οικονομικών καταστάσεων.


