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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα:

Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

και

καθορισμός

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίαινα Επενδύσεις
Δημόσια Εταιρεία Λτδ συνήλθε στις 29 Απριλίου 2014, και ασχολήθηκε με τα ακόλουθα:
1.

Μελέτησε και ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που
περιλαμβάνει τους τελικούς ελεγμένους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2013. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της
Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2013 όπως αυτό εγκρίθηκε από
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα αυτού διατίθενται στα γραφεία
της Εταιρείας στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία καθώς
και στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, στην οδό Διγενή Άκριτα 45,
Pamboridis Building, Λευκωσία.

2.

Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
συγκληθεί στις 26 Ιουνίου 2014 στις 12.00 μ.μ. στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο
Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, στη Λευκωσία.

Με εκτίμηση,

Prusec Limited
Γραμματέας
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Λεωφόρος Λάρνακας – Δεκέλειας, Larnaka Bay Resort,
House 40, 7081 Πύλα, Λάρνακα
Τηλ: 22-020500, 22-554200 – Φαξ: 22-020502, 22-433038
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ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΗΚΗΡΔΓ
ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ
31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΗΚΗΡΔΓ
ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

Ξεξηερόκελα

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, Ρξαπεδίηεο θαη άιινη Πχκβνπινη
Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Γήισζε Κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ πεπζχλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα
ηε Πχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηψλ

Πειίδα

1
2 – 11
12
13 – 14

Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ

15

Ηζνινγηζκφο

16

Θαηάζηαζε Αιιαγψλ ζηα Ίδηα Θεθάιαηα
Θαηάζηαζε ησλ Ρακεηαθψλ Ονψλ
Πεκεηψζεηο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

17 – 18
19
20 – 40

ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΗΚΗΡΔΓ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ, ΡΟΑΞΔΕΗΡΔΠ ΘΑΗ ΑΙΙΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην
Αληψλεο Κπηηιελαίνο
Άιθεο Γαιαηφπνπινο
Καξίλα Ρδαγηθηάλ
Θψζηαο Θίξθνο

Ξξφεδξνο

Γξακκαηέαο
Prusec Limited
Ρξαπεδίηεο
Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηδ
Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο
KPMG Limited
Δζπεξίδσλ 14
1087 Ιεπθσζία
Λνκηθνί Πύκβνπινη
Ράζζνο Ξαπαδφπνπινο & Ππλεξγαηεο Γ.Δ.Ξ.Δ.
Ληθφιαο Α. Ξνπκπνπξίδεο Γ.Δ.Ξ.Δ.
Πνθφο & Ππλεξγάηεο
Γηαρεηξηζηήο
SFS Custodian & Trust Services Limited
Γηεπζπληήο Δπελδύζεσλ
Sharelink Securities and Financial Services Limited
Δγγεγξακκέλν Γξαθείν
Larnaca Bay Resort, House 40
7081 Ξχια,
Ιάξλαθα

1
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ (ε «Δηαηξεία») ππνβάιιεη
ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Θύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο
Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ επελδπηηθνχ
νξγαληζκνχ κε επελδχζεηο ζε επελδπηηθά αθίλεηα, επελδχζεηο ζε αμίεο εηαηξεηψλ πνπ είλαη
εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ, αμίεο ηνπ Θππξηαθνχ Γεκνζίνπ, ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο,
ζε άιιεο κεηνρηθέο επελδπηηθέο εηαηξείεο, ζε ακνηβαία θεθάιαηα, ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο
ραξηνθπιαθίνπ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ζε άιιεο αμίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε μέλα
ρξεκαηηζηήξηα.
Δπίζεο ε Δηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επελδχεη θαη ζε άιινπο επελδπηηθνχο ηνκείο φπσο είλαη νη
ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο, επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα λαπηηιίαο, θαη ζε εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ
θεθαιαίσλ θαη ζπκκεηνρψλ κε ζηφρν ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο θαη κείσζε ηεο
έθζεζεο ηεο ζε θίλδπλν αγνξάο θαη επελδπηηθφ θίλδπλν, έηζη ψζηε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο λα κελ
επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θηλεηψλ αμηψλ.
Απνηειέζκαηα
Ρα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 15. Ζ δεκία γηα ην έηνο πνπ
αλαινγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο αλέξρεηαη ζε €1.747.640 (2012: δεκία €1.754.657).
Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο
Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε νπζηψδε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο πνπ λα
επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Ξξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο
Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ην λέν Άξζξν 33.1, εθηφο αλ ε Δηαηξεία δηαιπζεί
λσξίηεξα, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Θαλνληζκνχ 2.6.4. ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ε δσή ηεο
Δηαηξείαο ζα εθπλεχζεη θαηά ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2017 ή αλ ε πην πάλσ εκεξνκελία δελ είλαη
εξγάζηκε κέξα ζηελ Θχπξν θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα (“ηεξκαηηθή
εκεξνκελία”).
Ξεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξφλνηαο δηάιπζεο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 2 ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ πξνβιέπεη νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Δηαηξείαο ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ.
Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο
Ζ Δηαηξεία δελ δηαηεξεί νπνηαδήπνηε ππνθαηαζηήκαηα.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Δπηζθόπεζε ησλ επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο,
θαζώο θαη κηα πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ 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 σο κε ηθαλνπνηεηηθά ιφγσ ησλ
δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Θππξηαθή νηθνλνκία θαη ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ δεκηψλ ηεο Δηαηξείαο.
H Θππξηαθή νηθνλνκία έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηε δηεζλή πηζησηηθή θξίζε
θαη ηελ αζηάζεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ππήξμε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο
δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηαο γηα δαλεηζκφ απφ ηα Θππξηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ιφγσ θπξίσο
ηεο θξίζεο ζηνλ Θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε δπλαηφηεηα ηεο Θππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο λα αληιήζεη δαλεηζκφ απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο.
Σαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ (ΣΑΘ) γηα ην έηνο ήηαλ ε έληνλε κεηαβιεηφηεηα
ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Θππξηαθή Νηθνλνκία θαη ησλ ζθιεξψλ
κέηξσλ πνπ επέβαιε ε Θππξηαθή θπβέξλεζε. Ππλέπεηα ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ην
Σξεκαηηζηήξην Θχπξνπ θαηά ην 2013 θαηέγξαςε πηψζε 10,05%. Ζ ζεκαληηθή πηψζε ησλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ ζηε Θχπξν επεξέαζε αξλεηηθά ηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο
Δηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ε
Δηαηξεία ππέζηε δεκηά απφ ππνηίκεζε ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε χςνπο €1.498.500, ε νπνία
επεξέαζε ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.
Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηεο Θχπξνπ, παξνπζηάδνληαη ζηε
ζεκείσζε 4 (vii) ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο νη πην ζεκαληηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν θίλδπλνο
αγνξάο ιφγσ πηζαλψλ αξλεηηθψλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ
αθηλήησλ γηα επέλδπζε, θαζψο επίζεο ν θίλδπλνο επηηνθίνπ. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί θαη
δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο. Ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαρείξηζε
φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 4 ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Κέξηζκα
Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη ηε
δηαλνκή κεξίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 85% ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Ινγαξηαζκνχ
Δηζνδεκάησλ Θππξηαθψλ Δπελδχζεσλ.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ πξνηείλεη ηε πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ην 2013 ιφγσ κε δηαζέζηκσλ
απνζεκαηηθψλ (2012: €0,05 γηα θάζε ζπλήζε εηζνδεκαηηθή κεηνρή).
Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ επηηξέπεη ηε δηαλνκή ηνπ Θεθαιαηνπρηθνχ Απνζεκαηηθνχ
Θππξηαθψλ Δπελδχζεσλ.
Ρέινο δελ πξνηείλεηαη ε πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ηηο κεηνρέο Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ αθνχ ππάξρνπλ
ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαλνκή κεξίζκαηνο δελ επηηξέπεηαη απφ ηηο πξφλνηεο
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ. 113. Ζ δεκηά γηα ην έηνο κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Κεηνρηθό Θεθάιαην
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο.
Πύκβνπινη
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη νη αιιαγέο ζηε ζχλζεζή ηνπ γηα ην έηνο
παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ν Πχκβνπινο θχξηνο Αληψλεο
Κπηηιελαίνο, θαη ν θχξηνο Θψζηαο Θίξθνο απνρσξνχλ, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη
γηα επαλεθινγή.
Γηθαηώκαηα Ππκβνύισλ
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 νη Πχκβνπινη εηζέπξαμαλ ην πνζφ
ησλ €8.130 (2012: €8.130) σο ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηεο Δηαηξείαο.
Ρν πνζφ απηφ αλαιχεηαη αλά κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ σο αθνινχζσο:
2013
€
1.710
3.000
1.710
1.710
8.130

Αληψλεο Κπηηιελαίνο
Άιθεο Γαιαηφπνπινο
Καξίλα Ρδαγηθηάλ
Θψζηαο Θίξθνο

2012
€
1.710
3.000
1.710
1.710
8.130

Θώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ Δηαηξεία έρεη εηζεγκέλνπο ηίηινπο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ
(«ΣΑΘ»), ζε ζρέζε κε ηελ νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΣΑΘ (ν «Θψδηθαο») θαη ε Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ηνλ Θψδηθα. Ξεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο ζειίδεο 6 κέρξη 11.
Ππκκεηνρή Ππκβνύισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
Ρν πνζνζηφ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο,
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζηηο 24 Απξηιίνπ 2014 ήηαλ σο αθνινχζσο:
Αξηζκόο κεηνρώλ

Αληψλεο Κπηηιελαίνο
Άιθεο Γαιαηφπνπινο
Θψζηαο Θίξθνο
Καξίλα Ρδαγηθηάλ

24.04.2014

31.12.2013

0
0
0
0

0
0
0
0

Ξνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
ζηελ Δηαηξεία
24.04.2014
31.12.2013
%
%
0
0
0
0
0
0
0
0

Γελ ππήξμε νπνηαδήπνηε δηαθχκαλζε ζηα πνζνζηά ή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηεο 24εο Απξηιίνπ
2014. Νη εκεξνκελίεο ππνινγηζκνχ ησλ πνζνζηψλ θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο
Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο εηήζηαο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο, δειαδή ιήθζεθαλ πνζνζηά θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ
Ξέκπηε κέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Θπξηόηεξνη Κέηνρνη
Νη κέηνρνη πνπ θαηείραλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζηηο 24 Απξηιίνπ 2014 ήηαλ νη αθφινπζνη:
%
SFS Group Public Company Limited

84,32

Γελ ππήξραλ άιινη κέηνρνη, γλσζηνί ζηελ Δηαηξεία, πνπ θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα πέξαλ ηνπ 5%
ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νη εκεξνκελίεο ππνινγηζκνχ ησλ πνζνζηψλ θαζνξίζηεθαλ
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο αλαθνξηθά κε
ην πεξηερφκελν ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, δειαδή ιήθζεθαλ πνζνζηά θαηά ηε ιήμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ πέκπηε κέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
Αλεμάξηεηνη ειεγθηέο
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο Deloitte Limited, παξαηηήζεθαλ
θαη ε KPMG Limited δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπο.
Νη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, KPMG Limited, εθδήισζαλ επηζπκία λα εμαθνινπζήζνπλ λα
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Τήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα
θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΙΗΚΗΡΔΓ (ε «Δηαηξεία») ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 Ξεξί ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο (ε «Νδεγία») γηα ηελ εηήζηα πεξίνδν
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ην «έηνο αλαθνξάο»)
Ξαξάγξαθνη (α)-(γ) ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Νδεγίαο
Θαηά ην έηνο αλαθνξάο, ε Δηαηξεία έρεη εηζεγκέλνπο ηίηινπο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ
Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ («ΣΑΘ»). Ρν ΣΑΘ έρεη θαζηεξψζεη ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο (ν «Θψδηθαο») ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή αλαθνξηθά κε
εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά.
Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ηνλ Θψδηθα, ιακβάλνληαο ππφςε, γεληθά, ηα κηθξά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πνιππινθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο. Δπίζεο, ην
γεγνλφο φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη εξγνδνηνχκελνπο θαη ην φηη νη θχξηεο (επελδπηηθέο) ηεο εξγαζίεο
δηεμάγνληαη κέζσ ζπκθσληψλ κε Ρξίηε εηαηξεία – Γηαρεηξηζηή Σαξηνθπιαθίνπ (ΘΔΞΔ),
ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο κε πηνζέηεζεο ηνπ Θψδηθα, αθνχ ε ζρεηηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο
ηεο Δηαηξείαο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη, δελ δηθαηνινγείηαη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο.
Δηδηθφηεξα:

Α. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη Δθηειεζηηθνχο Ππκβνχινπο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα κηθξά ηεο κεγέζε θαη ηελ
έιιεηςε πνιππινθφηεηαο ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη επηηπγράλεηαη
απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε, θαζνδήγεζε θαη έιεγρνο απφ ην ππάξρσλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
Ζ κίζζσζε ππεξεζηψλ Δθηειεζηηθψλ Ππκβνχισλ, πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο δηάηαμεο Α.2.2. ηνπ Θψδηθα
γηα ηελ Ηζνξξνπία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηνπ
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, δε ζα
απέθεξε αλάινγν φθεινο γηα ηελ Δηαηξεία.
Αλαθνξηθά κε ηνπο δηνξηζκνχο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ε Δηαηξεία δελ θξίλεη αλαγθαία ηε
δεκηνπξγία Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηνξηζκέλεο, δηαρξνληθά, αιιαγέο, ζηε
ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ ελαιιαγή ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ, επηηπγράλεηαη επί
ηε βάζεη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη, ε πξφζζεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012
ελφο αθφκε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχινπ ήηαλ αλαγθαία γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο ζρεηηθνχο
Θαλνληζκνχο ηνπ ΣΑΘ πνπ επηβάιινπλ ηέζζεξα κέιε σο ειάρηζην αξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ εηζεγκέλεο εηαηξείαο.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΙΗΚΗΡΔΓ (ε «Δηαηξεία») ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 Ξεξί ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο (ε «Νδεγία») γηα ηελ εηήζηα πεξίνδν
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ην «έηνο αλαθνξάο») (ζπλέρεηα)
Ξαξάγξαθνη (α)-(γ) ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Νδεγίαο (ζπλερεία)

Β. Ακνηβή Ππκβνχισλ
Νη δηαδηθαζίεο πνπ επηδεηνχληαη ζην Κέξνο Β ηνπ Θψδηθα ζε ζρέζε κε ηελ Ακνηβή Ππκβνχισλ,
ζηνρεχνπλ, θπξηφηεξα, ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο θαη δηαθάλεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο ησλ
Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ. Ζ Δηαηξεία, σο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, δελ έρεη
Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο, θαη επνκέλσο δελ πθίζηαηαη αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε
εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο γηα ακνηβέο Δθηειεζηηθψλ Ππκβνχισλ.
Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ε ακνηβή ησλ ζπκβνχισλ θαζνξίδεηαη απφ θαηξφ ζε
θαηξφ απφ ηελ Δηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε. Πεκεηψλεηαη ηέινο φηη, νη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ
Ππκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη Δθηειεζηηθνχο Ππκβνχινπο,
είλαη κηθξέο, δελ έρνπλ απμεζεί επί ζεηξά εηψλ, θαη γλσζηνπνηνχληαη ζαθψο ζηελ Δηήζηα Έθζεζε
ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία αλαθέξεη νλνκαζηηθά ζηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηηο
ακνηβέο φισλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ.

Γ. Δπζχλε θαη Ινγηζηηθφο Έιεγρνο
Ζ ππνβνιή ηζνξξνπεκέλεο, ιεπηνκεξνχο θαη θαηαλνεηήο αμηνιφγεζεο ηεο ζέζεο θαη ησλ
πξννπηηθψλ ηεο Δηαηξείαο επηηπγράλεηαη επαξθψο, κε ηε ζχληαμε, ππνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο
πξνβιεπφκελεο ζην Κέξνο ΗΗ ησλ πεξί ησλ Ξξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Θηλεηέο Αμίεο πξνο
Γηαπξαγκάηεπζε ζε Οπζκηδφκελε Αγνξά) Λφκσλ ηνπ 2007 θαη 2009 πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο, θαη
ησλ αλαθνηλψζεσλ θαη γεληθά ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε
ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπληάζζεηαη επί ηε βάζε ησλ Λφκσλ
πεξί Γηαθάλεηαο, ηεο πεξί Δηαηξεηψλ λνκνζεζίαο θαη ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ,
δηαζθαιίδνπλ φηη νη κέηνρνη έρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο
Δηαηξείαο. Θαηά ην έηνο αλαθνξάο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εηχγραλε ηαθηηθήο
ελεκέξσζεο απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο Σαξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο, ηελ SFS Custodian & Trust
Services Limited (“SFSCT”) πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ινγηζηεξίνπ θαη άιιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο
ζηελ Δηαηξεία ζην πιαίζην εηδηθήο ζπκθσλίαο θαη απφ ηελ PruSec Limited (“PRUSEC”), ε νπνία
αληηθαηέζηεζε ηελ SFSCT ζηε ζέζε ηεο σο Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο, απφ ηελ 1ελ Καξηίνπ 2011.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επνπηεχεη ηηο εξγαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο
αλσηέξσ, ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη παξέρεη θαζνδήγεζε
θαη νδεγίεο ζε απηνχο, φπνηε ρξεηαζηεί.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΙΗΚΗΡΔΓ (ε «Δηαηξεία») ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 Ξεξί ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο (ε «Νδεγία») γηα ηελ εηήζηα πεξίνδν
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ην «έηνο αλαθνξάο») (ζπλερεία)
Ξαξάγξαθνη (α)-(γ) ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Νδεγίαο (ζπλερεία)

Γ. Δπζχλε θαη Ινγηζηηθφο Έιεγρνο (ζπλερεία)
Ζ Δηαηξεία δελ θξίλεη αλαγθαία ηε δεκηνπξγία Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έιιεηςε
πνιππινθφηεηαο ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη
εξγνδνηνχκελνπο θαη νη θχξηεο εξγαζίεο ηεο δηεμάγνληαη κέζσ ζπκθσληψλ κε ηξίηεο εηαηξείεο –
Γηαρεηξηζηέο Σαξηνθπιαθίνπ (ΘΔΞΔ). Δπνκέλσο, ε Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο
ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο (operational risks). Αλαθνξηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο (financial) θαη
θηλδχλνπο κε ζπκκφξθσζεο (compliance risks), ε Δηαηξεία, σο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, αλαζέηεη ηηο
θχξηεο εξγαζίεο ηεο ζε ΘΔΞΔ, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο ΝΓ144-2007-01 ΔΘ
(Ξξνυπνζέζεηο Σνξήγεζεο Άδεηαο θαη Ιεηηνπξγίαο ΘΔΞΔ) θαη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαηάιιειεο
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θχιαμεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ θαη
έρεη δηνξίζεη πξφζσπν πνπ γλσξίδεη θαιά ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο ξπζκηζηηθήο
θχζεσο απνθάζεηο ηνπ ΣΑΘ θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, σο Ιεηηνπξγφ Ππκκφξθσζεο γηα
ρξεκαηηζηεξηαθά ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο Θαλνληζκνχο ηνπ ΣΑΘ.

Γ. Πρέζεηο κε ηνπο Κεηφρνπο
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ρξεζηκνπνηεί ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
επελδπηέο θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. Λνείηαη φηη νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε ην Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο,
ν νπνίνο ηνπο παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φπνπ απηέο ηπρφλ επηδεηνχληαη θαη δχλαληαη λα δνζνχλ. Ζ
ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνςεθίαο,
επηηπγράλεηαη επί ηε βάζε ηεο πεξί Δηαηξεηψλ λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο, πνπ δηέπεη ηηο εηαηξηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο ηεο Δηαηξείαο.

Άξζξν 5(δ) ηεο Νδεγίαο:
Ξεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο, εηνηκαζίαο θαη θαηάξηηζεο ηεο
πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ.
Ζ πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ πεξί ησλ Ξξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Θηλεηέο Αμίεο
πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Οπζκηδφκελε Αγνξά) Λφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνπνπνηήζεθε ην 2009 (ν
„Λφκνο‟), αλαθέξεηαη ζηελ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε, ζηελ εμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε, ζηηο
ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ εμακήλνπ θαη ζηελ έλδεημε
απνηειέζκαηνο, πιεξνθφξεζε ηελ νπνία νη εθδφηεο ηίηισλ εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά
νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Κέξνο ΗΗ ηνπ Λφκνπ.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΙΗΚΗΡΔΓ (ε «Δηαηξεία») ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 Ξεξί ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο (ε «Νδεγία») γηα ηελ εηήζηα πεξίνδν
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ην «έηνο αλαθνξάο») (ζπλερεία)

Άξζξν 5(δ) ηεο Νδεγίαο (ζπλερεία)
Υο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ε Δηαηξεία δελ έρεη εξγνδνηνχκελνπο. Ξεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία δελ έρεη
ζπζηήζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ, θαη νη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ επαθίεληαη ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, πνπ ππνβνεζείηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο
Δηαηξείαο. Πε ζρέζε κε ηε ζχλλνκε ζχληαμε, εηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ηεο πεξηνδηθήο
πιεξνθφξεζεο ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ, ε Δηαηξεία, θαηά ην έηνο αλαθνξάο, ππνβνεζείην απφ
ηνπο ζπκβνχινπο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο KPMG Ltd, ηελ SFSCT κέζσ ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ινγηζηεξίνπ πνπ παξείρε ζηελ Δηαηξεία, ηελ Prusec Ltd
(Γξακκαηέα) θαη ην Ιεηηνπξγφ Ππκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο.
Δπνκέλσο, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο, εηνηκαζίαο θαη θαηάξηηζεο ηεο
πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ, είλαη ηα αθφινπζα:


Ζ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ηειηθνχο ειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο γηα ην
πξνεγνχκελν έηνο, πξνεηνηκάδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκβνχισλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο
Δηαηξείαο, KPMG Limited, επηθνξηηζκέλσλ κε ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη έιεγρν ησλ εηεζίσλ
ινγαξηαζκψλ ηεο Δηαηξείαο θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Κε απηφ
ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δηήζηα
Νηθνλνκηθή Έθζεζε έρνπλ ηχρεη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην Κέξνο ΗΗ ηνπ Λφκνπ,
θαη ζπλάδνπλ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ θαη ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Διέγρνπ.



Πε ζρέζε κε ηε ζχληαμε ησλ άιισλ πεξηνδηθψλ πιεξνθνξήζεσλ, πνπ δελ πεξηέρνπλ ειεγκέλα
απνηειέζκαηα, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηπγράλεη βνήζεηαο απφ ην Ιεηηνπξγφ Ππκκφξθσζεο,
ηελ PRUSEC, ζην πιαίζην ησλ γξακκαηεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ SFSCT ζην πιαίζην ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ινγηζηεξίνπ πνπ παξέρνληαη ζηελ Δηαηξεία θαη απηέο
εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.



Ν Ιεηηνπξγφο Ππκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο, κεξηκλά ψζηε ε πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε ηνπ
Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ, πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Λφκν,
δεκνζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Λφκν, θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Λφκν θαη ζηηο ζρεηηθέο Νδεγίεο πεξί Γηαθάλεηαο

Άξζξν 5(ε) ηεο Νδεγίαο
Ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν Άξζξν αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 5 ππφ ηνλ ηίηιν
“Θπξηφηεξνη Κέηνρνη”.

Άξζξν 5(ζη) ηεο Νδεγίαο
Γελ ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε θάηνρνη ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.

Άξζξν 5(δ) ηεο Νδεγίαο
Γελ ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΙΗΚΗΡΔΓ (ε «Δηαηξεία») ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 Ξεξί ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο (ε «Νδεγία») γηα ηελ εηήζηα πεξίνδν
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ην «έηνο αλαθνξάο») (ζπλερεία)

Άξζξν 5(ε) ηεο Νδεγίαο
Κε βάζε ηελ παξάγξαθν 17.1 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ν αξηζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ
Ππκβνχισλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ θαη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ
αλψηαην αξηζκφ. Ζ Δηαηξεία κπνξεί, ζε γεληθή ζπλέιεπζε, λα απμάλεη ή κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ
Ππκβνχισλ ή λα ζπκπιεξψλεη θελή ζέζε κεηά απφ απνρψξεζε ζπκβνχινπ, εθιέγνληαο έλα
πξφζσπν ην νπνίν είηε πξνηείλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, είηε ππνζηεξίδεηαη γξαπηψο απφ
έλα κέηνρν πνπ δηθαηνχηαη λα παξεπξεζεί θαη λα ςεθίδεη ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε, κε γξαπηή
εηδνπνίεζε ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ ηξείο κέξεο θαη φρη πεξηζζφηεξεο
απφ είθνζη κία κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε ζπλέιεπζε. Ζ παξάγξαθνο
17.3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο δηαζθαιίδεη ηελ ελαιιαγή ησλ Ππκβνχισλ, αθνχ πξνλνεί φηη
ζε θάζε Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ην έλα ηξίην ηνπ εθάζηνηε αξηζκνχ Ππκβνχισλ, ή αλ ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ Ππκβνχισλ δελ είλαη ηξεηο ή πνιιαπιάζην ηνπ ηξία, ηφηε ν πιεζηέζηεξνο αξηζκφο πξνο
ην έλα ηξίην, απνρσξνχλ απφ ην αμίσκα ηνπ Πχκβνπινπ.
Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17.4 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε εηήζηα απνρψξεζε κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλεηαη εθ πεξηηξνπήο, κε πξψηνπο εθείλνπο πνπ γηα ηε καθξχηεξε πεξίνδν
απφ ηελ πξνεγνχκελε εθινγή ηνπο θαηείραλ ην αμίσκα ηνπ Ππκβνχινπ. Ν νπνηνζδήπνηε
Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο απνρσξεί δηθαηνχηαη, αλ ν ίδηνο ην επηζπκεί, λα δηεθδηθήζεη επαλεθινγή ηνπ.
Ζ παξάγξαθνο 21.2 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πξνλνεί φηη νη Πχκβνπινη έρνπλ εμνπζία λα
δηνξίδνπλ, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο Πχκβνπιν είηε γηα λα ζπκπιεξσζεί
θελή ζέζε, είηε επηπξφζζεηα πξνο ηνπο ήδε ππάξρνληεο Ππκβνχινπο. Θάζε Πχκβνπινο πνπ
δηνξίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέρξη ηελ ακέζσο επφκελε εηήζηα γεληθή
ζπλέιεπζε νπφηε θαη ζα είλαη επαλεθιέμηκνο.
Πχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, ε Δηαηξεία κπνξεί, κε εηδηθφ ςήθηζκα, λα αιιάδεη ην
Θαηαζηαηηθφ ηεο. Δηδηθφ ςήθηζκα κπνξεί λα εγθξηζεί κε πιεηνςεθία φρη ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ
ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ κειψλ, πνπ δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ ζε γεληθή ζπλέιεπζε, γηα ηελ νπνία
έρεη δνζεί θαηάιιειε εηδνπνίεζε είθνζη κίαο ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πνπ νξίδεη ηελ πξφζεζε φηη ην
ςήθηζκα ζα πξνηαζεί σο εηδηθφ ςήθηζκα.

Άξζξν 5(ζ) ηεο Νδεγίαο
Νη εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, θαζνξίδνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ
ηεο Δηαηξείαο, ζηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα πνπ θαηά θαηξνχο κπνξεί λα εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή
ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, θαη ζηελ πεξί Δηαηξεηψλ λνκνζεζία. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ δελ έρνπλ νπνηεζδήπνηε εμνπζίεο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο ή επαλαγνξάο
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο εθηφο εάλ ζρεηηθφ εηδηθφ ςήθηζκα εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.

Άξζξν 5(η) ηεο Νδεγίαο
Γελ εθαξκφδεηαη.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΙΗΚΗΡΔΓ (ε «Δηαηξεία») ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 Ξεξί ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο (ε «Νδεγία») γηα ηελ εηήζηα πεξίνδν
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ην «έηνο αλαθνξάο») (ζπλερεία)

Άξζξν 5(ηα) ηεο Νδεγίαο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη φξγαλα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ή επηηξνπέο, πέξαλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
ηεο Ππκβνπιίνπ, ε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 12 “Γήισζε Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ησλ πεχζπλσλ γηα ηε Πχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ”. Ζ Δηαηξεία
αγνξάδεη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, αιιά νη παξέρνληεο ηηο ππεξεζίεο απηέο δελ
απνηεινχλ φξγαλα ηεο Δηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα ησλ
ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο πεξί Δηαηξεηψλ λνκνζεζίαο.

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ

Prusec Limited
Γξακκαηέαο
Ιεπθσζία, 29 Απξηιίνπ 2014
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ΓΖΙΩΠΖ ΚΔΙΩΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΩΛ ΞΔΘΛΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΡΑΜΖ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
(Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Λφκνπ 190(1)/2007 αλαθνξηθά κε ηηο Ξξνυπνζέζεηο Γηαθάλεηαο)
Δκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013,
επηβεβαηψλνπκε φηη εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 40

(i)

Θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο
απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ Ξεξί Δηαηξεηψλ
Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, θαη

(ii)

Ξαξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ,
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηάο ηεο Ρξίαηλα Δπελδχζεηο
Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ θαη

(β) ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξέρεη κηα δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο
απφδνζεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηεο Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ,
καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Mέιε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Αληψλεο Κπηηιελαίνο

Άιθεο Γαιαηφπνπινο

Καξίλα Ρδαγηθηάλ

Θψζηαο Θίξθνο

πεύζπλνο ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Αληψλεο Κπηηιελαίνο

Έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή
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Ξξνο ηα Κέιε ηεο Ρξίαηλα Δπελδύζεηο Γεκόζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ
Έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ (ε
«Δηαηξεία») ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 40, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ηελ
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ηελ θαηάζηαζε αιιαγψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ
έηνπο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.

Δπζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε
εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113, θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο
αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο ειέγρνπ πνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο.

Δπζχλε ηνπ ειεγθηή
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 Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα Ξξφηππα 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.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη
ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλνπ
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο
εζσηεξηθέο αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο ειέγρνπ 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 αζθαιηζηηθψλ
δηθιίδσλ ειέγρνπ ηεο νληφηεηαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξάζρνπλ βάζε
γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.

Γλψκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο θαη
ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113.

Έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή (ζπλέρεηα)
Ξξνο ηα Κέιε ηεο Ρξίαηλα Δπελδύζεηο Γεκόζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ

Έκθαζε ζέκαηνο
Σσξίο λα εθθξάδνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, επηζχξνπκε ηελ πξνζνρή ζηε ζεκείσζε 3 φπνπ γίλεηαη αλαθνξά
ζηηο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηελ
αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηζχξνπκε επίζεο ηελ πξνζνρή ζηε ζεκείσζε 22 ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε Δηαηξεία ππέζηε δεκία €1.747.640 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ζηε ζεκείσζε 4 (iii) ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πςειή
ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θίλδπλνπ πνπ έρεη ε Δηαηξεία απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηε κεηξηθή εηαηξεία SFS Group
Public Company Limited θαη νη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί, θαζψο θαη ζηε ζεκείσζε 4 (vii)
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πθηζηάκελεο ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο γηα ηελ Θππξηαθή
oηθνλνκία, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Θχπξνπ θαη ηηο επηδξάζεηο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
απφθαζεο ηνπ Eurogroup ηεο 25 Καξηίνπ 2013 γηα ηελ Θχπξν. Νη παξάγνληεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ
αξλεηηθά ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ηε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ
ηθαλφηεηά ηεο λα ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Έθζεζε επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ απαηηήζεσλ
Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη πνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ
Ινγαξηαζκψλ Λφκνπ ηνπ 2009 θαη 2013, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:






Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο.
Θαηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία, ζηελ έθηαζε πνπ θαίλεηαη
απφ ηελ εμέηαζε απφ εκάο απηψλ ησλ βηβιίσλ.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία.
Θαηά 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 Λφκν ηεο Θχπξνπ,
Θεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.
Θαηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπλάδνπλ κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ηεο Θχπξνπ, αλαθέξνπκε
φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ νη παξάγξαθνη (α),
(β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ Νδεγίαο θαη απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
Άιιν ζέκα
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 πνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ
Ινγαξηαζκψλ Λφκνπ ηνπ 2009 θαη 2013 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.

Ξαλαγηψηεο Α. Ξειεηηέο FCA
Δγθεθξηκέλνο Ινγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο
εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
KPMG Limited
Δγθεθξηκέλνη Ινγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο
Δζπεξίδσλ 14,
1087 Ιεπθσζία
29 Απξηιίνπ 2014
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

Πεκ.
Δηζνδήκαηα
Ρφθνη εηζπξαθηένη
Ρφθνη πιεξσηένη
Θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο
Κεξίζκαηα

Θππξηαθό Σαξηνθπιάθην
Δηζνδεκαηηθό
Θεθαιαηνπρηθό
2013
2012
2013
2012
€
€
€
€

Γηεζλέο
Σαξηνθπιάθην
2013
2012
€
€

204.496
(150.354)
54.142
883
55.025

280.718
(96.101)
184.617
6.613
191.230

-

(250)
(250)
(250)

43.583
43.583

-

-

(1.498.500)

-

-

Νιηθό
2013
€

2012
€

43.583

31.067
31.067
31.067

248.079
(150.354)
97.725
883
98.608

311.785
(96.351)
215.434
6.613
222.047

(1.514.297)

-

-

(1.498.500)

(1.514.297)

(220.121)

(89.855)

2.776

(474)

(217.345)

(90.329)

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε
(Εεκηά)/θέξδνο απφ δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Θέξδνο/(δεκία) απφ επαλεθηίκεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
Γηαγξαθή επηζθαιψλ ρξεσζηψλ
Ξξφλνηα γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

13
13

Έμνδα
Έμνδα δηαρείξηζεο
Σξεκαηνδνηηθά έμνδα

(245.270)
(190. 245)

191.230

190.984
(1.527.637)

(86.943)
(194.470)
(1.885.815)

46.359

670
31.263

190.984
(245.270)
(1.671.523)

(86.273)
(194.470)
(1.663.322)

7
7

(30.043)
(83)

(35.632)
(141)

(30.044)
(82)

(35.184)
(141)

(15.022)
-

(19.447)
-

(75.109)
(165)

(90.263)
(282)

8

(220.371)
(843)
(221.214)

155.457
(790)
154.667

(1.557.763)
(1.557.763)

(1.921.140)
(1.921.140)

31.337
31.337

11.816
11.816

(1.746.797)
(843)
(1.747.640)

(1.753.867)
(790)
(1.754.657)

(221.214)

154.667

(1.557.763)

(1.921.140)

31.337

11.816

(1.747.640)

(1.754.657)

9

(8,10)

5,67

(57,08)

(70,40)

2,20

0,87

Γελ εθαξκφδεηαη

10

-

5

-

-

-

-

Γελ εθαξκφδεηαη

(Εεκηά)/θέξδνο από εξγαζίεο πξηλ
ηε θνξνινγία
Φνξνινγία
(Εεκηά)/θέξδνο έηνπο κεηά ηε θνξνινγία
Ππλνιηθά (έμνδα) / έζνδα έηνπο
(Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή (ζελη)
Ξξνηεηλόκελν κέξηζκα
αλά κεηνρή (ζελη)

Βιέπε επηζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο ζειίδεο 20 κέρξη 40.
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ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

Πεκ.

Θππξηαθό
Σαξηνθπιάθην
2013
2012
€
€

Γηεζλέο
Σαξηνθπιάθην
2013
2012
€
€

Νιηθό
2013
€

2012
€

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε-θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Αθίλεηα γηα επέλδπζε
Άιινη ρξεψζηεο
Νιηθό κε-θπθινθνξνύληνο
ελεξγεηηθνύ
Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Φνξνινγία
Ρξαπεδηθά ππφινηπα θαη αληίζηνηρα
κεηξεηψλ
Νιηθό θπθινθνξνύληνο
ελεξγεηηθνύ
Νιηθό ελεξγεηηθνύ

11
13

5.509.500
4.051.271

7.008.000
4.153.425

856.976

752.244

5.509.500
4.908.247

7.008.000
4.905.669

9.560.771 11.161.425

856.976

752.244 10.417.747 11.913.669

12

253.880
3.900

411.646
3.900

-

-

253.880
3.900

411.646
3.900

14

-

-

48.202

129.493

48.202

129.493

257.780
415.546
9.818.551 11.576.971

48.202
905.178

129.493
305.982
545.039
881.737 10.723.729 12.458.708

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΘΑΗ
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Ρξέρνπζεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
Φνξνινγία
Νιηθό ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
Νιηθό καθξνπξόζεζκσλ
ππνρξεώζεσλ
Ίδηα θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
Νιηθό ηδίσλ θεθαιαίσλ
Νιηθό ππνρξεώζεσλ θαη
ηδίσλ θεθαιαίσλ

15

33.805
46.695
80.500

31.585
42.268
73.853

1.068
1.068

7.896
1.068
8.964

33.805
47.763
81.568

39.481
43.336
82.817

15

5.058.503

4.908.149

-

-

5.058.503

4.908.149

5.058.503

4.908.149

-

-

5.058.503

4.908.149

4.639.100
40.448
4.679.548

4.639.100 1.159.776 1.159.776
1.955.869 (255.666) (287.003)
6.594.969 904.110 872.773

5.798.876
(215.218)
5.583.658

5.798.876
1.668.866
7.467.742

16(β)
17

9.818.551 11.576.971

905.178

881.737 10.723.729 12.458.708

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 29 Απξηιίνπ 2014 θαη ππνγξάθηεθαλ εθ
κέξνπο ηνπ απφ:

Αληψλεο Κπηηιελαίνο
Ξξφεδξνο

Καξίλα Ρδαγηθηάλ
Πχκβνπινο

Βιέπε επηζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο ζειίδεο 20 κέρξη 40.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΙΙΑΓΩΛ ΠΡΑ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

Κεηνρηθό Θεθάιαην

πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

Απνζεκαηηθό από κεηαηξνπή

Ινγαξηαζκόο

Θεθαιαηνπρηθό

Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ ζε Δπξώ

Δηζνδεκάησλ

Απνζεκαηηθό

Ινγαξηαζκόο

Θεθαιαηνπρηθό
Απνζεκαηηθό

Θππξηαθό

Γηεζλέο

Θππξηαθό

Γηεζλέο

Ινγαξηαζκόο

Θππξηαθώλ

Θππξηαθώλ

Γηεζλώλ

Γηεζλώλ

Σαξηνθπιάθην

Σαξηνθπιάθην

Σαξηνθπιάθην

Σαξηνθπιάθην

Απνηειεζκάησλ

Δπελδύζεσλ

Δπελδύζεσλ

Δπελδύζεσλ

Δπελδύζεσλ

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(69.934)

(234.753)

Νιηθό
€

4.639.100

1.159.776

23.472

5.868

-

439.194

3.559.853

9.522.576

Κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε

-

-

-

-

-

(300.177)

-

-

-

(300.177)

Ππλνιηθά έμνδα έηνπο

-

-

-

-

(1.754.657)

-

-

-

-

(1.754.657)

-

-

-

-

1.754.657

154.667

(1.921.140)

11.816

-

4.639.100

1.159.776

23.472

5.868

-

Κεηαθνξά ζπλνιηθψλ εζφδσλ
απφ ηα απνηειέζκαηα

-

Κεηαθνξά δεκηάο απφ θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνχ Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ
πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

293.684

1.638.713

9.527
(48.591)

(9.527)
(244.280)

7.467.742
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΙΙΑΓΩΛ ΠΡΑ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

Κεηνρηθό Θεθάιαην

πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

Απνζεκαηηθό από κεηαηξνπή

Ινγαξηαζκόο

Θεθαιαηνπρηθό

Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ ζε Δπξώ

Δηζνδεκάησλ

Απνζεκαηηθό

Ινγαξηαζκόο

Θεθαιαηνπρηθό
Απνζεκαηηθό

Θππξηαθό

Γηεζλέο

Θππξηαθό

Γηεζλέο

Ινγαξηαζκόο

Θππξηαθώλ

Θππξηαθώλ

Γηεζλώλ

Γηεζλώλ

Σαξηνθπιάθην

Σαξηνθπιάθην

Σαξηνθπιάθην

Σαξηνθπιάθην

Απνηειεζκάησλ

Δπελδύζεσλ

Δπελδύζεσλ

Δπελδύζεσλ

Δπελδύζεσλ

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(48.591)

(244.280)

Νιηθό
€

4.639.100

1.159.776

23.472

5.868

-

293.684

1.638.713

7.467.742

Κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε

-

-

-

-

-

(136.444)

-

-

-

(136.444)

Ππλνιηθά έμνδα έηνπο

-

-

-

-

(1.747.640)

-

-

-

-

(1.747.640)

-

-

-

-

1. 747.640

(221.214)

(1.557.763)

31.337

-

4.639.100

1.159.776

23.472

5.868

-

Κεηαθνξά ζπλνιηθψλ εζφδσλ
απφ ηα απνηειέζκαηα

-

Κεηαθνξά δεκηάο απφ θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνχ Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ
πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

(63.974)

80.950

6.123
11.131

(6.123)
(250.403)

5.583.658

Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο
Γεκνθξαηίαο Λφκν, 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 σο κέξηζκα. Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πξνο 20% γηα ηα έηε 2012 θαη 2013 θαη 17% ην 2014 θαη κεηά 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 Θχπξνπ. Ρν πνζφ απηφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε
νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα πνπ ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη. Απηή ε έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα θαηαβάιιεηαη
απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.

Βιέπε επηζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο ζειίδεο 20 κέρξη 40.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Θππξηαθό
Σαξηνθπιάθην
2013
2012
€
€
Ονή κεηξεηώλ από εξγαζίεο
(Εεκηά)/θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Κεξίζκαηα εηζπξαθηέα
Ρφθνπο εηζπξαθηένπο
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα
επέλδπζε
Εεκηά/(θέξδνο) απφ δηάζεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
(Θέξδνο)/δεκία απφ ηελ επαλεθηίκεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Ρφθνπο πιεξσηένπο
Φνξνινγία
Ονή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο πξηλ
ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο
Κείσζε/(αχμεζε) ζηνπο άιινπο
ρξεψζηεο
Αχμεζε/(κείσζε) ζηνπο εκπνξηθνχο
θαη άιινπο πηζησηέο
Ονή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο
Κεξίζκαηα πνπ εηζπξάρηεθαλ
Ρφθνη πνπ εηζπξάρηεθαλ
Ρφθνη πνπ πιεξψζεθαλ
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε
Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ από/(γηα)
εξγαζίεο
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ξψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ, θαζαξή
Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ από
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε
Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξή κείσζε ζηα κεηξεηά θαη
αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Ρξαπεδηθά ππόινηπα θαη
αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο
ηνπ έηνπο

14

Γηεζλέο
Σαξηνθπιάθην
2013
2012
€
€

Νιηθό
2013
€

2012
€

(1.778.977)

(1.766.473)

31.337

11.816

(1.747.640)

(1.754.657)

(883)
(204.496)

(6.613)
(280.718)

(43.583)

(31.067)

(883)
(248.079)

(6.613)
(311.785)

1.498.500

1.514.297

-

-

1.498.500

1.514.297

220.121

89.855

(2.776)

474

217.345

90.329

(190.984)
150.354
843

86.943
96.351
790

-

(670)
-

(190.984)
150.354
843

86.273
96.351
790

(305.522)

(265.568)

(15.022)

(19.447)

(320.544)

(285.015)

102.154

198.705

(104.732)

(104.844)

(2.578)

93.861

152.574
(50.794)
883
204.496
(150.354)
(843)

6.893
(59.970)
6.613
280.718
(499)
(790)

(7.896)
(127.650)
43.583
-

1.724
(122.567)
31.067
-

144.678
(178.444)
883
248.079
(150.354)
(843)

8.617
(182.537)
6.613
311.785
(499)
(790)

3.388

226.072

(84.067)

(91.500)

(80.679)

134.572

128.629

74.105

2.776

1.675

131.405

75.780

128.629

74.105

2.776

1.675

131.405

75.780

(132.017)

(300.177)

-

-

(132.017)

(300.177)

(132.017)

(300.177)

-

-

(132.017)

(300.177)

-

-

(81.291)

(89.825)

(81.291)

(89.825)

-

-

129.493

219.318

129.493

219.318

-

-

48.202

129.493

48.202

129.493

Βιέπε επηζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο ζειίδεο 20 κέρξη 40.
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ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
1.

Γεληθά
Πύζηαζε
Ζ Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Ιίκηηεδ, (ε «Δηαηξεία»), ζπζηάζεθε ζηελ Θχπξν ζηηο 10 Λνεκβξίνπ 1997 σο δεκφζηα
εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Κε εηδηθφ ςήθηζκα εκεξνκελίαο 19 Καΐνπ 2004 ε Δηαηξεία άιιαμε ην φλνκά
ηεο ζε Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ.
Θύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο
Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ επελδπηηθνχ νξγαληζκνχ κε
επελδχζεηο ζε αμίεο εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ, αμίεο ηνπ Θππξηαθνχ
Γεκνζίνπ, ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο, ζε άιιεο κεηνρηθέο επελδπηηθέο εηαηξείεο, ζε ακνηβαία θεθάιαηα, ζε
εηαηξείεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ζε άιιεο αμίεο πνπ είλαη
εηζεγκέλεο ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε αλαδηνξγάλσζε ηνπ
επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, κε επελδχζεηο ζην ηνκέα ησλ αθηλήησλ. Δπίζεο ε Δηαηξεία έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα επελδχεη θαη ζε άιινπο επελδπηηθνχο ηνκείο φπσο είλαη ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο, επελδχζεηο
ζηνλ ηνκέα λαπηηιίαο, θαη ζε εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ζπκκεηνρψλ κε ζηφρν ηελ
δηαθνξνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο θαη κείσζε ηεο έθζεζεο ηεο ζην θίλδπλν αγνξάο θαη επελδπηηθφ θίλδπλν,
έηζη ψζηε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο λα κελ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θηλεηψλ
αμηψλ.

2.

Ξξόλνηα γηα δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο
Θαηά ηε δηάξθεηα Έθηαθησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ Γηεζλψλ, Δηζνδεκαηηθψλ θαη Θεθαιαηνπρηθψλ κεηνρψλ
ηεο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 20ε Απξηιίνπ 2012, εγθξίζεθε θαη απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο κεηνρψλ ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Άξζξνπ 33.1 ην νπνίν πξνλννχζε φηη
εθηφο αλ ε Δηαηξεία δηαιπζεί λσξίηεξα, ε δσή ηεο Δηαηξείαο ζα εθπλεχζεη θαηά ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2012. Ρν
λέν Άξζξν 33.1 πξνλνεί φηη εθηφο αλ ε Δηαηξεία δηαιπζεί λσξίηεξα, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Θαλνληζκνχ 2.6.4. ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε δσή ηεο Δηαηξείαο ζα εθπλεχζεη θαηά ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2017 ή αλ ε
πην πάλσ εκεξνκελία δελ είλαη εξγάζηκε κέξα ζηελ Θχπξν θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα
(“ηεξκαηηθή εκεξνκελία”). Νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη ηεο Δηαηξείαο είλαη ππνρξεσκέλνη, ην αξγφηεξν 45
εκέξεο πξηλ ηελ ηεξκαηηθή εκεξνκελία λα ζπγθαιέζνπλ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ε νπνία λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ ηεξκαηηθή εκεξνκελία ζηελ νπνία ζα πξνηαζεί ε πηνζέηεζε ζπλήζνπο
ςεθίζκαηνο γηα ηελ δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ζα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε
απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή ηνπιάρηζην ηέζζεξα κέιε ηεο Δηαηξείαο πνπ
θαηέρνπλ Θεθαιαηνπρηθέο Κεηνρέο. Πε πεξίπησζε δηεμαγσγήο ςεθνθνξίαο ζε ζρέζε κε ςήθηζκα πνπ
πξνηάζεθε γηα ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ηεξκαηηθή εκεξνκελία νη θάηνρνη Θεθαιαηνπρηθψλ Κεηνρψλ
πνπ παξεπξίζθνληαη πξνζσπηθά ή αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ςεθίδνπλ ππέξ ηεο
πηνζέηεζεο ηέηνηνπ ςεθίζκαηνο ζα έρνπλ αξηζκφ ςήθσλ ίζν πξνο ην ζχλνιν ησλ ςήθσλ πνπ δφζεθαλ
ελαληίνλ ηέηνηνπ ςεθίζκαηνο πιένλ ρίιηεο ςήθνπο. Αλ θαηά ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε πηνζεηεζεί
ζχλεζεο ςήθηζκα γηα ηελ εθνχζηα δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, ε Δηαηξεία ζα ηίζεηαη ακέζσο ππφ δηάιπζε θαη
εθθαζάξηζε. Ρν ςήθηζκα γηα ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο ζα νξίδεη επίζεο έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθθαζαξηζηέο
γηα ην ζθνπφ εθθαζάξηζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη δηαλνκήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζα
θαζνξίδεη επίζεο ηελ ακνηβή πνπ ζα πιεξσζεί ζε απηφλ ή απηνχο. Θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ εθθαζαξηζηή ή
εθθαζαξηζηψλ φιεο νη εμνπζίεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ ζα παχνπλ εθηφο εάλ ε Δηαηξεία ζε γεληθή
ζπλέιεπζε ή ν εθθαζαξηζηήο ή εθθαζαξηζηέο επηθπξψζνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ εμνπζηψλ ησλ ζπκβνχισλ θαη κε
ηέηνηνπο φξνπο φπσο δπλαηφλ λα ηεζνχλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ή απφ ηνλ εθθαζαξηζηή ή εθθαζαξηζηέο.
Ν εθθαζαξηζηήο ή εθθαζαξηζηέο πνπ ζα δηνξηζηνχλ ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο
Δηαηξείαο κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
(i)

Θα θαηαβάινπλ πξνο ηνπο θαηφρνπο ησλ εηζνδεκαηηθψλ κεηνρψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηελ
νλνκαζηηθή άμηα (par value) ησλ εηζνδεκαηηθψλ κεηνρψλ θαζψο επίζεο θαη φια ηα δηαλεκεηέα θέξδε
πνπ παξέκεηλαλ αδηαλέκεηα ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
νπνησλδήπνηε απνζεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ρξήκαηα ηα νπνία ήζαλ άιισο πσο
Γηαλεκεηέα Θέξδε.
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2.

Ξξόλνηα γηα δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο (ζπλέρεηα)
(ii)

Θα θαηαβάινπλ πξνο ηνπο θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ δηεζλψλ επελδχζεσλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηελ επέλδπζε νπνησλδήπνηε ρξεκάησλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία
γηα ηελ έθδνζε νπνησλδήπνηε κεηνρψλ δηεζλψλ επελδχζεσλ, πεξηιακβαλφκελσλ θαη νπνησλδήπνηε
πνζψλ πνπ πιεξψζεθαλ ππέξ ην άξηην ή πνπ πξνήιζαλ ή πνπ ε Δηαηξεία εηζέπξαμε ζε
νπνησλδήπνηε ρξφλν απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε ηέηνησλ επελδχζεσλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
νπνησλδήπνηε κε δηαλεκεζέλησλ Γηεζλψλ Γηαλεκεηέσλ Θεξδψλ θαη νπνησλδήπνηε απνζεκάησλ πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ απφ Γηεζλή Αδηαλέκεηα θέξδε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ άιισο πσο λα δηαλεκεζνχλ.

Όια ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία ή ζηα νπνία ε Δηαηξεία ζα
δηθαηνχηαη, πεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε απνζεκαηηθψλ, άιισλ απφ ηα απνζεκαηηθά πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο παξαγξάθνπο (i) θαη (ii) πην πάλσ, ζα δηαλέκνληαη πξνο ηνπο θαηφρνπο ησλ Θεθαιαηνπρηθψλ Κεηνρψλ κε
απνθιεηζκφ νπνησλδήπνηε άιισλ κειψλ ηεο Δηαηξείαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, ν εθθαζαξηζηήο ζα κπνξεί, κε ηελ έγθξηζε έθηαθηνπ
ςεθίζκαηνο ηεο Δηαηξείαο θαη νπνηαδήπνηε άιιε έγθξηζε πνπ απαηηείηαη απφ ην Λφκν, λα δηαλέκεη ζηα κέιε
ζε ρξήκα ή ζε είδνο νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο (είηε ηνχην ζα απνηειείηαη απφ
πεξηνπζία ηνπ ίδηνπ είδνπο είηε φρη) θαη ζα κπνξεί, γηα ην ζθνπφ απηφ, λα πξνζδίδεη ηέηνηα αμία, φζε ν ίδηνο
θξίλεη δίθαηε πάλσ ζηελ πεξηνπζία πνπ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζεί κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν, θαη ζα κπνξεί λα
ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηαλνκή απηή ζα δηελεξγείηαη αλάκεζα ζηα κέιε ή ηηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο
ησλ κειψλ.
3.

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ εηνηκαζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
αλαθέξνληαη πην θάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά.
Βάζε εηνηκαζίαο
Αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (going
concern. Ξαξά ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Θχπξνπ φπσο αλαθέξνληαη ζηε
Πεκείσζε 4(vii) ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Πεκεηψζεηο 4(iii)
θαη 22 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη σο δξψζα
νηθνλνκηθή κνλάδα, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ε Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξνχλ φηη ε Δηαηξεία έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Πε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ νη
θαηάιιειεο αλαπξνζαξκνγέο γηα κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηελ ξεπζηνπνηήζηκή ηνπο αμία
θαη λα γίλεη πξφβιεςε γηα νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.

Βάζε επηκέηξεζεο

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε.

Γήισζε ζπκκφξθσζεο

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(ΓΞΣΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
Λφκνπ, Θεθ. 113, ηεο Θχπξνπ θαζψο επίζεο κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Θχπξνπ Λφκσλ θαη Θαλνληζκψλ

Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε δηεχζπλζε ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ 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. Ξαξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη
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3.

Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα)
Βάζε εηνηκαζίαο (ζπλέρεηα)

Γήισζε ζπκκφξθσζεο (ζπλέρεηα)

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.
ηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Ξξνηύπσλ θαη Γηεξκελεηώλ
Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φιεο ηηο αιιαγέο ζηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε
''Ξαξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα'' φπνπ απαηηείηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ
εζφδσλ ζε δχν νκάδεο, κε βάζε αλ απηά είλαη πηζαλφλ ζην κέιινλ λα επαλαθαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηελ
Θαηάζηαζε Ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ ή φρη, θαη ηνπ ΓΞΣΑ 13 ''Απνηίκεζε ηεο Γίθαηεο Αμίαο'' φπνπ
απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επηκέηξεζε ηεο δίθαηεο αμίαο.
Ρα αθφινπζα Ξξφηππα, Αλαζεσξήζεηο ζε Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηέζεθαλ ζε ηζρχ
γηα εηήζηεο ρξήζεηο/πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο
ηεο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. Ζ Δηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα πηνζεηήζεη ηα πην θάησ πξηλ ηελ εκεξνκελία
ηζρχνο ηνπο.
(i) Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ
• ΓΞΣΑ 10 'Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο' (ηζρχεη ην αξγφηεξν απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία έλαξμεο
ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
• ΓΞΣΑ 11 'Θνηλέο Γηεπζεηήζεηο' (ηζρχεη ην αξγφηεξν απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
• ΓΞΣΑ 12 'Γλσζηνπνηήζεηο γηα Ππκκεηνρέο ζε Άιιεο Νληφηεηεο' (ηζρχεη ην αξγφηεξν απφ ηελ αξρηθή
εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
• Κεηαβαηηθέο νδεγίεο γηα ΓΞΣΑ 10, 11 θαη 12 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
• Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο - Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, 12 θαη ΓΙΞ 27 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
• ΓΙΞ 27 (Αλαζεσξεκέλν) 'Μερσξηζηέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο' (ηζρχεη ην αξγφηεξν απφ ηελ αξρηθή
εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
• ΓΙΞ 28 (Αλαζεσξεκέλν) 'Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο' (ηζρχεη ην αξγφηεξν
απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
• ΓΙΞ
32
(Ρξνπνπνηήζεηο)
'Ππκςεθηζκφο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2014).
• ΓΙΞ 36 (Ρξνπνπνηήζεηο) 'Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκσλ πνζψλ γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
• ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνηήζεηο) 'Αλαλέσζε νθεηιήο επί παξαγψγσλ θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο'
(ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
(ii) Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ
• ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνηήζεηο) 'Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο' 'Γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε
ζην ΓΞΣΑ 9 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015).
• ΓΞΣΑ 9 'Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2015).
• ΓΞΣΑ 14 'Αλαβαιιφκελνη θαλνληζηηθνί ινγαξηαζκνί' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016).
• ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) 'Πρέδηα θαζνξηζκέλσλ σθειεκάησλ: Ππλεηζθνξέο εξγαδνκέλσλ' (ηζρχεη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ
2014).
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3.

Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα)
ηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Ξξνηύπσλ θαη Γηεξκελεηώλ (ζπλέρεηα)
(ii)Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ(ζπλέρεηα)
• Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ 2010-2012 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ
2014).
• Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ 2011-2013 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ
2014).
 ΔΓΓΞΣΑ 21 'Δπηβνιέο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ πην πάλσ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε
κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο απφ
ην ΓΞΣΑ 9 ην νπνίν ελδέρεηαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ έθηαζε ηεο επίπησζεο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί.
Ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο
Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο απφ
κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είλαη νη πην θάησ:

i)

Φνξνινγία

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ν ππνινγηζκφο ηεο θνξνινγίαο απαηηεί
δηάθνξεο εθηηκήζεηο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο
ηεο θνξνινγίαο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλείηαη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Ξηζαλή
δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο θαη ηεο πξφλνηαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα επεξεάζεη ην
έμνδν θνξνινγίαο κειινληηθψλ πεξηφδσλ.

ii) Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα είζπξαμεο ησλ νθεηιφκελσλ
πνζψλ απφ ηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο. Νη 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. Ρν 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.

Δηζνδήκαηα
Κεξίζκαηα απφ επελδχζεηο ζε κεηνρέο δεκνζίσλ εηαηξεηψλ, ζεσξνχληαη εηζπξαθηέα ηελ εκέξα πνπ νη
κεηνρέο εκπνξεχνληαη ρσξίο ην κέξηζκα.
Ρφθνη απφ ρξεφγξαθα θαη θαηαζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο κε βάζε ηελ αξρή ησλ
δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ.
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3.

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα)
Δπελδύζεηο
Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ηεο σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Κία επέλδπζε πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλ απνθηήζεθε
κε θχξην ζθνπφ ηελ πψιεζε ζην πξνζερέο κέιινλ ή αλ νξίζηεθε ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε δηεχζπλζε
ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.
Ζ δίθαηε αμία ησλ εηζεγκέλσλ επελδχζεσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο (close price) ζην ηέινο
ηεο πεξηφδνπ, φπσο δεκνζηεχνληαη απφ ην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ θαη ηα μέλα Σξεκαηηζηήξηα. Νη
επελδχζεηο ζε κε εηζεγκέλεο αμίεο, απνηηκνχληαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα
δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Υο εκεξνκελία πψιεζεο ή αγνξάο αμηψλ
ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία εθηειείηαη ε πξάμε (trade date).
Ζ ηηκή θφζηνπο ησλ κεηνρψλ θαη άιισλ αμηψλ, ινγίδεηαη ζηελ ηηκή ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη
ζπκπεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηηο πξνκήζεηεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ.
Ρν έιιεηκκα ή ην πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο
πψιεζεο θαηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο κε ηελ ηηκή πψιεζεο θαηά ηελ αξρή ηνπ έηνπο ή ηεο ηηκήο θφζηνπο ησλ
επελδχζεσλ πνπ αγνξάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Ρν θέξδνο ή δεκηά απφ ηε δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,
αθνχ αθαηξεζεί ε πξνκήζεηα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ θαη ε ηηκή θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ. Ρν
θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο.
Αθίλεηα γηα επέλδπζε
Ρα αθίλεηα γηα επέλδπζε αθνξνχλ αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη γηα είζπξαμε ελνηθίσλ θαη/ή γηα θεθαιαηαθή
ελίζρπζε θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Ρα αθίλεηα γηα επέλδπζε
επαλεθηηκνχληαη θάζε ρξφλν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζε δίθαηε αμία, ε νπνία είλαη ε αμία ζηελ ειεχζεξε αγνξά,
φπσο εθηηκήζεθε απφ αλεμάξηεην επαγγεικαηία εγθεθξηκέλν εθηηκεηή. Ρα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ κεηαβνιέο ζηελ δίθαηε αμία ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
Έλα ζηνηρείν αθηλήησλ γηα επέλδπζε δηαγξάθεηαη θαηά ηε δηάζεζε ή φηαλ απνζχξεηαη κφληκα απφ ηε ρξήζε
θαη δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. Ρν θέξδνο ή δεκηά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ δηαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ (ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ)
πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην αθίλεην δηαγξάθεηαη.
Φνξνινγία
Ζ πξφβιεςε γηα ηξέρνπζα θνξνινγία γίλεηαη πάλσ ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηνπ έηνπο κε ηα θαηάιιεια
πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ.
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία, γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο ή αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν εθπνίεζεο ή
δηαθαλνληζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη πξνζσξηλέο
δηαθνξέο. Ρα ρξεσζηηθά ππφινηπα αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απφ αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο
αλαγλσξίδνληαη κφλν ζην βαζκφ ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ.
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3.

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλέρεηα)
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ. Ζ Δηαηξεία
ζεσξεί σο αληίζηνηρα κεηξεηψλ φια ηα βξαρππξφζεζκα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία κε ιήμε κέρξη θαη
ηξεηο κήλεο.
Ξξνηεηλόκελν κέξηζκα
Ρν πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ, δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία σο ηξέρνπζα ππνρξέσζε θαηά ην ηέινο ηνπ ινγηζηηθνχ
έηνπο, αιιά παξνπζηάδεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Λόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο
Ρα 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`). Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη
παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.
Μέλν ζπλάιιαγκα
Ππλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ
ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο.
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα,
κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο.
Κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία θαη εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα,
κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δίθαηήο ηνπο αμίαο.
Κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκνχληαη κε βάζε ην ηζηνξηθφ
θφζηνο δελ κεηαηξέπνληαη. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ κε
ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ
έηνπο, εθηφο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ
νπνίσλ ην θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο απηέο δηαθνξέο
αλαγλσξίδνληαη επίζεο απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Αλάιπζε θαηά ηνκέα
Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηεζλνχο Ξξνηχπνπ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 8 (ΓΞΣΑ 8) «Ιεηηνπξγηθνί
Ρνκείο», ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα ηεο Δηαηξείαο πξνο ηξίηα κέξε ζα είλαη βαζηζκέλε ζηελ εζσηεξηθή
πιεξνθφξεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν ιακβάλεη απνθάζεηο σο πξνο ηε δηάζεζε πφξσλ θαη
αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ αλαθεξφκελσλ ηνκέσλ. Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα Ιεηηνπξγηθφ ηνκέα,
ηνλ ηνκέα επελδχζεσλ θεθαιαίσλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δηεμάγνληαη ζε πέληε γεσγξαθηθνχο
ηνκείο: ζηελ Θχπξν, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Ακεξηθή, ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Απφ
ην 2013 ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζηελ Θχπξν θαη ζηελ Διιάδα.
Ππγθξηηηθά πνζά
Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
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4.

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ
Νη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν,
θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη. Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ
θηλδχλσλ εμεγείηαη πην θάησ:

(i)

Θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο
Ν θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο
αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο κειινληηθέο
ηηκέο ησλ επελδχζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ηεο ηηκήο αγνξάο κέζσ δηαζπνξάο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ.
Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαηά 15% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα
απνηειέζκαηα θαηά €38.082 πεξίπνπ. Πε πεξίπησζε κείσζεο 15% ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε
επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.

(ii)

Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο
αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ζ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε
ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα.
Θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε αλάιπζε ησλ ηνθνθφξσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα επηηφθηα ήηαλ:
2013
2012
€
€
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηαζεξνύ επηηνθίνπ
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
4.956.449
5. 035.162
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
(4.295.852) (4.295.852)
660.597
739.310
Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 1% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα
απνηειέζκαηα θαηά €6.606 πεξίπνπ. Πε πεξίπησζε κείσζεο 1% ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε
ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.

(iii) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ν 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. Ζ Δηαηξεία
εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθνχο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο έηζη πνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη απηφο ν θίλδπλνο. Ρα
ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε δηαθφξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ελψ ηα αληίζηνηρα
κεηξεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ππφ δηαρείξηζε βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλα ζε ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο πειαηψλ ησλ δηεπζπληψλ επελδχζεσλ.
Ζ Δηαηξεία έρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν ζπγθέληξσζεο ιφγσ ηνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο
ζηνηρείσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νκίινπ SFS Group Public Company Limited. Ζ
Δηαηξεία έρεη πνζφ εηζπξαθηέν απφ ηελ SFS Group Public Company Limited χςνπο €5.148.517, ελψ φια ηα
αθίλεηα γηα επέλδπζε αμίαο €5.509.500 είλαη ππνζεθεπκέλα γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ
νκίινπ SFS Group Public Company Limited θαη ζπγγεληθήο ηνπ εηαηξείαο γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
€4.070.182. Δπηπξφζζεηα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ε Δηαηξεία νθείιεη πφζν χςνπο €4.295.852 ζε
εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ SFS Group Public Company Limited ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά αθηλήησλ γηα
επέλδπζε (Πεκ. 11).
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(iii) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο (ζπλέρεηα)
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ
πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ:
2013
€
4.908.247
8.189
40.013
4.956.449

Άιινη ρξεψζηεο
Ρξαπεδηθά ππφινηπα
Αληίζηνηρα κεηξεηψλ

2012
€
4.905.669
8.254
121.239
5.035.162

(iv) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δελ ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά
ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί θαη 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 θαη κε ην λα δηαηεξεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ ζε δεζκεπκέλεο πηζησηηθέο
δηεπθνιχλζεηο.
Ν αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ αλακελφκελε ρξνλνινγηθή ιήμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Νη πίλαθεο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο κε-πξνεμνθιεκέλεο
ηακεηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη βάζεη ηεο ελσξίηεξεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία
ε Δηαηξεία κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη.

31 Γεθεκβξίνπ 2013
Ξιεξσηέα ζε ζπγγεληθά
κέξε (ζεκ. 20)
Ξξφλνηα γηα
κεηαβηβαζηηθά δηθαηψκαηα
Ξνζά πιεξσηέα ζε
ζπκβνχινπο

31 Γεθεκβξίνπ 2012
Ξιεξσηέα ζε ζπγγεληθά
κέξε (ζεκ. 20)
Ξξφλνηα γηα
κεηαβηβαζηηθά δηθαηψκαηα
Ξνζά πιεξσηέα ζε
ζπκβνχινπο

Ινγηζηηθή
Αμία
€

Ππκβαηηθέο
ηακεηαθέο
ξνέο
€

Δληόο 3
κελώλ
€

Κεηαμύ
3 θαη 12
κελώλ
€

1-2 έηε
€

2-5 έηε
€

4.446.206

4.446.206

-

-

-

4.446.206

612.297

612.297

-

-

-

612.297

8.130
5.066.633

8.130
5.066.633

8.130
8.130

-

-

5. 058.503

Ινγηζηηθή
Αμία
€

Ππκβαηηθέο
ηακεηαθέο
ξνέο
€

Δληόο 3
κελώλ
€

Κεηαμύ
3 θαη 12
κελώλ
€

1-2 έηε
€

2-5 έηε
€

4.295.852

4.295.852

-

-

-

4.295.852

612.297

612.297

-

-

-

612.297

8.130
4.916.279

8.130
4.916.279

8.130
8.130

-

-

4.908.149
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Γηαρείξηζε θηλδύλσλ (ζπλέρεηα)

(v)

Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη ιφγσ
αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο θαη ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ
ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ε Δηαηξεία δελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθά επίπεδα ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ιφγσ
ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζπλαιιαγέο ηεο δηεμάγνληαλ θπξίσο ζε Δπξψ ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη
παξνπζίαζεο.
Ζ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζε ζπλερή βάζε θαη
ελεξγεί αλάινγα.

(vi) Θίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηεο νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα
νηθνλνκηθή κνλάδα 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
ην πξνεγνχκελν έηνο.
(vii) Ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηεο Δηαηξείαο
H Θππξηαθή νηθνλνκία έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ θξίζε ζηνλ Θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε κε δπλαηφηεηα ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα αληιήζεη δαλεηζκφ απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. Υο
απνηέιεζκα, ε Θππξηαθή Γεκνθξαηία εηζήιζε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ
Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν (ε «Ρξφηθα»), γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε, νη
νπνίεο θαηέιεμαλ ζε επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη ιήςε απφθαζεο απφ ην Eurogroup ζηηο 25 Καξηίνπ 2013. Ζ
απφθαζε ζπκπεξηιάκβαλε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δπν κεγαιπηέξσλ ηξαπεδψλ ζηελ Θχπξν κέζσ «Γηάζσζεο
κε Ίδηα Κέζα». Θαηά ην 2013 ε Θππξηαθή νηθνλνκία ζεκείσζε πεξεηαίξσ ζπξξίθλσζε κε κείσζε ζην
Αθαζάξηζην Δγρψξην Ξξντφλ.
Κεηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο ηξηκεληαίαο αμηνιφγεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
πξνγξάκκαηνο ηεο Θχπξνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα θαη ην Γηεζλέο
Λνκηζκαηηθφ Ρακείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ην Eurogroup ελέθξηλε ηελ εθηακίεπζε ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ δφζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Θχπξν.
Ζ αβέβαηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Θχπξν, ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ξεπζηφηεηαο γηα δαλεηνδφηεζε,
ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα κε ηε ρξήζε ίδησλ κέζσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο θαη
ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ, θαη ε επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή χθεζε, έρνπλ επεξεάζεη:




ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ιάβεη λέα δάλεηα ή λα αλαρξεκαηνδνηήζεη πθηζηάκελν δαλεηζκφ κε
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο ηεο
ηελ ηθαλφηεηα ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ ρξεσζηψλ ηεο Δηαηξείαο λα απνπιεξψζνπλ ηα νθεηιφκελα
πξνο ηελ Δηαηξεία πνζά
ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε
απνκείσζεο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
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4.

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ (ζπλέρεηα)

(vii) Ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηεο Δηαηξείαο (ζπλέρεηα)
Νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ καδί κε ηηο επηδξάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
απφθαζεο ηνπ Eurogroup ηεο 25 Καξηίνπ 2013 γηα ηελ Θχπξν έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηνπο
νθεηιέηεο ηεο Δηαηξείαο (αδπλακία λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ Δηαηξεία), ηελ απνηίκεζε
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηνπο ηξαπεδίηεο (αδπλακία παξνρήο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο), θαη ηα έζνδα.
Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη φιεο ηηο εμειίμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ
αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία ηεο Θχπξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα, πνηα επίδξαζε, αλ ππάξρεη, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ
ζηε κειινληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.
Κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε, ε Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ζπκπεξάλεη φηη δελ ρξεηάδνληαη
πξνβιέςεηο ή ρξεψζεηο απνκείσζεο.
Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο
ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζην παξψλ επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
5.

Πεκαληηθέο ζπκβάζεηο κε ηα όξγαλα δηνίθεζεο θαη ζπλδεδεκέλα πξόζσπα

(α)

Ππκθσλία Γηεύζπλζεο Δπελδύζεσλ
Πηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2007 ππνγξάθεθε λέα ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Sharelink Securities and
Financial Services Limited κε ηζρχ απφ 11 Λνεκβξίνπ 2007 γηα παξνρή ππεξεζηψλ Γηεχζπλζεο ησλ
επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ ζπκθσλία δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα αιιά ηζρχεη κέρξη λα ηεξκαηηζηεί απφ νπνηνδήπνηε απφ
ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαηφπηλ γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο 30 εκεξψλ. Ρα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ
ηε λέα ζπκθσλία αλέξρνληαη ζε 0,8% ην ρξφλν, επί ηεο αμίαο ησλ ππφ δηεχζπλζε θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο
ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο κε βάζε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηελ εκέξα απηή.
Δπηπξφζζεηα, ζην ηέινο θάζε έηνπο ζα θαηαβάιιεηαη “δηθαίσκα θηλήηξνπ γηα απφδνζε επελδχζεσλ” ίζν πξνο
20% επί ηεο δηαθνξάο ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εάλ ε δηαθνξά ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έηνο ππεξβαίλεη ηνλ εηήζην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν απφδνζεο ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο
Ρξάπεδαο πιένλ ελφο πνζνζηνχ 4%.

(β)

Ππκθσλία Γηαρείξηζεο
Πηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2007 ππνγξάθεθε λέα ζπκθσλία κε ηζρχ απφ 11 Λνεκβξίνπ 2007 κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο
θαη ηεο SFS Custodian & Trust Services Limited γηα παξνρή ππεξεζηψλ δηνίθεζεο, γξακκαηείαο,
ζεκαηνθχιαθα, ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιισλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο κε
ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Πηελ αξρή θάζε ηξηκελίαο ζα θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα δηαρείξηζεο ίζν
πξνο 0,25% πιένλ ΦΞΑ εηεζίσλ πάλσ ζηελ αμία ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Ζ λέα
ζπκθσλία έρεη ηζρχ κέρξη ηηο 10 Λνεκβξίνπ 2017 ή κέρξη ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, νπνηαδήπνηε εκεξνκελία
είλαη γξεγνξφηεξα.
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6.

Αλάιπζε θαηά γεσγξαθηθό ηνκέα

Ρφθνη εηζπξαθηένη
Ρφθνη πιεξσηένη
Θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο
Κεξίζκαηα

Θύπξνο
€
204.496
(150.354)
54.142

2013
Γεσγξαθηθνί Ρνκείο
Άιιεο
Διιάδα
Σώξεο
€
€
43.583
43.583
-

Πύλνιν
€
248.079
(150.354)
97.725

Θύπξνο
€
280.718
(96.351)
184.367

2012
Γεσγξαθηθνί Ρνκείο
Άιιεο
Διιάδα
Σώξεο
€
€
31.067
31.067
-

Πύλνιν
€
311.785
(96.351)
215.434

883
55.025

43.583

-

883
98.608

6.613
190.980

31.067

-

6.613
222.047

(1.498.500)

-

-

(1.498.500)

(1.514.297)

-

-

(1.514.297)

Εεκηά απφ δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ

(220.121)

2.776

-

(217.345)

(38.202)

(50.835)

(1.292)

(90.329)

(Εεκηά)/θέξδνο απφ ηελ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ

190.984

-

-

190.984

(107.419)

20.476

670

(86.273)

(245.270)
(1.717.882)

46.359

-

(245.270)
(1.671.523)

(194.470)
(1.663.408)

-

-

(194.470)

708

(622)

(1.663.322)

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε

Ξξφλνηα γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

Ρα ζηνηρεία θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα βαζίδνληαη ζηνλ ηφπν ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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7.

Έμνδα
2013
€

2012
€

5.145
36.640
11.515
8.130

10.057
37.035
10.973
8.130

9.520
4.159
75.109

13.500
10.568
90.263

165
165

282
282

Έμνδα δηαρείξηζεο:
Γηθαίσκα δηεχζπλζεο επελδχζεσλ
Γηθαίσκα δηαρείξηζεο
Γηθαηψκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα
Γηθαηψκαηα ζπκβνχισλ (ζεκ.20)
Ακνηβή ειεγθηψλ γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ
ινγαξηαζκψλ
Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
Σξεκαηνδνηηθά έμνδα:
Έμνδα ηξαπεδψλ

8.

Φνξνινγία

Φνξνινγία έηνπο
(α)

Θππξηαθό Σαξηνθπιάθην
Δηζνδεκαηηθό
Θεθαιαηνπρηθό
2013
2012
2013
2012
€
€
€
€
843
790
-

Γηεζλέο
Σαξηνθπιάθην
2013
2012
€
€
-

2013
€
843

Νιηθό
2012
€
790

Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο
Δηαηξηθόο θόξνο
Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε ζπληειεζηή 12,5% (2012: 10%) ζην ζχλνιν ησλ
θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο. Κε ηζρχ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ν ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ απμήζεθε
απφ 10% ζε 12,5%. Πε πεξίπησζε δεκηάο ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη θαη λα ζπκςεθίζεη ηε
δεκηά απηή κε ηα θέξδε ησλ επνκέλσλ πέληε εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ
πξνθχπηεη ε δεκία.
Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ άκπλα
Θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη εηζπξαθηένη κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε
πνζνζηφ 30% (15% κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2013). Κε ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζηηο 18
Απξηιίνπ 2013 ν ζπληειεζηήο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα απμήζεθε ζε 30%. Πε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο νη ηφθνη απηνί εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν.
Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εηζνδήκαηα απφ 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.
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8.

Φνξνινγία (ζπλέρεηα)
(β) Πρέζε κεηαμύ ηξέρνπζαο θνξνινγίαο θαη ινγηζηηθήο δεκηάο
Θππξηαθό Σαξηνθπιάθην
Γηεζλέο
Δηζνδεκαηηθό Θεθαιαηνπρηθό Σαξηνθπιάθην
2013
2013
2013
€
€
€
Ζ ζρέζε κεηαμύ ηεο θνξνινγηθήο
επηβάξπλζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο
δεκηάο εμεγείηαη πην θάησ:
(Εεκηά)/θέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία
Δηαηξηθφο θφξνο πξνο 12,5% (2012:10%)
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα
Φνξνινγηθέο επηδξάζεηο γηα:
- Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ
- Έμνδα πνπ δελ θνξνινγνχληαη
Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη
εζφδσλ πνπ δελ θνξνινγνχληαη
Κεηαθνξά κεηαμχ ραξηνθπιαθίσλ
Φνξνινγηθή επίδξαζε ζπκςεθηζκνχ
δεκηψλ απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ

2013
€

Νιηθό
2012
€

(220.371)

(1.557.763)

31.337

(1.746.797)

(1.753.867)

(27.547)
843

(194.720)
-

3.917
-

(218.350)
843

(175.387)
790

35.484
-

214.523

-

35.484
214. 523

39.021
150.769

(462)
(151)

(23.871)
4.068

(3.917)

(24.333)
-

-

(7.324)
843

-

-

(7.324)
843

(14.404)
790

(γ) Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
Νη δεκηέο γηα ζθνπνχο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ην έηνο 2013 κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκφ κε θνξνινγεηέα
θέξδε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε κειινληηθά έηε, γηα πεξίνδν 5 εηψλ.
9.

Θέξδνο/(Εεκηά) αλά κεηνρή
Θππξηαθό Σαξηνθπιάθην
Δηζνδεκαηηθό
2013
2012
€
€
Αξηζκεηήο γηα ηνλ ππνινγηζκό
θέξδνπο\(δεκηάο) θαη πιήξσο
θαηαλεκεκέλνπ θέξδνπο\(δεκηάο)
αλά κεηνρή
Θέξδνο\(δεκηά) έηνπο κεηά ηε
θνξνινγία
Κεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ
κεηνρψλ έηνπο
Ξαξνλνκαζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
πιήξσο θαηαλεκεκέλεο θέξδνπο\
(δεκηάο) αλά κεηνρή
(Εεκία)\θέξδνο αλά κεηνρή (ζελη)

Θεθαιαηνπρηθό
2013
2012
€
€

Γηεζλέο
Σαξηνθπιάθην
2013
€

2012
€

(221.214)

154.667

(1.557.763)

(1.921.140)

31.337

11.816

2.728.882

2.728.882

2.728.882

2.728.882

1.364.441

1.364.441

2.728.882

2.728.882

2.728.882

2.728.882

1.364.441

1.364.441

(8,10)

5,67

(57,08)

(70,40)

2,20

0,87

Γελ παξνπζηάδεηαη ην πνζφ ηεο πιήξνπο θαηαλεκεκέλεο (δεκηάο) / θέξδνπο αλά κεηνρή αθνχ ε Δηαηξεία δελ
είρε εθδνκέλνπο δπλεηηθνχο ηίηινπο.
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10.

Κέξηζκα

Ξξνηεηλφκελν κέξηζκα

Θππξηαθό
Σαξηνθπιάθην
Δηζνδεκαηηθό
2013
2012
€
€
136.444

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ πξνηείλεη ηε πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ην 2013 (2012: €0,05 γηα θάζε ζπλήζε
εηζνδεκαηηθή κεηνρή).
11.

Αθίλεηα γηα επέλδπζε

πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
Ξξνζζήθεο
Κεηαβηβαζηηθά δηθαηψκαηα
Αλαπξνζαξκνγή δίθαηεο αμίαο
πφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

2013
€
7.008.000
(1.498.500)
5.509.500

2012
€
7.910.000
612.297
(1.514.297)
7.008.000

Ζ δίθαηε αμία ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 πξνζδηνξίζηεθε βάζεη
εθηίκεζεο πνπ δηεμήρζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κε ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ Δηαηξεία
πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη πξφζθαηε εκπεηξία ζηελ εθηίκεζε αθηλήησλ ζηε ζρεηηθή ηνπνζεζία.
Ζ εθηίκεζε, ε νπνία ζπκκνξθψλεηαη ζηα Γηεζλή Ξξφηππα Δθηηκήζεσλ πξνζδηνξίζζεθε κε αλαθνξά ζε ζηνηρεία
ηηκψλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο γηα παξφκνηα αθίλεηα.
Πηηο 7 Καΐνπ 2012 ε Δηαηξεία θαηέιεμε ζε ζπκθσλίεο κε ηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο Conmer Limited, Drumdonna
Consultants Ltd θαη Vastuat Limited (νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ Όκηιν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο SFS Group Public
Company Limited) γηα αγνξά ηεκαρίσλ γεο ζηηο επαξρίεο Ιεπθσζίαο θαη Ιάξλαθαο.
Ρν αληίηηκν γηα ηηο πην πάλσ ζπλαιιαγέο ζπκθσλήζεθε ζε €7.910.000 απφ ην νπνίν πνζφ χςνπο €3.710.000
θαηαβιήζεθε σο πξνθαηαβνιή, ελψ ην ππφινηπν πνζφ €4.200.000 είλαη πιεξσηέν κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2016 κε
ηελ κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ. Ζ ηηκή αγνξάο βαζίζηεθε ζε εθζέζεηο εθηίκεζεο ηεο αγνξαίαο άμηαο ησλ αθηλήησλ
απφ αλεμαξηήηνπο θαη αδεηνχρνπο εθηηκεηέο γεο θαηά ηελ 31 Γεθέκβξηνπ 2011. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαηαρσξήζεθε πξφλνηα γηα κεηαβηβαζηηθά δηθαηψκαηα χςνπο
€612.297, ηα νπνία είλαη πιεξσηέα θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ ελ ιφγσ αθηλήησλ.
Θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ησλ πην πάλσ ζπκθσληψλ, ηα πην πάλσ αθίλεηα, έθεξαλ εκπξάγκαηα βάξε
(ππνζήθεο) χςνπο €4.070.182, σο εμαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Νκίινπ SFS Group Public
Company Limited θαη ζπγγεληθήο ηνπ εηαηξείαο, πξνο φθεινο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Δπηπξφζζεηα ππήξρε
θπκαηλφκελε επηβάξπλζε χςνπο €335.000 επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο εθ ησλ πσιεηξηψλ εηαηξεηψλ.
Ζ SFS Group Public Company Limited, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη
ηελ εμάιεηςε ησλ εκπξάγκαησλ βαξψλ, ψζηε ηα αθίλεηα λα κεηαβηβαζηνχλ ειεχζεξα απφ νπνηεζδήπνηε
επηβαξχλζεηο κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2016. Όηαλ ν Όκηινο SFS Group Public Company Limited (ν „„Όκηινο‟‟),
απνπιεξψζεη θαη/ή εμαιείςεη ηα εκπξάγκαηα βάξε, ηφηε νη πσιήηξηεο εηαηξείεο ζα ππνρξενχληαη λα
κεηαβηβάζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηα ζρεηηθά αθίλεηα, θαη εθφζνλ απηφ ζπκβεί ηα ππφινηπα νθεηιφκελα
πνζά ζα θαηαζηνχλ απαηηεηά απφ ηηο πσιήηξηεο εηαηξείεο, έλαληη ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη, βάζεη
πξνλνίαο ησλ ζπκθσληψλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ, ε Δηαηξεία ζα έρεη ην
δηθαίσκα άκεζεο θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ αθηλήησλ, φπσο θαη νπνησλδήπνηε εηζνδεκάησλ ηπρφλ πξνθχςνπλ,
απνξξένπλ ή ζπλδένληαη κε απηά.
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11.

Αθίλεηα γηα επέλδπζε (ζπλέρεηα)
Κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο απηήο, ηα πην πάλσ αθίλεηα δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζην φλνκα ηεο Δηαηξείαο
θαη ηα αγνξαπσιεηήξηα έγγξαθα δελ είραλ θαηαρσξεζεί ζην θηεκαηνιφγην.
Πεκεηψλεηαη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη ν Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ
Νκίινπ SFS. Δπίζεο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο SFS.

12.

Σξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειεζκάησλ

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνύ

πνπ

απνηηκνύληαη

ζε

δίθαηε

Κεζνζηαζκηθό
Θόζηνο
2013
2012
€
€
Θιάδνο
Ρξαπεδηθψλ Νξγαληζκψλ
Αζθάιεηεο γεληθνχ θιάδνπ
Αζθάιεηεο δσήο
Ξνηά
Δπελδπηηθψλ νξγαληζκψλ
Δκπνξηθέο κεηαθνξέο
Γεληθνχ Ιηαληθνχ εκπνξίνπ
Ραμηδηψλ θαη αλαςπρήο
Γεληθά Σξεκαηννηθνλνκηθά
Θαηαζθεπέο θαη πιηθά
Δπελδχζεηο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Θχπξνπ

αμία

κέζσ

ησλ

Αγνξαία Αμία
2013
2012
€
€

549
570
41.202
220.460
18.752
1.521.446
132.906
-

64.408
9.251
570
25.910
41.202
220.460
82.544
1.521.446
132.906
185.947

208
813
159.039
15.740
33.776
44.204
-

16.002
1.246
678
27.084
9.856
156.629
34.994
19.300
44.203
101.654

1.935.885

2.284.644

253.780

411.646

Όιεο νη πην πάλσ επελδχζεηο θαηέρνληαη γηα εκπνξία θαη αθνξνχλ κεηνρέο εηαηξεηψλ εηζεγκέλεο ζην
Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ.
13.

Άιινη ρξεώζηεο
Θππξηαθό
Σαξηνθπιάθην
2013
2012
€
€
Δηζπξαθηέα απφ ηε κεηξηθή
εηαηξεία (ζεκ. 20)
Δηζπξαθηέα απφ εηαηξεία ηνπ
Νκίινπ (ζεκ. 20)
Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο
ρξεψζηεο

Θπθινθνξνχλ κέξνο
Κε-θπθινθνξνχλ κέξνο

Γηεζλέο
Σαξηνθπιάθην
2013
2012
€
€

Νιηθό
2013
€

2012
€

4.291.541

4.153.425

856.976

752.244

5.148.517

4.905.669

5.000

-

-

-

5.000

-

(245.270)
4.051.271

4.153.425

856.976

752.244

(245.270)
4.908.247

4.905.669

4.051.271
4.051.271

4.153.425
4.153.425

856.976
856.976

752.244
752.244

4.908.247
4.908.247

4.905.669
4.905.669
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13.

Άιινη ρξεώζηεο (ζπλέρεηα)
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ηα πφζα εηζπξαθηέα απφ ηε κεηξηθή θαη ηελ ζπγγεληθή εηαηξεία παξνπζηάδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο κε-θπθινθνξνχλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηφηη θαηά ηελ άπνςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηα ελ ιφγν πφζα δελ ζα εηζπξαρηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2014. Ρα πνζά εηζπξαθηέα απφ ηε
κεηξηθή θαη ζπγγεληθή εηαηξεία δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία απνπιεξσκήο θαη θέξνπλ ηφθν 5% (2012:
5%) θαη 5,5% αληίζηνηρα. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ιφγσ θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Θππξηαθή νηθνλνκία φπσο
πεξηγξάθεηαη ηε ζεκείσζε 4(vii), ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε πξφβιεςε χςνπο €245.270 ζε ζρέζε κε ηα
ππφινηπα εηζπξαθηέα απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία θαη απφ εηαηξεία ηνπ Νκίινπ.
Ρν ππφινηπν δαλείνπ πνπ παξαρσξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ζε κε ζπλδεδεκέλν πξφζσπν χςνπο
€194.470 δηαγξάθεθε σο κε εηζπξαθηέν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ιφγν
ζνβαξήο ακθηβνιίαο είζπξαμεο ηνπ. Ρν αξρηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ ήηαλ €1.500.000 κε επηηφθην 1,25% κεληαίσο
θαη ήηαλ απνπιεξσηέν ηνλ Απξίιην ηνπ 2010. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δαλείνπ είραλ ελερπξηαζηεί κεηνρέο
δεκνζίσλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ.
Θίλεζε πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο:

πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Ξξφλνηα πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο
πφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ
14.

2013
€
245.270
245.270

2012
€
-

2013
€
8.189
40.013
48.202

2012
€
8.254
121.239
129.493

Ρξαπεδηθά ππόινηπα θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ

Ρξαπεδηθά ππφινηπα
Αληίζηνηρα κεηξεηψλ

Πηα αληίζηνηρα κεηξεηψλ πεξηιακβάλνληαη φια ηα βξαρππξφζεζκα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία κε ιήμε
κέρξη θαη ηξεηο κήλεο. Ρα αληίζηνηρα κεηξεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ππφ δηαρείξηζε απφ ηνπο Γηεπζπληέο
Δπελδχζεσλ, θαη βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλα ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ πνπ δηαηεξνχλ νη Γηεπζπληέο
Δπελδχζεσλ.
Πηηο 22 Καξηίνπ 2013, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςήθηζε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ
κέηξσλ αλαθνξηθά κε ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Θχπξν.
Νη πεξηνξηζκνί απηνί πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηελ επρέξεηα ηεο Δηαηξείαο γηα δηεθπεξαίσζε
ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ.
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15.

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο

Ξνζά πιεξσηέα ζε ζπκβνχινπο
Ξξφλνηα γηα κεηαβηβαζηηθά δηθαηψκαηα αθηλήησλ γηα επέλδπζε
Ξιεξσηέν κέξηζκα
Ινηπά νθεηιφκελα έμνδα
Ξνζά νθεηιφκελα ζε ζπγγεληθά κέξε (ζεκ. 20)
Κείνλ: Κε θπθινθνξνχληα πηζησηηθά πνζά

2013
€
8.130
612.297
25.675
4.446.206
5.092.308
(5.058.503)
33.805

2012
€
8.130
612.297
13.712
17.639
4.295.852
4.947.630
(4.908.149)
39.481

Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηα
πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ.
Κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, εκεξνκελίαο 4 Καΐνπ 2012 γηα
αλαδηνξγάλσζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, ε Δηαηξεία ζχλαςε ζπκθσλίεο κε ηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο
Conmer Limited, Drumdonna Consultants Ltd θαη Vastuat Limited (νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ Όκηιν ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο SFS Group Public Company Limited) γηα αγνξά ηεκαρίσλ γεο.
Ρν αληίηηκν γηα ηηο πην πάλσ ζπλαιιαγέο ζπκθσλήζεθε ζε €7.910.000 απφ ην νπνίν πνζφ χςνπο €3.710.000
θαηαβιήζεθε σο πξνθαηαβνιή, ελψ ην ππφινηπν πνζφ €4.200.000 είλαη πιεξσηέν κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2016 κε
ηελ κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ. Ρν ππφινηπν χςνπο €4.200.000 θέξεη ηφθν 3,5% θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ρξεψζεθαλ ηφθνη χςνπο €150.354 (2012: €96.101). Δπηπξφζζεηα, ε
πξφλνηα γηα κεηαβηβαζηηθά δηθαηψκαηα χςνπο €612.297 είλαη πιεξσηέα θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ.
16.

Κεηνρηθό θεθάιαην

(α)

Δγθεθξηκέλν
10.000.000
4.000.000
4.000.000
2.000.000

(β)

2013
€

2012
€

3.400.000
3.400.000
1.700.000
8.500.000

3.400.000
3.400.000
1.700.000
8.500.000

2013
€

2012
€

2.319.550
2.319.550
1.159.776
5.798.876

2.319.550
2.319.550
1.159.776
5.798.876

Ππλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 85 ζελη ε θαζεκηά,
δηαηξεκέλν ζε:
Δηζνδεκαηηθέο κεηνρέο
Θεθαιαηνπρηθέο κεηνρέο
Κεηνρέο Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ

Δθδνκέλν
6.822.205

Ππλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 85 ζελη ε θαζεκηά,
δηαηξεκέλν ζε:

2.728.882
2.728.882
1.364.441

Δηζνδεκαηηθέο κεηνρέο
Θεθαιαηνπρηθέο κεηνρέο
Κεηνρέο Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε ρξήζεσο.
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17.

Απνζεκαηηθά
Πχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο:
(α)

Ρν Θεθαιαηνπρηθφ Απνζεκαηηθφ Θππξηαθψλ Δπελδχζεσλ δελ είλαη δηαζέζηκν πξνο δηαλνκή.

(β)

Ζ πξνηεηλφκελε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εηήζηα δηαλνκή κεξίζκαηνο, πξνεξρφκελε απφ ηα ππφινηπα
ησλ απνζεκαηηθψλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο, δελ πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξε απφ:
Ξνζνζηό
%
Ινγαξηαζκφο Δηζνδεκάησλ Θππξηαθψλ Δπελδχζεσλ
85
Ινγαξηαζκφο Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ
100
Θεθαιαηνπρηθφ Απνζεκαηηθφ Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ
50

Ζ δηαλνκή πνζνζηνχ πέξαλ ηνπ 30% ηνπ Θεθαιαηνπρηθνχ Απνζεκαηηθνχ Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ φπσο αλαθέξεηαη
ζην (β) απαηηεί πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ.
Κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, Θεθ. 113, δελ επηηξέπεηαη ζηελ Δηαηξεία λα πξνβεί ζε δηαλνκή κεξίζκαηνο,
εάλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηεο φπσο απηφ
εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ή ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο απηήο,
είλαη θαηψηεξν απφ ην άζξνηζκα ηνπ εθδνζέληνο θεθαιαίνπ θαη ησλ κε δηαλεκεηέσλ απνζεκαηηθψλ.
18.

Γίθαηεο Αμίεο
Κεηξήζεηο δίθαησλ αμίσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
Πηνλ 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 Γεθεκβξίνπ 2013

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ
απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ

Δπίπεδν 1
€

Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3
€
€

Πύλνιν
€

Δηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξηα

253.780

-

-

253.780

Αθίλεηα γηα επέλδπζε
Νιηθό

253.780

-

5.509.500
5.509.500

5.509.500
5.763.280

Κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε δίθαηε αμία
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18.

Γίθαηεο Αμίεο (ζπλέρεηα)
31 Γεθεκβξίνπ 2012

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ
απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
Δηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξηα

Κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε δίθαηε αμία
Αθίλεηα γηα επέλδπζε
Νιηθό

Δπίπεδν 1
€

Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3
€
€

Πύλνιν
€

411.646

-

-

411.646

-

-

7.008.000

7.008.000

411.646

-

7.008.000

7.419.646

Γελ ππήξραλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ Δπηπέδσλ 1 θαη 2 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Πεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Νη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο:

19.



Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξην θαη
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.



Ζ δίθαηε αμία ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε πξνζδηνξίζηεθε βάζεη εθηίκεζεο απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο.
Ζ εθηίκεζε βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία ηηκψλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο γηα παξφκνηα αθίλεηα.

Ππκβάζεηο Ππκβνύισλ κε ηελ Δηαηξεία
Γελ ππήξμαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο κε ηελ Δηαηξεία ζηηο νπνίεο κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ζπλδεδεκέλα πξφζσπα είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. Ρα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα
πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο απηφο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα
ηνπιάρηζην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε.

20.

Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα
Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ SFS Group Public Company Limited ε φπνηα θαηέρεη ην 84,32% ηνπ εθδνκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ζαλ ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ην Γξακκαηέα ηεο
Δηαηξείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ηνπο), θαζψο επίζεο θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ
θαηείραλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή πξνζψπσλ, ζηα
πιαίζηα κίαο ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, ήηαλ σο αθνινχζσο:

Όκηινο εηαηξεηψλ SFS Group Public Company Limited

Ρφθνη εηζπξαθηένη απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία
Ρφθνη εηζπξαθηένη απφ εηαηξεία ηνπ Νκίινπ
Σξεκαηηζηεξηαθέο πξνκήζεηεο θαη δηθαηψκαηα απφ άιιεο ππεξεζίεο πξνο
εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ
Ρφθνη πιεξσηένη ζε εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ

2013
€

2012
€

245.247
23

299.362
-

(41.785)
(150.354)

(50.545)
(95.852)
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20.

Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα (ζπλέρεηα)
2013
€

2012
€

5.000
4.903.247
(4.446.206)

4.905.669
(4.295.852)

40.013

121.239

Ν ηζνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ππφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ
ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:

Όκηινο εηαηξεηψλ SFS Group Public Company Limited

πφινηπν εηζπξαθηέν ζην ηέινο ηνπ έηνπο απφ εηαηξεία ηνπ Νκίινπ
πφινηπν εηζπξαθηέν ζην ηέινο ηνπ έηνπο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία
πφινηπν πιεξσηέν ζε εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ
πφινηπν ινγαξηαζκνχ γηα δηαρείξηζε επελδχζεσλ
κε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ

Ρα ππφινηπα εηζπξαθηέα ζην ηέινο ηνπ έηνπο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία θαη απφ εηαηξεία ηνπ Νκίινπ δελ έρνπλ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία απνπιεξσκήο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013
ρξεψζεθαλ ηφθνη ζηα ππφινηπα απηά χςνπο €245.247 (2012: €299.362) θαη €23 (2012: €-) αληίζηνηρα.
Ρν ππφινηπν πιεξσηέν ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζε εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, πξνέθπςε απφ ηελ αγνξά αθηλήησλ γηα
επέλδπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ρν ππφινηπν είλαη πιεξσηέν φηαλ θαη
εθφζνλ γίλεη ε ηειηθή κεηαθνξά ησλ αθηλήησλ ζηελ Δηαηξεία ή κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2016. Ρν πην πάλσ
ππφινηπν θέξεη ηφθν 3,5% θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ρξεψζεθαλ ηφθνη
ζην ππφινηπν απηφ χςνπο €150.354 (2012: €96.101).

Δμαζθαιίζεηο πξνο φθεινο ηνπ Νκίινπ SFS Group Public Company Limited

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ηα αθίλεηα γηα επέλδπζε ήηαλ ππνζεθεπκέλα γηα €4.070.182 σο εμαζθάιηζε ησλ
ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Νκίινπ SFS Group Public Company Limited θαη ζπγγεληθψλ ηνπ εηαηξεηψλ.
Αθίλεηα κε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 χςνπο €935.000 ήηαλ ππνζεθεπκέλα γηα ην πνζφ ησλ €406.000
σο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ SFS Group Public Company Limited.
Αθίλεηα κε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 χςνπο €2.814.500 ήηαλ ππνζεθεπκέλα γηα ην πνζφ ησλ
€2.221.182 σο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο SFS Group Public Company
Limited. Αθίλεηα κε δίθαηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 χςνπο €1.760.000 ήηαλ ππνζεθεπκέλα γηα ην πνζφ
ησλ €1.443.000 σο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζπγγεληθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ SFS Group Public
Company Limited. Δπηπξφζζεηα ππήξρε θπκαηλφκελε επηβάξπλζε χςνπο €335.000 ζε ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ησλ
αθηλήησλ γηα επέλδπζε σο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο.

Δγγπήζεηο ηνπ Νκίινπ SFS Group Public Company Limited πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο

Ν Όκηινο SFS Group Public Company Limited, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ηξαπεδηθψλ
δηεπθνιχλζεσλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ εκπξάγκαησλ βαξψλ ζε ζρέζε κε ηα αθίλεηα γηα επέλδπζε κε δίθαηε αμία
χςνπο €5.509.500 ζηηο 31 Γεθέκβξηνπ 2013, ψζηε ηα ελ ιφγν αθίλεηα λα κεηαβηβαζηνχλ ειεχζεξα απφ
νπνηεζδήπνηε επηβαξχλζεηο κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2016, ζην φλνκα ηεο Δηαηξείαο. Όηαλ ν Όκηινο SFS Group
Public Company Limited, απνπιεξψζεη θαη/ή εμαιείςεη ηα εκπξάγκαηα βάξε, ηφηε νη πσιήηξηεο εηαηξείεο ζα
ππνρξενχληαη λα κεηαβηβάζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηα ζρεηηθά αθίλεηα.
Γηθαηώκαηα Ππκβνύισλ
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 νη Πχκβνπινη εηζέπξαμαλ ην πνζφ ησλ €8.130
(2012: €8.130) σο ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Ρν πνζφ απηφ αλαιχεηαη αλά κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ σο αθνινχζσο:

Αληψλεο Κπηηιελαίνο
Άιθεο Γαιαηφπνπινο
Καξίλα Ρδαγηθηάλ
Θψζηαο Θίξθνο

2013
€
1.710
3.000
1.710
1.710
8.130

2012
€
1.710
3.000
1.710
1.710
8.130
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21.

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Λνκηθέο αγσγέο

Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ππήξραλ λνκηθέο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία παξνπζηαδφηαλ σο ελαγφκελε καδί
κε αξηζκφ άιισλ ελαγνκέλσλ. Ρν χςνο ησλ αγσγψλ απηψλ ελαληίνλ φισλ ησλ ελαγνκέλσλ αλεξρφηαλ ζε
€1.495.318 πιένλ ηφθνπο θαη έμνδα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα
δεδνκέλα, είλαη ηεο γλψκεο φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε
πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηηο πην πάλσ λνκηθέο αγσγέο.
22.

Ππλερηδόκελε Γξαζηεξηόηεηα
Ζ Δηαηξεία ππέζηε δεκία χςνπο €1.747.640 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013
αιιά θαηά ηελ εκεξνκελία απηή ηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ππεξέβαηλαλ ηηο ηξέρνπζεο
ππνρξεψζεηο ηεο θαηά €224.414. Ν θχξηνο ιφγνο ηεο δεκηάο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ είλαη ε επαλεθηίκεζε ησλ
αθηλήησλ γηα επέλδπζε (ζεκείσζε 11). Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 4(iii) ε Δηαηξεία έρεη φια ηα αθίλεηα
γηα επέλδπζε αμίαο €5.509.500 ππνζεθεπκέλα γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ νκίινπ SFS Group
Public Company Limited θαη ζπγγεληθήο ηνπ εηαηξείαο γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €4.070.182. Δπίζεο, ε Δηαηξεία
έρεη πνζφ εηζπξαθηέν απφ ηελ SFS Group Public Company Limited χςνπο €5.148.517 πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθφ
θίλδπλν ζπγθέληξσζεο ιφγσ ηνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο
επεξεάδεηαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο SFS Group Public Company Limited. Ν φκηινο SFS Group Public
Company Limited δελ έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ζπγθεθξηκέλεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη είλαη ζε
επηθνηλσλία κε ηηο ηξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδεηαη γηα αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ. Νη παξάγνληεο απηνί ζε
ζπλάξηεζε κε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπσο έρεη θαζνξηζηεί κε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο (βιέπε ζεκείσζε
4(vii)) ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα, ηε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ελδείμεηο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ε Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξνχλ
φηη ε Δηαηξεία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.

23.

Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο
Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε νπζηψδε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.

