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ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η  ELMA  HOLDINGS  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  (ELMA),  συστάθηκε  στην  Κύπρο  στις  18/12/1990  ως  δημόσια 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και είναι εισηγμένη 

εις  τον  τομέα  Επενδυτικές  Εταιρείες  του  ΧΑΚ  από  τις  29/03/1996.    Η  ELMA  είναι  η  ιθύνουσα  εταιρεία  των 

εισηγμένων  επενδυτικών  εταιρειών  ΔΩΔΩΝΗ  Επενδύσεις  Χαρτοφυλακίου  Δημόσια  Εταιρεία  Λτδ  και  JUPITER 

Επενδύσεις  Χαρτοφυλακίου  Δημόσια  Εταιρεία  Λτδ.    Επίσης  ως  συγκρότημα  κατέχει  27.170.000  πλήρως 

πληρωθείσες μετοχές και 80 εκατ. μερικώς πληρωθείσες μετοχές στην Δημόσια Εταιρεία Liberty Life Insurance Plc 

Ltd.  Το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Liberty Life είναι 90.8 εκατ. πλήρως πληρωθείσες μετοχές (29.9%) και 

80 εκατ. μερικώς πληρωθείσες μετοχές.  Επομένως η Elma κατέχει το  50.1% του συνόλου των εκδομένων μετοχών 

της  Liberty  Life.    Δεν  θεωρείται  όμως  θυγατρική  της Elma Holdings  επειδή  οι  μερικώς  πληρωθείσες  μετοχές  δεν 

έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Οι κύριες δραστηριότητες της ELMA είναι οι Εργασίες Οργανισμού Επενδύσεων κλειστού τύπου με επενδύσεις στο 

Χρηματιστήριο  Αξιών  Κύπρου,  οι  επενδύσεις  σε  αστικά  ακίνητα  και  οι  ασφαλιστικές  δραστηριότητες  μέσω  της 

συνδεδεμένης εταιρείας Liberty Life. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED σε συνεδρία που έγινε την 30 Αυγούστου 

2012, μελέτησε και ενέκρινε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε 

στις 30 Ιουνίου 2012 τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 ετοιμάστηκαν 

με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ.34‐”Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”.  Το κέρδος/ζημιά ανά μετοχή 

υπολογίστηκε με βάση το κέρδος/ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας και 

το  μεσοσταθμικό  αριθμό  μετοχών  που  ήταν  εκδομένες  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου.  Οι  συναλλαγές 

συνδεδεμένων  προσώπων  παρουσιάζονται  (σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  του  ΔΛΠ24)  στη  σημείωση  17  των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

Αποσπάσματα  των  αποτελεσμάτων  της  πρώτης  εξαμηνίας  του  2012  θα  δημοσιευθούν  στις  4  Σεπτεμβρίου  2012 

στην  εφημερίδα  Πολίτης.  Αντίγραφα  ολόκληρου  του  κειμένου  των  συνοπτικών  ενδιάμεσων  ενοποιημένων 

οικονομικών  καταστάσεων  θα  διατίθενται  προς  το  κοινό,  χωρίς  οποιανδήποτε  επιβάρυνση,  στα  γραφεία  της 

Εταιρείας, Λεωφ.  Γρίβα Διγενή 54, Silvex House, 6ος όροφος, 1096 Λευκωσία, ως  επίσης  και στην  ιστοσελίδα  της 

Εταιρείας (www.elma.com.cy). 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Για πιο λεπτομερή ενημέρωση η ανασκόπηση αυτή θα πρέπει  να διαβάζεται σε συνάρτηση με  την Ελεγμένη 

Ετήσια Έκθεση για το 2011. Το καθαρό ενεργητικό κατά την 30.06.2012 ήταν €23.6 εκατομμύρια σε σύγκριση με 

€28.3 εκατομμύρια στις 31.12.2011 μείωση 16,6%. 

 

2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τους πρώτους έξι μήνες του 2012 η εταιρεία παρουσίασε ζημιές €4.7 εκατ. σε σύγκριση με ζημιές €4.5 εκατ.  

κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011.   Οι  ζημιές που αντιστοιχούν στους μετόχους της  ιθύνουσας εταιρείας 

ήταν €3.4 εκατ.  τους πρώτους έξι μήνες του 2012 σε σύγκριση με ζημιές €2.9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 

2011.  Οι  ζημιές  αυτές  οφείλονται  σχεδόν  αποκλειστικά  στην  μείωση  του  Γενικού  Δείκτη  του  ΧΑΚ  η  οποία 

ανήλθε τους πρώτους 6 μήνες του 2012 σε 53%. 



2 
 

  

 

3. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ 2012 – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Οποιεσδήποτε προβλέψεις για το 2012 δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα καθότι όλα θα εξαρτηθούν  από τους 
ακόλουθους αστάθμητους παράγοντες και αβεβαιότητες: 

(α) Κατά πόσον θα δοθεί τέλος στην κρίση του κρατικού χρέους της Ελλάδας και της Κύπρου που επηρεάζουν 
άμεσα την αξία των μετοχών των Κυπριακών Τραπεζών στις οποίες το Συγκρότημα επενδύει. 

(β) Οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μελλοντικές υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους 
αξιολόγησης. 

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα προβλέπουμε ότι τα αποτελέσματα του 2012 δεν θα είναι χειρότερα εκείνων του 
2011. 

 

4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και διαχείρισης τους παρουσιάζεται στη σημείωση 15  των εξαμηνιαίων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

Μιχαλάκης Ιωαννίδης  

Εκτελεστικός Πρόεδρος                                                      Λευκωσία 30 Αυγούστου 2012 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Σημ. 30/6/2012 30/6/2011
€ €

Εισοδήματα
Μερίσματα εισπρακτέα 3.458             640.388         
Ενοίκια εισπρακτέα 542.944         520.975         
Άλλο εισόδημα 323                31.475           
Μερίδιο ζημιάς συνδεμένης εταιρείας 7 (1.065.493)     (186.047)        
Ελλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων (3.360.548)     (4.538.958)     
Κέρδος / (ζημιά) από εκποίηση επενδύσεων 311.232         76.675           

(3.568.084)     (3.455.492)     
Αποσβέσεις (14.512)          (17.153)          
Έξοδα διοίκησης και διεύθυνσης (454.210)        (585.258)        
(Ζημιά) / κέρδος από εργασίες πριν το καθαρό κόστος
    χρηματοδότησης (4.036.806)     (4.057.903)     

Έσοδα χρηματοδότησης 213.260         268.964         
Έξοδα χρηματοδότησης (826.260)        (674.100)        
Καθαρό κόστος χρηματοδότησης (613.000)        (405.136)        

Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία (4.649.806)     (4.463.039)     
Άλλες φορολογίες (8.353)            -                     
Κέρδος / (ζημιά) για την περίοδο (4.658.159)     (4.463.039)     

Κέρδος / (ζημιά) για την περίοδο που αναλογεί:
 - Στους ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρείας (3.487.117)     (2.943.771)     
 - Στο συμφέρον μειοψηφίας (1.171.042)     (1.519.268)     

(4.658.159)     (4.463.039)     

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος / (ζημιά)
    ανά μετοχή (σεντ) 13 (1,00)              (0,85)              

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

30/6/2012 30/6/2011
 € €

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση:
(Ζημιά)/ κέρδος από πώληση που μεταφέρεται στην κατάσταση
  λογαριασμού αποτελεσμάτων -                     -                     

Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια -                     -                     

Κέρδος / (ζημιά) για την περίοδο (4.658.159)     (4.463.039)     

(4.658.159)     (4.463.039)     

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για 
 την περίοδο που κατανεμήθηκαν 
 Στους ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρείας (3.487.117)     (2.943.771)     
 Στο συμφέρον μειοψηφίας (1.171.042)     (1.519.268)     

(4.658.159)     (4.463.039)     

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για την περίοδο

Περίοδος που έληξε στις

Περίοδος που έληξε στις



5ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Σημ. 30/6/2012 31/12/2011
€ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 4 1.692.094       1.706.013       
Εμπορική εύνοια 5 1.639.504       1.639.504       
Επενδυτικά ακίνητα 6 39.261.549     39.237.819     
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 7 2.599.751       3.665.244       

45.192.898     46.248.580     

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
   αποτελεσμάτων 8 8.696.291       10.953.127     
Ποσά οφειλόμενα από συνδεδεμένη εταιρεία 2.098.741       2.082.724       
Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 9 2.181.624       2.079.954       
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 12.447            38.424            

12.989.103     15.154.229     

ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58.182.001     61.402.809     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 10 31.349.947     31.349.947     
Αποθεματικά (17.816.101)    (14.328.984)    
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες
    της ιθύνουσας εταιρείας 13.533.846     17.020.963     
Συμφέρον μειοψηφίας 10.072.868     11.243.902     
Ολικό ιδίων κεφαλαίων 23.606.714     28.264.865     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα  δάνεια 11 17.904.969     15.138.180     
Αναβαλλόμενη φορολογία 4.242.152       4.242.152       

22.147.121     19.380.332     

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα 9.417.387       8.833.698       
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 11 -                      1.635.264       
Ποσά οφειλόμενα σε ιθύνουσα εταιρεία 1.238.708       1.439.447       
Εμπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί 12 1.451.115       1.506.330       
Φορολογία 320.956          342.873          

12.428.166     13.757.612     

ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 58.182.001     61.402.809     

3,89 4,89

Γενικός δείκτης τιμών ΧΑΚ 140,14            295.94

Καθαρή εσωτερική αξία μετοχής (σεντ) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
προσόδου

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο

Αποθεματικό 
ξένου 

συναλλάγματος

Σύνολο 
συμφέροντος 
μετόχων

€ € € € €
1 Ιανουαρίου 2011 31.349.947   (21.925.417)   14.402.900   6.244                   23.833.674    
 
Ζημιά για την περίοδο -                    (2.943.771)     -                    -                           (2.943.771)     

    
30 Ιουνίου 2011 31.349.947   (24.869.188)   14.402.900   6.244                   20.889.903    

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
προσόδου

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο

Αποθεματικό 
ξένου 

συναλλάγματος

Σύνολο 
συμφέροντος 
μετόχων

€ € € € €
1 Ιανουαρίου 2012 31.349.947   (28.732.251)   14.402.900   367                      17.020.963    

Ζημιά για την περίοδο -                    (3.487.117)     -                    -                           (3.487.117)     

30 Ιουνίου 2012 31.349.947   (32.219.368)   14.402.900   367                      13.533.846    
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

30/6/2012 30/6/2011
€ €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος / (ζημιά) περιόδου (4.658.159)      (4.463.039)      

Έλλειμμα / (Πλεόνασμα) από επανεκτίμηση επενδύσεων 3.360.548       4.538.958       
Μερίδιο ζημιάς συνδεμένης εταιρείας 1.065.493       186.047          
Άλλες αναπροσαρμογές 626.927          422.289          

Ροή μετρητών πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 394.809          684.255          
Καθαρές αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (1.499.270)      1.856.607       

Καθαρή ροή μετρητών (σε) από εργασίες (1.104.461)      2.540.862       

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά επενδυτικών ακινήτων (23.730)           (169.495)         
Τόκοι που εισπράχθηκαν 213.260           268.964           
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 189.530          99.469            

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(Πληρωμή)/Είσπραξη από εξαγορά εκποίηση εξαρτημένων και συγγενικών εταιρειών -                      (1.200.000)      
Αύξηση / (Μείωση) στα μακροπρόθεσμα δάνεια 1.131.525       (901.190)         
Τόκοι που πληρώθηκαν (826.260)         (674.100)         

305.265          (2.775.290)      

Καθαρή αύξηση / (μείωση) μετρητών και αντίστοιχα μετρητών (609.666)         (134.959)         
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου (8.795.274)      (8.472.171)      
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου (9.404.940)      (8.607.130)      

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 12.447            61.878            
Τραπεζικά παρατραβήγματα (9.417.387)      (8.669.008)      

(9.404.940)      (8.607.130)      

Περίοδος που έληξε στις

Καθαρή ροή μετρητών από / (που) χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

1. ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

4. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
30/6/2012 31/12/2011

€ €
Κόστος ή επανεκτίμηση
Στην αρχή της περιόδου / έτους 2.828.848       2.828.848        
Προσθήκες 563                  -                       
Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα -                   -                       

2.829.411       2.828.848        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Στην αρχή της περιόδου / έτους 1.122.805       1.098.307        
Επιβάρυνση περιόδου / έτους 14.512            24.498             

1.137.317       1.122.805        

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου / έτους 1.692.094       1.706.043        

5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ
30/6/2012 31/12/2011

€ €
Κόστος
Στην αρχή της περιόδου / έτους 1.639.504       1.639.504        
Απομείωση εμπορικής εύνοιας -                      -                       
∆ιαγραφές από εκποιήσεις -                      -                       

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου / έτους 1.639.504       1.639.504        

Όλη τα πιο πάνω ακίνητα είναι υποθηκευμένα προς τις τράπεζες ως εγγύηση για εξασφάλιση δανείων.

Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 δεν έχουν ελεγχθεί από τους
εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου περιλαμβάνουν την
Εταιρεία και τις εξαρτημένες της εταιρείες (που μαζί αναφέρονται ως το «Συγκρότημα»).

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο Αρ. 34 -"Ενδιάμεσες
Οικονομικές Καταστάσεις" και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοιποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που
έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2011.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 παρουσιάζονται σε Ευρώ το
οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων του
Συγκροτήματος.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 δεν έχουν
ελεχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

  • Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ (εκδόθηκαν το Μάιο 2010)

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες
λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2011, εκτός
από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των νέων και τροποποιημένων ∆ΠΧΠ από την 1 Ιανουαρίου 2011 τα οποία δεν είχαν ουσιώδη επίδραση
στις συνοπτικές ενδιάμεσες καταστάσεις του Συγκροτήματος και συγκεκριμένα:

Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας οικονομικής
περιόδου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

6. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 30/6/2012 31/12/2011
€ €

Στην αρχή της περιόδου / έτους 39.237.819        32.726.984          
Επανεκτίμηση έτους μέσω της κατάστασης λογ/σμού αποτελεσμάτων -                         6.619.690            
Εκποιήσεις -                         (304.079)              
Συναλλαγματική διαφορά -                         (9.335)                  
Προσθήκες 23.700               204.559               
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου / έτους 39.261.519        39.237.819          

7. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2012 31/12/2011

€ €
Στην αρχή της περιόδου / έτους 3.665.244          2.412.918            
Μερίδιο ζημιάς συνδεμένης εταιρείας (1.065.493)         (1.947.674)           
Προσθήκες -                         3.200.000            
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου / έτους 2.599.751          3.665.244            

8. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Κόστος Αγοραία Κόστος Αγοραία
 μέχρι Αξία μέχρι Αξία

30/6/2012 30/6/2012 31/12/2011 31/12/2011
 € € € €
Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
      (i) Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία

Τίτλοι εισηγμένοι στο ΧΑΚ κατά κλάδο:
Χρηματοοικονομικός κλάδος 464.793        159.909              459.985             143.670               
Κλάδος καταναλωτικών αγαθών 254.292        59.667                254.291             96.870                 
Βιομηχανικός κλάδος 468.879        130.233              468.879             104.322               
Υπηρεσιών καταναλωτών 273.048        74.534                273.048             95.804                 
Κλάδος βασικών υλικών 10.964          1.300                  10.964               1.203                   
Κλάδος τηλεπικοινωνιών 25.571          8.264                  25.571               8.549                   

1.497.547     433.907              1.492.738          450.418               

Χρεόγραφα -                    -                          -                         -                           
Αξιόγραφα 3.860.754     1.968.016           8.947.142          6.825.224            
Τίτλοι εισηγμένοι σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού 2.238.770     140.727              2.604.760          264.301               
Τίτλοι μη εισηγμένοι στο ΧΑΚ: 6.553.253     114.791              6.553.253          114.794               

Σύνολο επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία 14.150.324   2.657.441           19.597.893        7.654.737            

      (ii) Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τίτλοι εισηγμένοι στο ΧΑΚ:
Χρηματοοικονομικός κλάδος 29.151.461   6.038.850           24.036.207        3.298.390            

Σύνολο επενδύσεων που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση στη 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 29.151.461   6.038.850           24.036.207        3.298.390            

43.301.785   8.696.291           43.634.100        10.953.127          

Στις 30 Ιουνίου, 2012 επενδύσεις αγοραίας αξίας €5.399.078 (31 ∆εκεμβρίου, 2011 €8.341.951) ήταν δεσμευμένες έναντι εξασφάλισης τραπεζικών διευκολύνσεων
του Συγκροτήματος.

Σύνολο επενδύσεων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

Όλη η γη και τα κτίρια που κατέχει το συγκρότημα, εκτός των 4ου και 5ου ορόφων του Μεγάρου ΕΛΜΑ, είναι υποθηκευμένα προς τις τράπεζες ως εγγύηση για
εξασφάλιση δανείων.

Στις 22 ∆εκεμβρίου, 2009 η εταιρεία Elma Holdings Public Company Ltd προέβη στην αγορά 27.170.000 μετοχών της εταιρείας Liberty Life Insurance Public Company
Ltd το οποίο αντιπροσωπεύει το 29,92% των εκδομένων μετοχών της εταιρείας Liberty. Η εταιρεία Liberty είναι δημόσια εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι
στο ΧΑΚ και δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλιστικών εργασιών κλάδου ζωής. Το ποσό των €3,2 εκ., που φαίνεται πιο πάνω ως προσθήκες, είναι για την
εξαγορά απο διάφορες εταιρείες του Συγκροτήματος 80 εκ. νέων μερικώς πληρωθείσων μετοχών τάξης Β που εξέδωσε η Liberty και για τις οποίες πληρώθηκε το ποσό
των 4 σεντ ανά μετοχή. Η τιμή έκδοσης είναι 10 σεντ ανά μετοχή και σύμφωνα με τους όρους έκδοσης το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 6 σεντ ανά μετοχή, θα καταβληθεί
σταδιακά μέχρι το ∆εκέμβριο του 2017. Οι εν λόγω μετοχές Τάξεως Β έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις μετοχές Τάξης Α εκτός από το ∆ικαίωμα Ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις και επίσης δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

Οι επενδύσεις του συγκροτήματος αντιπροσωπεύουν μετοχές, δικαιώματα αγοράς μετοχών και χρεόγραφα. Οι επενδύσεις σε τίτλους εγγεγραμμένους στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και ξένα Χρηματιστήρια παρουσιάζονται στη αγοραία αξία τους στις 30 Ιουνίου 2012. Οι επενδύσεις σε τίτλους μη εγγεγραμμένους στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου παρουσιάζονται στην εκτιμημένη αξία τους, η οποία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα μοντέλα και δείκτες αποτίμησης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2012 31/12/2011
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 1.708.000        1.724.122           
Άλλοι χρεώστες και προπληρωμές 473.624           355.832              

2.181.624       2.079.954           

10.   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30/6/2012 31/12/2011
 € €

3.000.000.000 μετοχές των 9 σεντ του Ευρώ η καθεμιά 270.000.000   270.000.000       

€ €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
  348.332.749 συνήθεις μετοχές των 9 σεντ του Ευρώ η καθεμιά 31.349.947     31.349.947         

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου
  348.332.749 συνήθεις μετοχές των 9 σεντ του Ευρώ η καθεμιά 31.349.947     31.349.947         

11. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 30/6/2012 31/12/2011
€ €

Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων -                      1.635.264           
Μακροπρόθεσμες δόσεις δανείων 17.904.969     15.138.180         
Σύνολο ∆ανείων 17.904.969     16.773.444         

12. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30/6/2012 31/12/2011
€ €

Πιστωτές εμπορίου 86.815            165.747              
Μέρισμα πληρωτέο 171.908          171.908              
Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 1.192.392       1.168.675           

1.451.115       1.506.330           

13. ΚΕΡ∆ΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
30/6/2012 30/6/2011 31/12/2011

€ € €
Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας (3.487.117)         (2.943.771)      (6.806.834)          

348.332.749      348.332.749   348.332.749       

(1,00)                  (0,85)               (1,95)                   

Η πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή είναι η ίδια με τη βασική γιατί δεν υπήρχαν εκδομένα δικαιώματα αγοράς 
μετοχών ή άλλοι τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές

Εγκεκριμένο:

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο:

Περίοδος   που    έληξε    στις 

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου

Βασική και πλήρως κατανεμημένο κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

14. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι εξαρτημένες εταιρείες του Συγκροτήματος είναι: Άμεση Έμμεση Συνολική
συμμετοχή συμμετοχή συμμετοχή

                % % % %

∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
   ∆ημόσια Εταιρεία Λτδ Εγκεκριμένος Επενδυτικός Οργανισμός 53,36         11,97         65,33         65,33           

Elma Financial Services Ltd Επενδύσεις σε τίτλους εταιρειών 16,05         55,77         71,82         71,82           

Elma Investments Ltd Ανάπτυξη ακινήτων -                 54,62         54,62         54,62           

Elma Properties & Investments Ltd Παροχή επαγγελματικών και διοικητικών υπηρεσιών 100,00       -                 100,00       100,00         

Elma Sacks Ltd Αδρανής -                 100,00       100,00       100,00         

Επενδύσεις ∆ιαχωριστικού Κεφαλαίου "ΗΡΑ" Λτδ Επενδυτικός Οργανισμός 95,58         -                 95,58         95,58           

Ευερμία Χρηματιστηριακή Λτδ Αδρανής -                 71,82         71,82         71,82           

Elma Fund Managers Ltd Αδρανής -                 71,82         71,82         71,82           

Jupiter Portfolio Investments Plc Co Ltd Εγκεκριμένος Επενδυτικός Οργανισμός 47,06         7,56           54,62         54,62           

Starinvest Ltd Παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών 100,00       -                 100,00       100,00         

Χρηματοδοτική Εταιρεία Τοξότης Λτδ Αδρανής 100,00       -                 100,00       100,00         

Lustria Commercial Ltd Επενδύσεις ακινήτων -                 43,70         43,70         43,70           

Garmen Complex SRL Επενδύσεις ακινήτων -                 43,70         43,70         43,70           

30 Ιουνίου 2012 31 
∆εκεμβρίου 

2011
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15. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Γενικά
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει:
(ι) Πιστωτικός κίνδυνος
(ιι) Κίνδυνος ρευστότητας
(ιιι) Κίνδυνος αγοράς

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας.

Οι αρχές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι 
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνου και ελέγχων και να παρακολουθούνται οι 
κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων αυτών.  Οι αρχές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων 
αναθεωρούνται τακτικά έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας.

Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας είναι οι επενδύσεις, ποσά οφειλόμενα από την ιθύνουσα και από/σε άλλες 
συγγενικές εταιρείες, εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και εμπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί.

Οι πιο κάτω σημειώσεις παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας στον κάθε κίνδυνο που αναφέρεται
πιο πάνω, στους στόχους, αρχές και διαδικασίες για επιμέτρηση και διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση κεφαλαίου της 
Εταιρείας.

(ι) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας στην Εταιρεία αν ένα συμβαλλόμενο μέλος σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις και προκύπτει κυρίως από τις επενδύσεις και τα ποσά 
εισπρακτέα της Εταιρείας.

(ιι) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν παρουσιάζονται.  Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος 
που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας δεν συμπίπτουν.  Όταν οι λήξεις 
δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών.  Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση περιουσιακών στοιχείων με υψηλή 
ρευστότητα, διατήρηση μετρητών και αντίστοιχα μετρητών.

(ιιι) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς όπως συναλλαγματικές αξίες, επιτόκια και τιμές 
μετοχών θα επηρεάσουν τα έσοδα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας.  Ο σκοπός της διαχείρισης του 
κινδύνου αγοράς είναι η διαχείριση και έλεγχος του κινδύνου αγοράς μέσα σε αποδεκτές μεταβλητές και ταυτόχρονα η 
αύξηση των αποδόσεων.
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16. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Με βάση συμφωνίας ημερομηνίας 25 Μαΐου 2007 μεταξύ της Εταιρείας και της Μαρφίν Λαϊκή 
για διευθέτηση όλων των μεταξύ των διαφορών, το Συγκρότημα θα καταβάλλει στην Μαρφιν 
Λαϊκή το ποσό των Ευρώ  4.100.643 υπό τύπου αμοιβής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε μετρητά 
μέχρι την 31 Μαΐου 2013.  Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έκαστου των έξι ετησίων περιόδων 
από 01/06/2007 μέχρι 31/05/2013, το Συγκρότημα θα δύναται να ζητά από τον Όμιλο Μαρφίν 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στη συνήθη άσκηση των εργασιών παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών του Ομίλου Μαρφίν με βάση τους συνήθεις όρους και χρεώσεις παροχής τέτοιων 
υπηρεσιών.  Κάθε ποσό που θα καταβάλλεται στον Όμιλο Μαρφίν για τέτοιες υπηρεσίες, θα 
λογίζεται ότι μειώνει σε ανάλογο ποσό το ποσό των Ευρώ 4.100.643.  Στις 30 Μαΐου 2011, 
συμπληρώθηκαν τα πρώτα τέσσερα έτη της συμφωνίας και η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό 
που προβλεπόταν στη σχετική συμφωνία μειωμένο κατά Ευρώ 216.000.

Το Συγκρότημα την τελευταία ημέρα της εξαετούς περιόδου δηλαδή στις 30/05/2013 θα πρέπει 
να συμπληρώσει την καταβολή του ολικού ποσού των €4.100.646.  Ήδη ως επεξηγήθηκε 
ανωτέρω τα πρώτα τέσσερα έτη κατεβλήθη (με την πληρωμή του υπολοίπου των €216.000) 
ποσόν €1.800.000.  Το υπόλοιπο € 2.300.646 (€4.100.646 - €1.800.000) θα καταβληθεί με 
ετήσιες δόσεις μέχρι την 31/05/2013 σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας.  ∆ια το ποσό 
αυτό έγινε πρόβλεψη ποσού €510.000.

Εκτός από το πιο πάνω, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές ανειλημμένες ή 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 30 Ιουνίου 2012.

17. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατά την 30 Ιουνίου 2012, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις στις οποίες 
σύμβουλος ή συνδεδεμένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον. Συνδεδεμένα πρόσωπα 
περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες ο σύμβουλος κατέχει 
άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε Γενική Συνέλευση.

18.   ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα από τις 30 Ιουνίου 2012 που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν αισθητά την αληθινή και δίκαιη εικόνα των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.



ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

SIX MONTHLY ACCOUNTS TO 30 JUNE 2012
OUTSANDING MATTERS

1 Valuation of BOC Debentures and change accounts accordingly

2 Valuation of Liberty shares and complete note no. 7

3 Discuss and agree short term portion of long term loans and complete note no. 11

4 Calculate value of assets used as security and complete various notes (6&8)

5 Bring upto date note no. 16 contingent liabilities re Popular Bank


