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Έκθεση Διαχείρισης
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Έκθεσή Διαχείρισης μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών της Εταιρείας

Η Εταιρεία είναι Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (“ΟΣΕΚΑ”) χωρίς διάφορα
επενδυτικά τμήματα (single scheme), και συγκεκριμένα Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
(“ΕΕΜΚ”). Η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με Αρ.
Άδειας ΟΣΕΚΑ 12/78 και η κύρια δραστηριότητα της είναι η διεξαγωγή εργασιών Εταιρείας επενδύσεων.

Κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η επίτευξη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ικανοποιητικού
ποσοστού απόδοσης, με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου μεγάλης διασποράς από αμοιβαία κεφάλαια σε
μετοχές και χρεόγραφα, επενδύσεις σε μετοχές και χρεόγραφα, εναλλακτικές επενδύσεις και άλλες αξίες.

Κατά τη διάρκεια του 2021 και μέχρι την ημερομηνία αυτής της έκθεσης, η Bank of Cyprus Asset
Management Ltd (BOCAM) ενεργούσε ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και διοίκησης και η Τράπεζα
Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ως θεματοφύλακας.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

Η εξέλιξη της πορείας των εργασιών της Εταιρείας αναμένεται να επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από
την πορεία των διεθνών κεφαλαιαγορών στις οποίες επενδύει η Εταιρεία. Από τις αρχές του 2020, η
πανδημία του κορονοϊού (COVID-19) συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές μεταβολές στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές. Επιπρόσθετα ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία
αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές για ολόκληρο το 2022. Η διοίκηση της
Εταιρείας δεν μπορεί να εκτιμήσει τον αναμενόμενο αντίκτυπο στις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

Οπως αναφέρεται στη Σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων, αναμένεται ο διορισμός νέου
διαχειριστή επενδύσεων και διοίκησης εντός του πρώτου εξαμήνου 2022.
Λόγω και της εξαγοράς μετοχών από τη Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ το Μάρτιο 2021, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μελετά τρόπους για προσέλκυση νέων επενδυτών και μείωση των
εξόδων διαχείρισης.
Οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές στην οργάνωση της Εταιρείας θα τεθούν προς ενημέρωση ή / και
έγκριση από τους μετόχους.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στη σελίδα 8.

Οι παγκόσμιες μετοχικές αγορές κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά το 2021, υποστηριζόμενες από την
ανάπτυξη των εμβολιαστικών προγραμμάτων και τα θετικά νέα για περαιτέρω δημοσιονομικά κίνητρα στις
ΗΠΑ. Σε αντίθεση οι ομολογιακές αγορές κατέγραψαν πτώση λόγω των αναμενόμενων πληθωριστικών
τάσεων.
Σε ετήσια βάση, o παγκόσμιος μετοχικός δείκτης MSCI AC World EUR κατέγραψε άνοδο +25,4%, ενώ ο
παγκόσμιος ομολογιακός δείκτης Barclays Global Aggregate Hedged (€) πτώση -2,23%.

Διαχείριση Κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους από τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατέχει, οι πιο σημαντικοί
από τους οποίους είναι οι μεταβολές στις τιμές των επενδύσεων και των επιτοκίων, ο κίνδυνος
ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται με διάφορους μηχανισμούς
ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων.
Πληροφορίες για τη διαχείριση των προαναφερθέντων κινδύνων παρουσιάζονται στη Σημείωση 3 των
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021

Σημ

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου

2021
€

 Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου

2020
€

Εισοδήματα
Κέρδος από μεταβολές στη δίκαιη αξία και από διάθεση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 9 437.204 294.804
Τόκοι χρεογράφων - 853
Τόκοι επι της εισπρακτέας φορολογίας - 13.480

437.204 309.137

Έξοδα
Αμοιβή διαχειριστή επενδύσεων 5 (52.661) (95.133)
Δικαιώματα γραμματείας και διοικητικών υπηρεσιών 5 (46.810) (84.563)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (81.933) (85.261)
Αναστροφή προβλέψεων / (Πρόβλεψη) για αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές 13 2.900 (3.320)
Κέρδος πριν τη φορολογία 258.700 40.860
Φορολογία 7 - -
Κέρδος για το έτος 258.700 40.860

Άλλα συνολικά εισοδήματα - -
Συνολικά εισοδήματα για το έτος 258.700 40.860

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021

Σημ.
Μετοχές άνευ

ονομαστικής αξίας
€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 9.984.518
Έκδοση μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας 11 1.248.225
Επαναγορά και ακύρωση μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας 11 (235.772)
Κέρδος για το έτος 40.860
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020/1 Ιανουαρίου 2021 11.037.831
Έκδοση μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας 11 22.689
Επαναγορά και ακύρωση μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας 11 (7.149.956)
Κέρδος για το έτος 258.700
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 4.169.264

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021

Σημ
.

Έτος που
έληξε

31 Δεκεμβρίου
2021

€

Έτος που
έληξε

31 Δεκεμβρίου
2020

€
Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 258.700 40.860

Αναπροσαρμογές για:
Τόκους χρεογράφων - (853)
Τόκους επι της εισπρακτέας φορολογίας - (13.480)
Κέρδος από μεταβολές στη δίκαιη αξία και από διάθεση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 9 (437.204) (294.804)

(178.504) (268.277)

(Αύξηση)/μείωση στα άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές (233) 1.528
Αύξηση/(μείωση) στα ποσά οφειλόμενα (30.966) 18.015
Μείωση/(αύξηση) στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 7.116.090 (850.394)

6.906.387 (1.099.128)

Επιστροφή φόρου - 332.508

Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες 6.906.387 (766.620)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχθηκαν - 14.333

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες - 14.333

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας 11 22.689 1.248.225
Επαναγορά μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας 11 (7.149.956) (235.772)
Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (7.127.267) 1.012.453

(Μείωση)/ αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
κατά τη διάρκεια του έτους (220.880) 260.166

Στην αρχή του έτους 321.766 61.600

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 13 100.886 321.766

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως και κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 30 Απριλίου 1990 ως ιδιωτική εταιρεία υπό την
επωνυμία Cytrustees Investments Company Limited σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου,
Κεφ.113 με αριθμό εγγραφής H.E 39918. Στις 2 Μαΐου 1991 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης. Η Cytrustees Investment Public Company Limited άρχισε τις δραστηριότητες της τον Ιούνιο του 1991
και οι μετοχές της, μετά τη δημοσιοποίηση της με έκδοση μετοχών στο κοινό, εμπορεύονταν στην ανεπίσημη
χρηματιστηριακή αγορά της Κύπρου. Στις 29 Μαρτίου 1996 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Στις 25 Απριλίου 2018 η Εταιρεία μετατράπηκε σε Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
(“ΟΣΕΚΑ”) χωρίς διάφορα επενδυτικά τμήματα (single scheme), και συγκεκριμένα σε Εταιρεία Επενδύσεων
Μεταβλητού Κεφαλαίου (“ΕΕΜΚ”) και διαγράφηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Την ίδια μέρα η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Global Balanced Fund of Funds Salamis Variable Capital
Investment Company Plc.

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, Έγκωμη
2406, Λευκωσία. Η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στο
πλαίσιο του Νόμου περί ΟΣΕΚΑ, με Αρ. Άδειας ΟΣΕΚΑ 12/78.

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών εταιρείας επενδύσεων. Κύριος σκοπός της
Εταιρείας είναι η επίτευξη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ικανοποιητικού ποσοστού απόδοσης με τη
δημιουργία χαρτοφυλακίου διασποράς από αμοιβαία κεφάλαια σε μετοχές και χρεόγραφα, επενδύσεις σε
μετοχές και χρεόγραφα, εναλλακτικές επενδύσεις και  άλλες αξίες.

Η Εταιρεία διόρισε την Bank of Cyprus Asset Management Ltd, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια
Εταιρία Λτδ, ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και διοίκησης και την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
ως θεματοφύλακα.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκκρεμούσε ο διορισμός νέου
διαχειριστή επενδύσεων και διοίκησης ο οποίος αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του πρώτου
εξαμήνου του 2022 (Σημείωση 15).

2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Μια περίληψη των κυριοτέρων λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα
έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

2.1 Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί
ΟΣΕΚΑ αναφορικά με ΕΕΜΚ.

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και έχουν καταρτιστεί
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση σε εύλογη αξία των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών της Εταιρείας.
Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.
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2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

2.2 Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2021.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας.

Τροποποιήσεις

 Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 – Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς.

 ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19

2.3 Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά πρότυπα είχαν
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:

Tροποποιήσεις

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις
και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή
και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις,
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020
ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2022

 ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 μετά την  30η Ιουνίου
2021. Η Τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Απριλίου 2021.

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση
των Λογιστικών Πολιτικών. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

 ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών
εκτιμήσεων. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

 ΔΛΠ 12 Αναβαλλομένη φορολογία σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από μια
μεμονωμένη συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρεία αξιολόγησε την επίδραση των νέων προτύπων και  αναμένει ότι η υιοθέτηση τους δεν θα έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
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2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.4 Αναγνώριση εισοδημάτων

Η Εταιρεία αναγνωρίζει εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, όταν
είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την οντότητα και όταν πληρούνται
συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών της Εταιρείας όπως αναφέρεται πιο κάτω:

(α) Κέρδος ή ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Βλέπε λογιστική πολιτική ‘Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία’.

(β) Μερίσματα

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα της Eταιρίας να εισπράξει το μέρισμα,
δηλαδή όταν εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων.

(γ) Έσοδα από τόκους

Οι τόκοι από χρεόγραφα, γραμμάτια και καταθέσεις αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

2.5 Μετατροπή ξένου νομίσματος

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

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος
που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής ή της εκτίμησης όταν τα στοιχεία επανεκτιμούνται.
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη
μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος της περιόδου/έτους χρηματικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στο
‘κέρδος/ζημιά για το έτος’ στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.

Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μη χρηματικών στοιχείων, όπως
μετοχικοί τίτλοι που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στο
‘κέρδος/ζημιά για το έτος’ στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς
δίκαιης αξίας.  Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μη χρηματικά στοιχεία, όπως μετοχικοί
τίτλοι που ταξινομήθηκαν ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση,
συμπεριλαμβάνονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα.
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2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.6 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Η φορολογία για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στο ‘κέρδος/ζημιά για το έτος’ στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων εκτός στην έκταση που
σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας στα
ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.

Η τρέχουσα φορολογία υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί ή ουσιαστικά
θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς στη χώρα όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί
φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές
δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν
η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι κατάλληλο
με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.

Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης πάνω στις προσωρινές
διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια
συναλλαγή εκτός από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται χρησιμοποιώντας
φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία
αναφοράς και αναμένεται ότι θα ισχύουν όταν το σχετικό αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο
εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό
δικαίωμα συμψηφισμού τρέχοντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή
στην Εταιρεία όπου υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.

2.7 Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται και δεν υπόκεινται πλέον στη δικαιοδοσία της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, τα ενδιάμεσα μερίσματα αναγνωρίζονται στο έτος που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
και στην περίπτωση τελικών μερισμάτων, αυτά αναγνωρίζονται στο έτος που εγκρίνονται από τους μετόχους
της Εταιρείας.
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2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(i) Ταξινόμηση

H ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (ΧΠΣ) εξαρτάται από το επιχειρηματικό
μοντέλο  της  οντότητας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και κατά πόσον
οι συμβατικές ταμειακές ροές αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων
(ΑΠΚΤ). Εάν ένα ΧΠΣ κρατείται για συλλογή ταμειακών ροών, μπορεί να λογίζεται σε αποσβεσμένο κόστος
εάν  πληρεί  επίσης  την  προϋπόθεση για ΑΠΚΤ. Τα ΧΠΣ που πληρούν την προϋπόθεση για ΑΠΚΤ τα οποία
κρατούνται σε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο η οντότητα κατέχει με σκοπό τη συλλογή των ταμειακών ροών των
περιουσιακών στοιχείων και την πώληση μπορούν να αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών
εισοδημάτων. ΧΠΣ τα οποία δεν περιλαμβάνουν  οικονομικές ροές οι οποίες πληρούν την προϋπόθεση για
ΑΠΚΤ, πρέπει να αποτιμούνται σε δίκαιη αξία  μέσω των αποτελεσμάτων.

Το επιχειρηματικό μοντέλο αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα περιουσιακά
στοιχεία προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Παράγοντες που εξετάζει η Εταιρεία κατά τον
προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου για μια ομάδα ΧΠΣ περιλαμβάνουν την εμπειρία του
παρελθόντος σχετικά με το πώς οι ταμειακές ροές για τα περιουσιακά στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν, τον τρόπο
με τον οποίο αξιολογείται η απόδοση του ΧΠΣ και αναφέρεται στη Διεύθυνση, πώς αξιολογούνται και
διαχειρίζονται οι κίνδυνοι και  πώς  αποζημιώνονται οι διαχειριστές.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας το οποίο αφορά τις επενδύσεις που κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο
της Εταιρείας για την εμπορία τους, απαιτεί την ταξινόμηση των επενδύσεων σε ΧΠΣ που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας που αφορά τα μερίσματα
εισπρακτέα, τόκους εισπρακτέους, διάφορους χρεώστες και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τα οποία
αφορούν ΧΠΣ που κρατούνται για τη συλλογή ταμειακών ροών, απαιτεί τη ταξινόμηση σε ΧΠΣ που λογίζονται
σε αποσβεσμένο κόστος καθώς οι συμβατικές ταμειακές ροές αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά  πληρωμές του
κεφαλαίου και τόκων.

Οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους αποτιμούνται πάντα σε δίκαιη αξία. Ωστόσο, η Διεύθυνση μπορεί να κάνει
μια αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει τις μεταβολές στη δίκαιη αξία στα άλλα συνολικά εισοδήματα, εφόσον
ο τίτλος δεν κρατείται για εμπορία. Εάν ο μετοχικός τίτλος κρατείται για εμπορία, οι μεταβολές στη δίκαιη αξία
παρουσιάζονται  στην  κατάσταση συνολικών εισοδημάτων .

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία της στις ακόλουθες κατηγορίες:

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια για αποσβεσμένο κόστος ή σε
δίκαιη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Κέρδος ή ζημία από επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος στη ‘(Ζημιά)/κέρδος από
μεταβολές στη δίκαιη αξία και από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων’ κατά την
περίοδο που προκύπτει. Έσοδα από τόκους από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
παρουσιάζονται ως “Τόκοι χρεογράφων”.

 Xρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμούνται σε αποσβεσμένο κόστος
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχονται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού
μοντέλου για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών που αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά
πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων (ΑΠΚΤ) και που δεν ορίστηκαν κατά την αρχική τους
αναγνώριση στην κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων στην δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, αποτιμούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη  που  υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
αναφοράς. Αυτά ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε αποσβεσμένο κόστος της Εταιρείας αποτελούνται από τα
‘Μετρητά στην τράπεζα’ και τα ‘Άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές’.
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2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

 (ii) Αναγνώριση και αποτίμηση

Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση συμβόλαιο κανονικής
παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά
την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και τα έξοδα συναλλαγών χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν
χρηματικές ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία
έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε
αποσβεσμένο κόστος, παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου μείον πρόνοιας για απομείωση αξίας με βάσει το μοντέλο των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών.

Το ΔΠΧΑ 9 προνοεί το μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ΑΠΖ). Η προσέγγιση περιλαμβάνει τρία
στάδια και βασίζεται στην αλλαγή της πιστωτικής ποιότητας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
από την αρχική αναγνώριση. Στην πράξη, οι νέοι αυτοί  κανόνες σημαίνουν ότι οι οντότητες θα πρέπει να
καταγράψουν άμεση απώλεια ίση με τη δωδεκάμηνη ΑΠΖ κατά την αρχική αναγνώριση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι πιστωτικά απομειωμένα (ή την ΑΠΖ για όλη
τη διάρκεια ζωής για εμπορικά εισπρακτέα).

Όπου υπήρξε σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, η απομείωση αποτιμάται χρησιμοποιώντας την
ΑΠΖ για όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περουσιακού στοιχείου αντί της δωδεκάμηνης ΑΠΖ.
Το μοντέλο περιλαμβάνει λειτουργικές απλοποιήσεις για τις μισθώσεις και τα εμπορικά εισπρακτέα.

Το ποσό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ή της αναστροφής) που απαιτείται για την αναπροσαρμογή
της πρόβλεψης ζημίας κατά την ημερομηνία αναφοράς στο ποσό που απαιτείται να αναγνωριστεί,
αναγνωρίζεται στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

Το μοντέλο για την αναγνώριση πιστωτικών ζημιών το οποίο προνοεί για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές έχει
εφαρμοστεί για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Η
Εταιρεία υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ΑΠΖ) χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τρεις
παραμέτρους:

(α) Άνοιγμα σε αθέτηση
Το άνοιγμα σε αθέτηση αντιπροσωπεύει το αναμενόμενο άνοιγμα σε περίπτωση αθέτησης.

(β) Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης
Η πιθανότητα αθέτησης υπολογίζεται με βάση μοντέλα στατιστικής διαβάθμισης του
πιστωτικού κινδύνου κατάταξης που υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την διαβάθμιση κάθε
ανοίγματος και πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις με βάση τις μακροοικονομικές
παραμέτρους.

(γ) Ζημιά από αθέτηση υποχρέωσης
Η ζημιά από αθέτηση υποχρέωσης αντιπροσωπεύει την πιθανή ζημιά σε περίπτωση αθέτησης
και λαμβάνει υπόψη παραμέτρους, όπως το ιστορικό ζημιάς και/ή ποσοστά ανάκτησης, καθώς
και την αξία της οποίας εξασφάλισης όταν αναμένεται να ρευστοποιηθεί και τη διαχρονική αξία
του χρήματος.
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2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(ii) Αναγνώριση και αποτίμηση (συνέχεια)

Τα έσοδα από τόκους από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, όπως χρεόγραφα, αναγνωρίζονται στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος ως “τόκοι
χρεογράφων”. Οι πιστωτικοί τόκοι από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε
αποσβεσμένο κόστος παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων ως “Τραπεζικοί τόκοι” με τη
μέθοδο του πραγματικού  επιτοκίου.

Κέρδη ή ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία της κατηγορίας 'Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων' παρουσιάζονται στην
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν.

(iii) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το
καθαρό ποσό αναφέρεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα για
συμψηφισμό των ποσών που αναγνωρίστηκαν και όταν υπάρχει πρόθεση να εξοφληθεί σε καθαρή βάση ή να
ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο και να εξοφληθεί η υποχρέωση ταυτοχρόνως. Το νόμιμα εκτελεστό
δικαίωμα δεν πρέπει να βασίζεται σε μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να είναι εκτελεστό κατά τη συνήθη
διεξαγωγή των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή χρεοκοπίας της
Εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου.

2.10 Ποσά εισπρακτέα

Τα ποσά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο
κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον πρόβλεψη για απομείωση της αξίας.
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται με βάση το μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στην
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.8(ii).

2.11 Μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας

Οι μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Οι μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας
μπορούν να εξαργυρωθούν οποτεδήποτε με δικαίωμα προαίρεσης από τους μετόχους.

Η Εταιρεία εκδίδει τις μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας στην καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας. Η Εταιρεία αποδέχεται αιτήσεις απόκτησης μετοχών κάθε Ημερομηνία Αποτίμησης η οποία
προσδιορίζεται ως κάθε εργάσιμη μέρα.

Η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρεία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το καθαρό
ενεργητικό που αναλογεί στους μετόχους με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας.

2.12 Πιστωτές

Οι πιστωτές είναι υποχρεώσεις για πληρωμή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί κατά τη συνήθη διεξαγωγή των
εργασιών της Εταιρείας.  Οι πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

2.13 Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση που προκύπτει
από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής
της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για
μελλοντικές ζημιές.
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2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

2.13 Προβλέψεις (συνέχεια)

Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να απαιτηθούν για την εξόφληση
της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις
αγοράς της αξίας του χρήματος διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Η αύξηση
στην πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως έξοδο από τόκους.

2.14 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από καταθέσεις στην
τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τριών μηνών ή λιγότερο.

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και διαχείριση κεφαλαίου

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: κίνδυνο αγοράς
(περιλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου επιτοκίου και του κινδύνου τιμής αγοράς),
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το όλο πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας
επικεντρώνεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας.

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διαχειριστή Επενδύσεων σύμφωνα με αρχές που εγκρίνονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.1.1 Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να
μεταβληθεί λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές ή αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε νόμισμα που δεν είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, αφού όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι σε Ευρώ.

(ii)  Κίνδυνος τιμής αγοράς

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω των επενδύσεων που κατέχονται από την
Εταιρεία και ταξινομούνται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Η διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της διασποράς του
χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου γίνεται σύμφωνα με τα όρια που
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις διακυμάνσεις των τιμών
αγοράς και ενεργεί ανάλογα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται σε τακτική βάση για την θέση
και κατάσταση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εάν οι τιμές αγοράς των επενδύσεων που ταξινομούνται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων μεταβάλλονταν θετικά/
αρνητικά κατά 5% (2020: 5%), με όλες τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, το
κέρδος/(ζημιά) για το έτος μετά τη φορολογία θα ήταν κατά προσέγγιση €209.000 (2020:
€543.000) ψηλότερο(η)/χαμηλότερο(η).
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και διαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια)

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

3.1.1 (ii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Ο ακόλουθος πίνακας αναλύει τη συγκέντρωση του κινδύνου τιμών μετοχών στο
χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας βάσει της γεωγραφικής κατανομής.

% των μετοχών σε εταιρείες, ταμεία και αμοιβαία κεφάλαια

2021 2020
Ευρωπαική Ένωση (εκτός Κύπρου) 98% 99%
Κύπρος 2% 1%

Περαιτέρω ανάλυση των επενδύσεων παρουσιάζεται στη Σημείωση 9.

(iii) Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη αξία

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να μεταβάλλεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και η ροή μετρητών της Εταιρείας
επηρεάζονται από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, σε σχέση με τα μετρητά στην τράπεζα.
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τις επενδύσεις της Εταιρείας
σε Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δεν θεωρούνται τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία για τους
σκοπούς ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατατάσσονται
ανάλογα με την ημερομηνία επαναπροσδιορισμού του επιτοκίου ή της λήξης τους ως ακολούθως:

Μέχρι
1μήνα

1 μήνα
μέχρι

1 χρόνο
1 μέχρι

5χρόνια

Πάνω
από 5
χρόνια

Δεν
φέρουν

τόκο Σύνολο
€000 €000 €000 €000 €000 €000

Την 31 Δεκεμβρίου 2021
Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων - - - - 4.174 4.174

Μετρητά στην τράπεζα 101 - - - - 101
101 - - - 4.174 4.275
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και διαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια)

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

3.1.1 Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

(iii) Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη αξία

Μέχρι
1μήνα

1 μήνα
μέχρι

1 χρόνο
1 μέχρι

5χρόνια

Πάνω
από 5
χρόνια

Δεν
φέρουν

τόκο Σύνολο
€000 €000 €000 €000 €000 €000

Την 31 Δεκεμβρίου 2020
Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων - - - - 10.853 10.853

Μετρητά στην τράπεζα 322 - - - - 322
322 - - - 10.853 11.175

 Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εάν τα επιτόκια των καταθέσεων στην τράπεζα ήταν ψηλότερα/χαμηλότερα
κατά 50 μονάδες (2020: 50 μονάδες) βάσης, με όλες τις άλλες παραμέτρους να παραμένουν σταθερές,
το κέρδος/(ζημιά) για το έτος μετά τη φορολογία θα ήταν €504 (2020: €1.609) ψηλότερο/χαμηλότερο,
ως αποτέλεσμα των ψηλότερων/ χαμηλότερων πιστωτικών τόκων. Καμιά χρηματοοικονομική
υποχρέωση της Εταιρείας δεν φέρει τόκο.

 Ο Διαχειριστής επενδύσεων της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή
βάση και ενεργεί ανάλογα.

3.1.2   Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από δάνεια και εισπρακτέα, καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, επενδύσεις σε ομόλογα που ταξινομήθηκαν ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων και διαθέσιμα προς πώληση, καθώς και από εκθέσεις σε πιστώσεις
περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων.

Τα μετρητά στην τράπεζα κρατούνται με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ η οποία μέχρι τον Μάρτιο
του 2021 κατείχε άμεσα πέραν του 50% των μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας της Εταιρείας (Σημ. 14). Τα
εκκρεμή εισπρακτέα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση από το Διαχειριστή επενδύσεων.

Ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων ειδικά
εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλλει χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της
υποχρέωσης του για την εκκαθάριση συναλλαγών με βάση την ιστορική εμπειρία της Εταιρείας θεωρείται
ελάχιστος.
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και διαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια)

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

3.1.2   Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Η πιστοληπτική αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων βάσει των αναλύσεων της
Moody’s Investors Services Inc την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι ως ακολούθως:

Πιστοληπτική
αξιολόγηση

31 Δεκεμβρίου
2021

€

Πιστοληπτική
αξιολόγηση

31 Δεκεμβρίου
2020

€
Μετρητά στην τράπεζα και
καταθέσεις

Μετρητά στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια
Εταιρία Λτδ Ba3 100.886 Caa1 321.766
Συνολική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 100.886 321.766

3.1.3   Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών.

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας υποδηλοί τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και
χρεογράφων και τη δυνατότητα διευθέτησης ανοικτών θέσεων στην αγορά.

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής
θέσης έχουν λήξη εντός ενός έτους, με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία αναφοράς μέχρι
την ημερομηνία λήξης τους.

3.2 Διαχείριση κεφαλαίου

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της ικανότητας της Εταιρείας να
συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα με σκοπό την παροχή αποδόσεων για τους μετόχους.

Το υπό διαχείριση κεφάλαιο αντιπροσωπεύεται από τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται στους
κατόχους των συμμετεχουσών μετοχών (αποπληρωτέα κατά ζήτηση). Η συνολική αξία των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που αποδίδονται στους κατόχους των μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας μπορεί να
μεταβληθεί σημαντικά καθώς υπόκειται σε εγγραφές και εξαγορές μετοχών κατά την κρίση των μετόχων.

4. Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές

Η ετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων απαιτεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβαίνει
σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες μπορεί να έχουν ουσιώδη επίδραση στα ποσά που
αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και στις σχετικές γνωστοποιήσεις, όπως επίσης στις
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Η αβεβαιότητα σε σχέση με αυτές τις παραδοχές και εκτιμήσεις
μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία απαιτούν σημαντική προσαρμογή στη λογιστική αξία των
περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων που επηρεάζονται σε μελλοντικές περιόδους.
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4. Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές (συνέχεια)

Οι βασικές παραδοχές για το μέλλον και άλλοι κύριοι παράγοντες αβεβαιότητας των εκτιμήσεων κατά την
ημερομηνία αναφοράς, που έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, περιγράφονται πιο κάτω. Η Εταιρεία στήριξε
τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις του σε παραμέτρους που ήταν διαθέσιμες κατά την ετοιμασία των
Οικονομικών Καταστάσεων. Οι υφιστάμενες συνθήκες και παραδοχές σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις,
μπορεί ωστόσο να αλλάξουν λόγω αλλαγών στην αγορά ή σε συνθήκες πέραν του ελέγχου της Εταιρείας. Οι
αλλαγές αυτές αντανακλώνται στις παραδοχές, όταν συμβούν.

4.1 Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν είναι υπό διαπραγμάτευση σε ενεργή αγορά,
προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  Η Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων
μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς.

Η Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει την τιμή πώλησης όπως αυτή καθορίστηκε στην τελευταία πράξη του έτους
για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία και για τα οποία δεν υπήρχε
σημαντικός όγκος συναλλαγών ώστε να θεωρείται ενεργή αγορά. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην
κατηγοριοποίηση Επίπεδο 2.

4.1.1 Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στην κατάσταση οικονομικής
θέσης σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους αποτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα έχουν προσδιοριστεί ως εξής:

 Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά
στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).

 Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1, οι
οποίες είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως
τιμές) ή έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2).

 Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα στοιχεία εισαγωγής) (Επίπεδο 3).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη
αξία.

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

Περιουσιακά στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου
2021
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων 4.107.307 66.570 - 4.173.877
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
υπολογισμένων σε δίκαιη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2021 4.107.307 66.570 - 4.173.877
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4. Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές (συνέχεια)

4.1 Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων (συνέχεια)

4.1.1 Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

Περιουσιακά στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου
2020
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων 10.761.983 90.780 - 10.852.763
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
υπολογισμένων σε δίκαιη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2020 10.761.983 90.780 - 10.852.763

Η Εταιρεία δεν είχε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που να επιμετρούνται στη δίκαιη αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές βασίζεται στις
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία αναφοράς. Μια αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές
τιμές είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες από ένα χρηματιστήριο. H χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται
για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τελευταία εμπορική τιμή αγοράς,
δεδομένου ότι αυτή η τιμή δεν υπερβαίνει την τρέχουσα τιμή ζήτησης και δεν είναι μικρότερη από την τρέχουσα
τιμή προσφοράς του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Εάν η τελευταία εμπορική τιμή αγοράς δεν
είναι μεταξύ της τρέχουσας τιμής προσφοράς-ζήτησης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, τότε
η Εταιρεία θα πρέπει να καθορίσει την τιμή που να είναι μεταξύ της τρέχουσας τιμής προσφοράς-ζήτησης του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και να αντιπροσωπεύει καλύτερα την δίκαιη αξία του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές καθορίζεται
χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης μεγιστοποιούν τη
χρήση παρατηρήσιμων δεδομένων της αγοράς, που είναι διαθέσιμα και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε
εκτιμήσεις που σχετίζονται άμεσα με την οντότητα. Εάν όλα τα βασικά δεδομένα που χρειάζονται στον
καθορισμό της δίκαιης αξίας ενός μέσου είναι παρατηρήσιμα, το μέσο αυτό περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 2.
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα γεγονότα της αγοράς, το
μέσο περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 3.

Για τα χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομήθηκαν στο Επίπεδο 2 η μέθοδος αποτίμησης τους
προσαρμόστηκε στην τιμή πώλησης όπως αυτή καθορίστηκε στην τελευταία πράξη του έτους.

4.1.2 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Περιουσιακά
στοιχεία σε

αποσβεσμένο
κόστος

€

Περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται

σε δίκαιη αξία μέσων
των αποτελεσμάτων

€
Σύνολο

€
31 Δεκεμβρίου 2021
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση
οικονομικής θέσης

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων - 4.173.877 4.173.877
Μετρητά στην τράπεζα 100.886 - 100.886
Σύνολο 100.886 4.173.877 4.274.763



Global Balanced Fund of Funds Salamis Variable Capital Investment Company Plc

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

(24)

4. Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές (συνέχεια)

4.1 Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων (συνέχεια)

4.1.2 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις σε
αποσβεσμένο

κόστος
     € Σύνολο

€
31 Δεκεμβρίου 2021
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση
οικονομικής θέσης
Ποσά οφειλόμενα και οφειλόμενα για
χρηματιστηριακές συναλλαγές 89.284 89.284
Σύνολο 89.284 89.284

Περιουσιακά
στοιχεία σε

αποσβεσμένο
κόστος

€

Περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται

σε δίκαιη αξία μέσων
των αποτελεσμάτων

€
Σύνολο

€
31 Δεκεμβρίου 2020
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία όπως παρουσιάζονται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων - 10.852.763 10.852.763
Μετρητά στην τράπεζα 321.766 - 321.766
Σύνολο 321.766 10.852.763 11.174.529

 Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις σε

αποσβεσμένο κόστος
     €

Σύνολο
€

31 Δεκεμβρίου 2020
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση
οικονομικής θέσης
Ποσά οφειλόμενα και οφειλόμενα για
χρηματιστηριακές συναλλαγές 122.733 122.733
Σύνολο 122.733 122.733
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5. Συμφωνία Διαχείρισης Επενδύσεων

Η Εταιρεία έχει διορίσει την Bank of Cyprus Asset Management Limited (“BOCAM”)  διαχειριστή επενδύσεων
και διοίκησης.  Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβή διαχείρισης επενδύσεων ύψους 0,9% το
χρόνο επί της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων και αμοιβή διοίκησης 0,8% το χρόνο επί της αξίας των υπό
διαχείρισης κεφαλαίων.

Τα ποσά που χρεώθηκαν από τη BOCAM για τις υπηρεσίες αυτές στο έτος 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι €52.661
(2020: €95.133) ως αμοιβή διαχείρισης και €46.810 (2020: €84.563) ως δικαιώματα  παροχής διοικητικών
υπηρεσιών.

6. Ανάλυση εξόδων κατά είδος

31
Δεκεμβρίου

2021
31 Δεκεμβρίου

2020

€ €

Αμοιβές μη εκτελεστικών συμβούλων 24.636 24.788
Αμοιβή ελεγκτών για τακτικό έλεγχο 15.538 15.541
Δικηγορικά καί αλλες επαγγελματικές αμοιβές 2.383 2.043
Αμοιβή θεματοφυλακής από Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 7.863 8.456
Tέλη εποπτείας από Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 1.171 2.114
Τέλος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1.799 1.801
Τραπεζικά έξοδα 1.530 1.975
Έξοδα ασφάλισης 9.569 11.302
Λοιπά έξοδα 17.444 17.241

Συνολικό κόστος εξόδων διοικητικής λειτουργίας 81.933 85.261

7. Φορολογία

2021
€

                   2020
€

Φορολογία - -

Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που
θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

2021 2020
€ €

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 258.700 40.860

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής  φορολογίας
ύψους 12,5% 32.338 5.108
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για  φορολογικούς
σκοπούς 10.140 16.757
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδημάτων που δεν υπόκεινται σε
φορολογία (55.013) (38.536)
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών σε μεταφορά 12.535 16.671

Φορολογία όπως παρουσιάζεται στη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων - -

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την Εταιρεία είναι 12,5%.
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7. Φορολογία (συνέχεια)

Κέρδη και ζημίες απο μεταβολές στη δίκαιη αξία και τη διάθεση επενδύσεων που εμπίπτουν στον ορισμό των
‘τίτλων’ για φορολογικούς σκοπούς (περιλαμβανομένων μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, δικαιωμάτων επ'
αυτών, κλπ) εξαιρούνται από το Κυπριακό εταιρικό φόρο.

Τα έσοδα από τόκους που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους θεωρούνται ότι
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή συνήθων εργασιών της Εταιρείας ή είναι στενά συνδεδεμένα με αυτές και ως
τέτοια υπόκεινται μόνο σε φόρο εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα.

Οι φορολογικές ζημιές μπορούν να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν έναντι φορολογικών κερδών για τα
επόμενα 5 έτη. Κατά την ημερομηνίας αναφοράς το συνολικό ποσό από φορολογικές ζημιές που μπορούν να
μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν έναντι μελλοντικών φορολογικών κερδών ανέρχεται στις €503.567 και
οι οποίες λήγουν ως ακολούθως: €2.280 μέχρι  31 Δεκεμβρίου 2022, €146.005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023,
€121,628 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, €133.372 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 και €100.282 μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2026.

8. Καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά μετοχή

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
στις 31 Δεκεμβρίου με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών την ημέρα εκείνη.

31 Δεκεμβρίου
2021

 31 Δεκεμβρίου
2020

€ €
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 4.169.264 11.037.831

Αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένος στο τέλος του έτους (Σημ. 11) 15.187.664 42.076.000

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά μετοχή (σεντ) 27,45 26,23

9. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στη δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων

31 Δεκεμβρίου
2021

 31 Δεκεμβρίου
2020

€ €
Αμοιβαία Κεφάλαια εξωτερικού – Προς εμπορία
Μετοχικά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια 297.729 541.284
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 1.360.127 3.845.316
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια 1.660.735 4.338.748
Αμοιβαία Κεφάλαια μέσων χρηματαγοράς - 514.255

3.318.591 9.239.603

Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου – Προς εμπορία
Μετοχικοί τίτλοι 66.570 90.780

Εναλλακτικές επενδύσεις εξωτερικού – Προς εμπορία 788.716 1.522.380

Σύνολο 4.173.877 10.852.763

Τα εισοδήματα από μεταβολές στη δίκαιη αξία και τη διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανέρχονται σε κέρδος €437.204 για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (2020: Κέρδος €294.804) και καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων.
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10.  Άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές

31 Δεκεμβρίου
2021

31 Δεκεμβρίου
2020

€ €

Προπληρωθέντα έξοδα 2.023 1.790
2.023 1.790

11.  Μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας

Αριθμός
μετοχών

Μετοχές άνευ
ονομαστικής

αξίας
€

1 Ιανουαρίου 2020 38.193.627 9.984.518
Έκδοση νέων μετοχών 4.827.776 1.248.225
Επαναγορά και ακύρωση μετοχών (945.403) (235.772)
Κέρδος για το έτος - 40.860
31 Δεκεμβρίου 2020/1 Ιανουαρίου 2021 42.076.000 11.037.831
Έκδοση μετοχών 84.973 22.689
Επαναγορά και ακύρωση μετοχών (26.973.309) (7.149.956)
Κέρδος για το έτος - 258.700
31 Δεκεμβρίου 2021 15.187.664 4.169.264

Η συνολική αξία των μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας ανα πάσα στιγμή ισούτε με την καθαρή αξία των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

12. Ποσά οφειλόμενα

31 Δεκεμβρίου
2021

€

 31 Δεκεμβρίου
2020

€

Διοικητικές υπηρεσίες από τη BOCAM (Σημ. 14(δ)) 8.453 20.220
Υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων από τη BOCAM (Σημ. 14(δ)) 9.509 24.716
Υπηρεσίες θεματοφυλακής από τη Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 2.714 3.150
Tέλη εποπτείας από Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (Σημ. 14(δ)) 424 827
Λοιπά ποσά οφειλόμενα 86.422 89.575

107.522 138.488

Τα ποσά οφειλόμενα είναι σε Ευρώ και είναι πληρωτέα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.

13. Μετρητά στην τράπεζα

31 Δεκεμβρίου
2021

€

 31 Δεκεμβρίου
2020

€

Τρεχούμενοι λογαριασμοί 103.531 325.993
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές την 1 Ιανουαρίου (4.227) (907)
Αναστροφή προβλέψεων/(πρόβλεψη) για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 1.582 (3.320)

100.886 321.766

Όλα τα μετρητά στην τράπεζα είναι σε Ευρώ και διατηρούνται με εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας
Κύπρου (Σημ. 14(β)).
Τα μεσοσταθμικά επιτόκια στους τρεχούμενους λογαριασμούς ήταν 0% ετησίως (2020: 0% ετησίως).
Ο πιστωτικός κίνδυνος των μετρητών στην τράπεζα δεν παρουσίασε σημαντική αύξηση για το έτος. Ως εκ
τούτου η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά, υπολογίστηκε με βάση τη δωδεκάμηνη περίοδο (Στάδιο 1).
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14. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Όλες οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις.

(α) Αγορά υπηρεσιών
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου

2021
€

Έτος που έληξε
 31 Δεκεμβρίου

2020
€

Διαχείριση επενδύσεων και διοικητικές υπηρεσίες
Bank of Cyprus Asset Management Limited (BOCAM) 43.747 176.196
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) - 4.165

43.747 180.361

Αμοιβή θεματοφυλακής
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 2.000 8.456

Tέλη εποπτείας
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 1.171 2.114

(β) Ποσά οφειλόμενα
31 Δεκεμβρίου

2021
€

31 Δεκεμβρίου
2020

€
Ποσά οφειλόμενα για υπηρεσίες διαχείρισης και συναφείς
υπηρεσίες:

Bank of Cyprus Asset Management Limited (BOCAM) - 44.936
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ - 3.977

- 48.913

Στις 24 Μαρτίου 2021, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ εξαργύρωσε όλες τις μετοχές που κατείχε
άμεσα. Μέχρι την ημερομηνία εκείνη κατείχε άμεσα και έμμεσα πέραν του 50% των μετοχών της Εταιρείας.
Εκ τότε, έπαψε να θεωρείται ως συνδεόμενο μέρος για την Εταιρεία και ως εκ τούτου, οι πιο πάνω πίνακες για
το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνουν μόνο συναλλαγές με μέλη του Συγκροτήματος της
Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ μέχρι την ημερομηνία που αυτή θεωρείτο συνδεόμενο μέρος.

Η συνολική αγορά υπηρεσιών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν €99.471 από την Bank of
Cyprus Asset Management Limited (BOCAM) για διαχείριση επενδύσεων και διοικητικές υπηρεσίες και €9.034
από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ για αμοιβή θεματοφυλακής και τέλη εποπτείας.

(γ) Αμοιβή Συμβούλων
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου

2021
€

 Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου

2020
€

Αμοιβές Συμβούλων (Σημ. 6) 24.636 24.788

15. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς

Η Bank of Cyprus Asset Management Ltd (BOCAM), η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και διοίκησης της
Εταιρείας κατά τη διαρκεια του έτους 2021, εξέφρασε τη πρόθεση της να τερματίσει τις υπηρεσίες που
προσφέρει προς την Εταιρεία καθώς και σε άλλους ΟΣΕΚΑ.
Το Μάρτιο 2022 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε όπως εγκρίνει την εταιρεία GMM Global
Money Managers Ltd ως την νέα Εταιρεία Διαχείρισης εις αντικατάσταση της BOCAM, καθως και τις
σχετικές αλλαγές στα Καταστατικά έγγραφα, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών
Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KID). Οι αλλαγές υπόκεινται σε έγκριση  των μετόχων με Ειδικό ψήφισμα
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15.  Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς (συνέχεια)

Η ανάληψη καθηκόντων του νέου διαχειριστή επενδύσεων και διοίκησης αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος
του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Ρωσία εισεβαλε στη Ουκρανία και η στρατιωτική δραστηριότητα συνεχίζεται
κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα της επίδρασης των
γεγονότων σε οντότητες που έχουν δραστηριότητες στην Ρωσία, Ουκρανία ή την Λευκορωσία ή που έχουν
επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες σε αυτές τις χώρες, η διαμάχη επηρεάζει όλο και περισσότερο τις
οικονομίες και τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως επιδεινώνοντας τις συνεχιζόμενες οικονομικές
προκλήσεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση,οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες χώρες επέβαλαν μια
σειρά περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) κατά της Ρωσικής και Λευκορωσικής κυβέρνησης, διαφόρων
εταιρειών και συγκεκριμένων ατόμων. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν πάγωμα
περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα συγκεκριμένα άτομα και οντότητες.
Επιπρόσθετα, ταξιδιωτικοί περιορισμοί στα άτομα στα οποία επιβλήθηκαν οι κυρώσεις εμποδίζουν την
είσοδο ή διέλευση τους στις σχετικές περιοχές. H Κυπριακή Δημοκρατία έχει εφαρμόσει τα περιοριστικά
μέτρα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ταχεία επιδείνωση της διαμάχης στην
Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει στην πιθανότητα περεταίρω κυρώσεων στο μέλλον.

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σε σχέση με την παγκόσμια προσφορά εμπορευμάτων λόγω της διαμάχης
μεταξύ της Ρωσίας και Ουκρανίας ενδέχεται να διαταράξει ορισμένες παγκόσμιες εμπορικές ροές και να
ασκήσει σημαντική πίεση για την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και του κόστους εισροών όπως
παρατηρήθηκε από τις αρχές Μαρτίου του 2022. Οι προκλήσεις για τις εταιρείες δύναται να περιλαμβάνουν
την διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την διασφάλιση πρόσβασης σε πρώτες ύλες, την ικανότητα
χρηματοδότησης επιπρόσθετων πληρωμών και τον αυξημένο κίνδυνο μη εκτέλεσης συμβατικών
υποχρεώσεων.

Οι επιπτώσεις στην Εταιρεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την φύση και διάρκεια των αβέβαιων και μη
προβλέψιμων γεγονότων, όπως είναι η περεταίρω στρατιωτική δράση, επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα
και η αντίδραση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών στις συνεχείς εξελίξεις.  Οι οικονομικές
επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού
επέκτασης της διαμάχης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να
προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα .

Το συμβάν δεν υπήρχε κατά την περίοδο αναφοράς και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση
και επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός.

Εκτός από τα πιο πάνω, δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της
ημερομηνίας αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.


