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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2010, η οποία επισυνάπτεται. 
 
Απόσπασμα της Ένδειξης Αποτελέσματος του Συγκροτήματος θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα 
«Πολίτης» στις 2 Μαρτίου, 2011.  Η Ένδειξη Αποτελέσματος δεν θα αποσταλεί στους 
δικαιούχους των τίτλων, αλλά οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται, χωρίς 
οποιαδήποτε επιβάρυνση, αντίτυπο ολόκληρου του κειμένου της Ένδειξης Αποτελέσματος από τα 
γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Βύρωνος 26, CLR House, 1096 Λευκωσία.  Η Ένδειξη 
Αποτελέσματος είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(www.cse.com.cy).  
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

 
 

Για το έτος που έληξε στις: 31.12.2010  31.12.2009
 Ενδεικτικά  Ελεγμένα
 €000  €000
Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (καθαρά) 5.447  7.851

Μερίσματα εισπρακτέα 192  826
Τόκοι εισπρακτέοι  1.505  1.101
   
 7.144  9.778
    
Έξοδα προσωπικού (3.459)  (3.554)
Ενοίκια και έξοδα συντήρησης γραφειακών χώρων (189)  (194)
Άλλα λειτουργικά έξοδα (1.987)  (2.291)
   
 1.509  3.739
Ζημιά από επανεκτίμηση και ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

(470)  (613)

Κέρδος από ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 76  1.214

Απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση (679)  (43)

Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες  (186)  0

Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα (196)  0

Απομείωση στην αξία της υπεραξίας 0  (99)

Άλλα έσοδα 64  208

Χρηματοδοτικά έξοδα 0  (168)
   
Κέρδος πριν τη φορολογία 118  4.238
    
Φορολογία (165)  (168)
   
(Ζημιά)/Κέρδος για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους (47)  4.070
    
(Ζημιά)/Κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους (σεντ) (0,02)  1,45

 
 
 



  

 
 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 
1. Η ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τους 
εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήματος.   
 
2. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του 
Συγκροτήματος από την 1 Ιανουαρίου 2008. 
 
3. Για την κατάρτιση των αποτελεσμάτων έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως στην 
κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2009, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Η ένδειξη αποτελέσματος δεν περιλαμβάνει όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 
για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις 
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2009.  
 
4. Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει όλα τα εφαρμόσιμα καινούργια και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και όλα τα αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα 
οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 
Ιανουαρίου 2010. 
 
5. Η ένδειξη αποτελέσματος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ιθύνουσας εταιρείας (η “Εταιρεία”), και της 
θυγατρικής της που όλες μαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”. 

 
6. Το κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση το κέρδος/(ζημιά) μετά τη φορολογία και τον 
μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
7. Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην 
παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.   

 
8. Αντίτυπο ολόκληρου του κειμένου της ένδειξης αποτελέσματος μαζί με την επεξηγηματική έκθεση 
διατίθεται από τα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Βύρωνος 26, Marfin CLR House, 1096 Λευκωσία. 
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Επεξηγηματική Έκθεση Ένδειξης Αποτελέσματος για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
Κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το Συγκρότημα της Marfin CLR Public Co Ltd 
πραγματοποίησε ζημιές ύψους €47χιλ. σε σχέση με κέρδη ύψους €4,1εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2009.  Οι ζημιές του Συγκροτήματος προέρχονται από ζημιές επανεκτίμησης και 
ρευστοποίησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €469,5χιλ καθώς επίσης και από ζημιές επανεκτίμησης 
επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €196,3χιλ. (2009: μηδέν).  Επιπρόσθετα, κατά το 2010, η Εταιρεία 
έχει προβεί σε απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση ύψους €679,0χιλ. (2009: €43,4χιλ.), καθώς επίσης και σε πρόνοια για επισφαλείς 
χρεώστες ύψους €186,4χιλ. (2009: μηδέν). 
 



  

Κατά το έτος 2010 τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €7,1εκ. σε σχέση με €9,8εκ. το 2009 λόγω 
της μείωσης κατά 76,8% στα εισπρακτέα μερίσματα και κατά 30,6% στα εισοδήματα από την παροχή 
χρηματιστηριακών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.   Σημειώνουμε ότι κατά το 2010 ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ 
και ΧΑ παρουσίασε μείωση της τάξης του 33,9% και 35,6% σε σχέση με αύξηση της τάξης του 45,0% και 22,9%, 
αντίστοιχα, το 2009.  Επιπρόσθετα, οι χρηματιστηριακοί όγκοι στο ΧΑΚ και ΧΑ κατά τη σχετική περίοδο ήταν 
μειωμένοι κατά 35,9% και 30,9%, αντίστοιχα, σε σχέση με πέρσι.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Marfin CLR διατηρεί 
την δεύτερη θέση στο ΧΑΚ με μερίδιο αγοράς 17,0% συμπεριλαμβανομένων των πακέτων.  Εάν εξαιρέσουμε τα 
πακέτα, η Marfin CLR κατέχει την πρώτη θέση στο ΧΑΚ με μερίδιο αγοράς 23,8%.  Στο ΧΑ, η Marfin CLR 
βρίσκεται μέσα στα πρώτα δεκαοκτώ μέλη με ποσοστό 1,11% (ποσοστό στο ΧΑ 2009: 0,97%). 
 
Τα συνολικά έξοδα του Συγκροτήματος για το 2010 ανήλθαν στα €5,6εκ. σε σχέση με €6,1εκ. το 
2009 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,7%. Η μείωση στα συνολικά έξοδα προήλθε τόσο 
λόγω της μείωσης στα λειτουργικά έξοδα και έξοδα ενοικίασης και συντήρησης των γραφειακών 
χώρων όσο και της μείωσης στα συνολικά έξοδα προσωπικού του Συγκροτήματος. 
 



  

 
Προοπτικές για το 2011 

 
Οι οικονομίες παραμένουν εύθραυστες και η ψυχολογία των αγορών επίπλαστη.  Η κρίση στην 
Ευρωζώνη εξακολουθεί να ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία και η μέχρι σήμερα αναιμική 
ανάκαμψη στην Αμερική δυσκολεύουν την ψυχολογία των αγορών.  Η εξέγερση των πληθυσμών 
στις χώρες του αραβικού τόξου δημιουργεί επιπρόσθετους γεωπολιτικούς κινδύνους που κανένας 
δεν μπορεί να γνωρίζει την έκβασή τους.  Η Κυπριακή οικονομία λόγω και της γειτνίασής της με 
αυτές τις χώρες, θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις κινήσεις της καθώς το ενεργειακό παιγνίδι 
των υδρογονανθράκων μπαίνει σε μια άλλη βάση.  Μαζί με τα αυτά τα εξωγενή προβλήματα, η 
Κυπριακή οικονομία πρέπει να αντιμετωπίσει και τα χρόνια δομικά προβλήματα της καθώς και τη 
σταδιακή απώλεια της ανταγωνιστικότητας της, που την καθιστούν ευάλωτη σε εξωγενείς 
κραδασμούς. 
 

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος 
 
Το 2011 προβλέπεται ότι θα είναι ακόμα μια δύσκολη χρονιά. Η κρίση στην Ευρωζώνη, σε 
συνδυασμό με τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην ανατολική μεσόγειο και την αναιμική ανάπτυξη 
της αμερικανικής οικονομίας, σχηματίζουν ένα σκηνικό όπου η μεταβλητότητα θα βασιλεύει και 
πάλι και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές τους.  Μέσα σ΄ αυτό 
το περιβάλλον, η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου τόσο γεωγραφικά όσον και προϊοντικά είναι 
επιβεβλημένη.  Η Marfin CLR διαθέτει και τα προϊόντα και τις γνώσεις για να βοηθήσει τους 
πελάτες της να επιτύχουν σ’ αυτό το εγχείρημα. 
 
 

 
 

 


