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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
Η  Marfin  CLR  Public  Co  Ltd  (η  «Εταιρεία»)  ανακοινώνει  ότι  το  Διοικητικό  της 
Συμβούλιο ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος του Συγκροτήματος  για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, η οποία επισυνάπτεται. 
 
Απόσπασμα  της  Ένδειξης  Αποτελέσματος  του  Συγκροτήματος  θα  δημοσιευτεί  στην 
εφημερίδα  «Σημερινή»  την  Παρασκευή,  24  Φεβρουαρίου,  2012.    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).  
 
 
MARFIN CLR PUBLIC CO LTD 
 
 
 
 
Στέλιος Χατζηϊωσήφ 
Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία, 23 Φεβρουαρίου, 2012 
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ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 
 

Για το έτος που έληξε στις: 31.12.2011  31.12.2010
 Ενδεικτικά  Ελεγµένα
 €000  €000
Χρηµατιστηριακές προµήθειες και δικαιώµατα από χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες (καθαρά) 4.104  5.447

Μερίσµατα εισπρακτέα 110  192
Τόκοι εισπρακτέοι  1.507  1.505
   
 5.721  7.144 
    
Έξοδα προσωπικού (3.459)  (3.459)
Ενοίκια και έξοδα συντήρησης γραφειακών χώρων (181)  (189)
Άλλα λειτουργικά έξοδα (1.761)  (1.987)
   
 320  1.509 
Ζηµιά από επανεκτίµηση και ρευστοποίηση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

(340)  (470)

Κέρδος από ρευστοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 0  76

Αποµείωση στην αξία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση (1.491)  (679)

Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες  (25)  (186)

Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα (250)  (196)

Άλλα έσοδα 61  64
   
(Ζηµιά)/Κέρδος πριν τη φορολογία (1.725)  118
    
Φορολογία (7)  (165)
   
Ζηµιά για την περίοδο που αναλογεί στους µετόχους (1.732)  (47)
    
(Ζηµιά)/Κέρδος ανά µετοχή που αναλογεί στους µετόχους (σεντ) (0,61)  (0,02)

 
 
 



  

 
 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 
1. Η ένδειξη αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 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 ∆εκεµβρίου 
2010, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότηµα των καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 
 
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 
∆εκεµβρίου 2010.  
 
4. Το Συγκρότηµα έχει υιοθετήσει όλα τα εφαρµόσιµα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και όλα τα αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα 
οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 
Ιανουαρίου 2011. 
 
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 ∆εκεµβρίου 2011 
 
Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, η Marfin CLR Public Co Ltd (η 
«Εταιρεία») πραγµατοποίησε ζηµιές ύψους €1.732,1χιλ. σε σχέση µε ζηµιές ύψους €47,4χιλ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2010.   
 
Κατά το έτος 2011 τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήµατος ανήλθαν στα €5,7εκ. σε σχέση µε 
€7,1εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, λόγω της µείωσης κατά 42,6% στα εισπρακτέα 
µερίσµατα και κατά 24,7% στα εισοδήµατα από την παροχή χρηµατιστηριακών υπηρεσιών.  
Αντίθετα, οι τόκοι κατά το 2011 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 0,2%, σε σχέση µε την 
ίδια περίοδο του 2010. Σηµειώνουµε ότι κατά το 2011 ο Γενικός ∆είκτης του ΧΑΚ και ΧΑ 
παρουσίασαν µείωση της τάξης του 72,0% και 51,9% σε σχέση µε µείωση της τάξης του 
33,9% και 35,6%, αντίστοιχα, το 2010.  Οι χρηµατιστηριακοί όγκοι κατά τη σχετική περίοδο 
ήταν µειωµένοι κατά 57,2% στο ΧΑΚ και 41,1% στο ΧΑ, σε σχέση µε πέρσι.  Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η Marfin CLR στο τέλος του έτους κατείχε την πρώτη θέση στο ΧΑΚ µε µερίδιο 
αγοράς 26,2%, συµπεριλαµβανοµένων των πακέτων, και 25,8% εξαιρουµένων των 
πακέτων.  Στο ΧΑ, η Marfin CLR βρίσκεται µέσα στα πρώτα δεκαεπτά µέλη µε ποσοστό 
1,2%. 
 
Τα συνολικά έξοδα του Συγκροτήµατος για την περίοδο που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
ανήλθαν στα €5,4εκ. σε σχέση µε €5,6εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 παρουσιάζοντας 
µείωση της τάξης του 4,2%.  
 
Τέλος, κατά το 2011 η Εταιρεία πραγµατοποίησε ζηµιά από επανεκτίµηση και ρευστοποίηση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων ύψους €340,2χιλ. σε σχέση µε ζηµιά ύψους €469,5χιλ. το 2010.  
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει προβεί σε αποµείωση στην αξία των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση ύψους €1.491,0χιλ. (2010: €679,0χιλ.). 
 
Το καθαρό ενεργητικό του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανήλθε στα €77,1εκ. σε 
σχέση µε €80,2εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 3,9%.  
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Προοπτικές για το 2012 
 
Το 2011 ήταν µια από τις χειρότερες οικονοµικά χρονιές από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο 
για την Ευρώπη.  Για την Κύπρο ήταν η χειρότερη από το 1974.  Η κρίση στην Ευρωζώνη, 
σε συνδυασµό µε τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην ανατολική Μεσόγειο, την αναιµική 
ανάπτυξη της αµερικανικής οικονοµίας, καθώς και την ελαττωµένη ταχύτητα των 
αναπτυσσόµενων αγορών και κυρίως αυτή της Κίνας, σχηµατίζουν ένα σκηνικό όπου η 
µεταβλητότητα βασιλεύει. Οι ενεργοί επενδυτές, δυσκολεύονται να προσαρµοστούν σε αυτές 
τις εναλλαγές της ψυχολογίας, οι οποίες, ως επί το πλείστον, καθορίζονται από πολιτικές 
αποφάσεις, παρά από τα εταιρικά θεµελιώδη µεγέθη.  Οι αγορές παραµένουν εξαιρετικά 
ευµετάβλητες, µε ασυνήθιστα έντονες µεταπτώσεις της επενδυτικής ψυχολογίας.   
 
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου τόσο γεωγραφικά όσο 
και προϊοντικά είναι επιβεβληµένη και οι επενδυτές πρέπει να προσπαθούν µέσω αφενός 
της µείωσης του επενδυτικού κινδύνου και αφετέρου µέσω µιας καλύτερης κατανοµής του 
ενεργητικού του χαρτοφυλακίου τους να επιτυγχάνουν καλύτερες αποδόσεις.  Το 
Συγκρότηµα της Marfin CLR διαθέτει και τα προϊόντα και τις γνώσεις για να βοηθήσει τους 
πελάτες της να επιτύχουν σε αυτό το εγχείρηµα. 
 


