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Suphire Holdings Public Limited
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Suphire Holdings Public Limited (‘Εταιρεία’) και των
θυγατρικών της εταιρειών (‘Συγκρότημα’) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
Κυριότερες δραστηριότητες
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, μέχρι το Μάρτιο 2005 ήταν η παροχή
χρηματιστηριακών υπηρεσιών, οι αγοραπωλησία αξιών, η παροχή συμβουλευτικών και
άλλων υπηρεσιών διαχείρισης για συγχωνεύσεις και εξαγορές, η διαχείριση κεφαλαίων και
ανάλυση επενδύσεων. Το Μάρτιο 2005 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακύρωσε την άδεια
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της θυγατρικής εταιρείας Suphire Securities and Financial
Services Limited με αποτέλεσμα το συγκρότημα να ασχολείται πλέον με επενδυτικές
δραστηριότητες για δικό του όφελος.
Ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των προβλεπόμενων μελλοντικών
εξελίξεων
Λόγω των γεγονότων που περιγράφονται πιο κάτω και στην σημείωση 1 των οικονομικών
καταστάσεων η εταιρεία πραγματοποίησε ελάχιστες εμπορικές δραστηριότητες κατά την
διάρκεια του έτους αυτού, κάτι που πιστεύεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον και το 2007.
Το 2005 έγιναν καταγγελίες στις Αστυνομικές Αρχές από το Ταμείο Συντάξεων της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Ταμείο Πρόνοιας των Δασικών Βιομηχανιών και το Ταμείο
Προνοίας της Παγκύπριας Συντεχνίας Πιλότων, εναντίον της συγγενικής εταιρείας, Suphire
Securities and Financial Services Limited για ισχυριζόμενη καταδολίευση και κακοδιαχείριση
χρημάτων, των υπό διαχείριση κεφαλαίων τους. Περαιτέρω, τα πιο πάνω Ταμεία
καταχώρησαν αγωγές εναντίον της Suphire Holdings Public Limited, της πιο πάνω
συγγενικής εταιρείας, των διευθυντών της Εταιρείας, Ιωάννη και Ρέας Ανδρονίκου, και
άλλων εταιρειών τους για ποσό ύψους περίπου £17 εκατομμυρίων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία της στις 31 Ιουνίου 2005 αποφάσισε την ολική
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Suphire Securities and Financial Services Ltd. Επίσης
στις 27 Ιουνίου 2005 το ΧΑΚ ανακοίνωσε τη διαγραφή της Suphire Securities & Financial
Services Limited από τον κατάλογο των Μελών του ΧΑΚ. Οι τίτλοι της ιθύνουσας εταιρείας
τοποθετήθηκαν, με απόφαση του ΧΑΚ στις 18 Μαρτίου 2005, και παραμένουν στην ειδική
κατηγορία διαπραγμάτευσης.
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Suphire Holdings Public Limited
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, παγοποίησε περιουσιακά στοιχεία των Συμβούλων,
Ιωάννη και Ρέας Ανδρονίκου, και των εταιρειών του Συγκροτήματος στο οποίο συμμετέχει
και η Εταιρεία. Αυτό προβλέπει τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των
επενδύσεων των εταιρειών του Συγκροτήματος.
Τα πιο πάνω γεγονότα, και εάν οι αγωγές των πιο πάνω Ταμείων επιτύχουν, καθιστούν το
μέλλον της εταιρείας και των υπόλοιπων εταιρειών του Συγκροτήματος αβέβαιο σε σχέση με
τις δραστηριότητες τους καθώς και την ικανότητα τους να συνεχίσουν ως δρώσες
οικονομικές μονάδες. Το συγκρότημα στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε άλλες συγγενικές
εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν μέχρι σήμερα τις άμεσες υποχρεώσεις του.
Το Συγκρότημα αμφισβητεί τις απαιτήσεις των πιο πάνω Ταμείων.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 8. Το
Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το
έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.
Μετοχικό κεφάλαιο
Τον Δεκέμβριο του 2006 η Εταιρεία προχώρησε στην μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από 50
εκατομμύρια μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σέντ ανά μετοχή σε 50 εκατομμύρια μετοχές
ονομαστικής αξίας 5 σέντ ανά μετοχή, και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο από 124.008.863
μετοχές αξίας 10 σέντ ανά μετοχή σε 124.008.863 μετοχές αξίας 5 σέντ ανά μετοχή.
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και την ημερομηνία αυτής
της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Η κα. Ρέα Ανδρονίκου, ο κ. Χρίστος Θεοδούλου
και ο κ. Βασίλιος Θεοδώρου ήταν διευθυντές για ολόκληρο το 2006. Ο κ. Βρασίδας
Μαυρουδής που ήταν διευθυντής την 1 Ιανουαρίου 2006 παραιτήθηκε στις 9 Νοεμβρίου
2006.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας η κα. Ρέα Ανδρονίκου, ο κ. Χρίστος Θεοδούλου,
και ο κ. Βασίλιος Θεοδώρου αποχωρούν στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, είναι όμως
επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.
Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Suphire Holdings Public Limited
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Συμφέροντα Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα άμεσα ή
έμμεσα, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και
εταιρείες στις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% των δικαιωμάτων ψήφου,
στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής, ήταν ως εξής:
Ποσοστό συμμετοχής
31 Δεκεμβρίου
31 Μαρτίου
2006
2007
%
%
Ρέα Ανδρονίκου

62,59

62,59

Το ποσοστό της κα. Ρέας Ανδρονίκου περιλαμβάνει τα ποσοστά των εταιρειών στις οποίες
κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% των δικαιωμάτων ψήφου.
Οι μέτοχοι που κατείχαν έμμεσα η άμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής είχαν
ως εξής:
Ποσοστό συμμετοχής
31 Δεκεμβρίου
31 Μαρτίου
2006
2007
%
%
Ρέα Ανδρονίκου

62,59

62,59

Το ποσοστό της κ. Ανδρονίκου περιλαμβάνει τα ποσοστά του συζύγου της και εταιρειών στις
οποίες ελέγχουν έμμεσα ή άμεσα τουλάχιστον το 20% των δικαιωμάτων ψήφου.
Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα
Εκτός από τις συμβάσεις που αναφέρονται στη σημείωση 24, στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και
κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με την
Εταιρεία ή τις θυγατρικές της στις οποίες Σύμβουλος ή συνδεδεμένα του πρόσωπα είχαν
ουσιώδες συμφέρον.
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Suphire Holdings Public Limited
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης
Λόγω τον προβλημάτων που αναφέρονται πιο πάνω η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην
υιοθέτηση των προνοιών του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης.
Ελεγκτές
Οι ελεγκτές κ.κ. BDO Φιλιππίδης Λτδ, εγκεκριμένοι ελεγκτές, έχουν εκδηλώσει την επιθυμία
τους να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το
Διοικητικό Συμβουλιο της Εταιρείας να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ρέα Ανδρονίκου
Σύμβουλος
Λευκωσία
24 Απριλίου 2007
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τα μέλη της Suphire Holdings
Public Limited
Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
1. Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Suphire Holdings Public Limited (η
«Εταιρεία») και των θυγατρικών της (το «Συγκρότημα») στις σελίδες 8 μέχρι 33, που αποτελούνται από τον
ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιημένη κατάσταση
ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών
αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη
δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε
οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος˙ επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών˙ και
υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των Ελεγκτών
3. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με
βάση τον έλεγχό μας. Εκτός από όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 της Βάσης για Άρνηση ‘Έκφρασης
Γνώμης, διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

4. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση
του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των
οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις
κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη
δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές
διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της
λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

5. Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια
βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Βάση για άρνηση έκφρασης γνώμης
6. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων εκκρεμούν αγωγές πελατών ύψους Κ£17
εκατομμυρίων εναντίον των εταιρειών του Συγκροτήματος, της Συμβούλου κα. Ρέας Ανδρονίκου και του κ
Ιωάννη Ανδρονίκου (πρώην συμβούλου) για ισχυριζόμενη καταδολίευση και κακοδιαχείριση χρημάτων, των
υπό διαχείριση κεφαλαίων τους. Η τελική έκβαση του θέματος αυτού δε μπορεί να προσδιοριστεί στο παρόν
στάδιο, και δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για τυχόν ζημιές που μπορεί να
προκύψουν στο Συγκρότημα. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω αγωγές επιτύχουν, το Συγκρότημα δεν θα έχει
την ικανότητα να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Επίσης το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, σε
σχέση με τις ως άνω αγωγές, παγοποίησε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις επενδύσεις των εταιρειών
του Συγκροτήματος. Τα συγκεκριμένα γεγονότα, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που
ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως
λειτουργούσα επιχείρηση.

7. Όπως αναφέρεται στην σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων, τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν μετοχές σε
δημόσια εταιρεία μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αξίας £414.709. Δεν υπήρχαν
ανεξάρτητες εκτιμήσεις ή ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για
να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι μετοχές αποτιμήθηκαν στην δίκαιη αξία τους.

Άρνηση έκφρασης Γνώμη
Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που αναφέρονται στις ποιο πάνω παραγράφους, δεν εκφέρουμε γνώμη
πάνω στις οικονομικές καταστάσεις.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•
•

•
•

•

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου
μας, εκτός του ότι η εργασία μας περιορίστηκε από το θέμα που περιγράφεται στην παράγραφο 7 της
Βάσης για Άρνηση έκφρασης Γνώμης.
Κατά την γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, εκτός από την
περίπτωση των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω
του λογαριασμού αποτελεσμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 7 της Βάσης για Άρνηση
έκφρασης Γνώμης.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
Κατά τη γνώμη μας και από όσο καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που
μας δόθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο,
Κεφ 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο, εκτός από την περίπτωση των
Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του
λογαριασμού αποτελεσμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 7 της Βάσης για Άρνηση έκφρασης
Γνώμης.
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις
σελίδες 2 μέχρι 5 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα
•

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή
προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Εγκεκριμένοι λογιστές
Λευκωσία, 24 Απριλίου 2007

8

Suphire Holdings Public Limited
Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
2006
Κ£

Επαναδιατυπωμένο
2005
Κ£

401.787

19.242
47.624

245.944
65
-

(538.948)
18.021
(876.047)

1.207.824
42.807
7.590
_________
1.906.017

60.556
19.281
_________
(1.250.271)

8

(274.251)
_________
1.631.766

(463.536)
_________
(1.713.807)

10
15

(227.580)
456.520

(168.890)
(172.681)

_________
1.860.706

_________
(2.055.378)

12

(18.902)
_________
1.841.804
========

(3.950)
_________
(2.059.328)
========

13

1,48
=======

(1,66)
=======

Σημ.
Έσοδα
Χρηματιστηριακές προμήθειες
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) στις εμπορικές επενδύσεις

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) στα Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων
Έσοδα από μερίσματα
Απομείωση αξίας επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Αναστροφή ζημιάς απομείωσης από συνδεδεμένες
εταιρείες
Λογιστικές και γραμματειακές υπηρεσίες
Άλλα λειτουργικά έσοδα

Έξοδα
Άλλα έξοδα

5
6
15
15
7

Κέρδος/ (ζημιά) εργασιών
Χρηματοδοτικά έξοδα – καθαρά
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών πριν την
φορολογία
Κέρδος/ (ζημιά) πριν την φορολογία
Φορολογία
Κέρδος/ (ζημιά) για το έτος
Κέρδος/ (ζημιά) ανά μετοχή (σέντ)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Suphire Holdings Public Limited
Ενοποιημένος Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εμπορικές επενδύσεις
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

2006
K£

Επαναδιατυπωμένο
2005
K£

14
15

179.972
2.272.164

203.907
626.087

16

744.634
________
3.196.770
________

498.690
________
1.328.684
________

17
18
19

379.946
614.297
13.487
________
1.007.730
________
4.204.500
=======

309.499
214.138
2.125
________
525.762
________
1.854.446
=======

20

6.200.443
1.284.122
(7.242.304)
________

12.400.886
1.284.122
(15.284.551)
________

242.261
________

(1.599.543)
________

21

1.405
_________

1.405
_________

22

1.904.618
1.216.985
839.231
________
3.960.834
________
3.962.239
________

1.618.023
1.084.746
749.815
________
3.452.584
________
3.453.989
________

Σημείωση

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Συσσωρευμένες ζημιές

Μη Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δανεισμός

Σύνολο υποχρεώσεων

23

1.854.446
4.204.500
========
=======
Στις 24 Απριλίου 2007 το διοικητικό συμβούλιο της Suphire Holdings Public Limited ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

……………………..

……….…………….

Ρ. Ανδρονίκου
Σύμβουλος

Βασίλειος Θεοδώρου
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Suphire Holdings Public Limited
Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2005
Καθαρή ζημιά για το έτος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2006
Μείωση κεφαλαίου
Καθαρό κέρδος για το έτος
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου
2006

Μετοχικό
κεφάλαιο
K£

Επαναδιατυπωμένο
Συσσωρευμένες
ζημιές
K£

Ειδικό
αποθεματικό
K£

Σύνολο
K£

12.400.886

(13.225.223)

1.284.122

459.785

__________

(2.059.328)
__________

__________

(2.059.328)
_________

12.400.886
(6.200.443)
__________
6.200.443

(15.284.551)
6.200.443
1.841.804
__________
(7.242.304)

1.284.122
__________
1.284.122

(1.599.543)
1.841.804
_________
242.261

=========

=========

=========

=======

Από το φορολογικό έτος που άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες οι οποίες δε διανέμουν ως
μέρισμα το 70% από τα λογιστικά κέρδη τους μετά τη φορολογία όπως αυτά καθορίζονται στη
σχετική νομοθεσία, εντός των επόμενων δύο ετών μετά τη λήξη του συγκεκριμένου φορολογικού
έτους τότε θα λογίζεται ότι γίνεται τέτοια διανομή του 70% αυτών των κερδών και θα επιβάλλεται
πάνω στη λογιζόμενη διανομή που αναλογεί σε πρόσωπα (φυσικά και νομικά) τα οποία είναι
φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, ειδική εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 15%. Το ποσό της
λογιζόμενης διανομής θα μειώνεται με οποιαδήποτε πραγματική διανομή μερίσματος που γίνεται,
εντός των επόμενων δύο ετών, από τα κέρδη του συγκεκριμένου έτους. Η ειδική αυτή εισφορά για
την άμυνα θα καταβάλλεται για λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Suphire Holdings Public Limited
Ενοποιημένη Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Κέρδος/ (ζημιά) πριν την φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Χρεωστικούς τόκους
Πιστωτικούς τόκους
Κέρδη δίκαιης αξίας εμπορικών επενδύσεων
Κέρδη/ Ζημιές δίκαιης αξίας Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού
αποτελεσμάτων
(Κέρδος)/ ζημιά από επενδύσεις σε συγγενικές εταιρείες
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εμπορικές επενδύσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού
αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές δανεισμού
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) στα μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του έτους

Κ£
2006
1.860.706

Επαναδιατυπωμένο
Κ£
2005
(2.055.378)

39.431
223.404
(1.551)
(401.810)

36.265
177.531
(8.706)
-

(245.944)

538.948

(1.664.344)
__________
(190.108)

1.048.729
__________
(262.611)

(70.447)
1.651
286.592
_________
27.688
(1.985)
_______
25.703
_______

138.356
(39.660)
(326.183)
_________
(490.098)
(3.307)
________
(493.405)
_________

(15.497)

(49.871)

(414.709)

(8.819)

414.709
1.551
________
(13.946)
________

649.862
8.706
________
599.878
________

(89.810)
________
(89.810)
________
(78.053)
(680.627)
_______
(758.680)
=======

(11.671)
(129.550)
________
(141.221)
________
(34.748)
(645.879)
_______
(680.627)
=========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Suphire Holdings Public Limited
Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
1. Γενικά
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Απριλίου 2000 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιριών Νόμου, Κεφ. 113 και στις 26 Ιουνίου
2000 μετατράπηκε σε δημόσια. Στις 2 Απριλίου 2001 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας είναι στη
Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 66, Κτίριο Κρόνος, 1077, Λευκωσία.
Κυριότερες δραστηριότητες
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, μέχρι το Μάρτιο του 2005 ήταν η παροχή
χρηματιστηριακών υπηρεσιών, οι αγοραπωλησίεα αξιών, η παροχή συμβουλευτικών και
άλλων υπηρεσιών διαχείρισης για συγχωνεύσεις και εξαγορές, η διαχείριση κεφαλαίων και
ανάλυση επενδύσεων. Το Μάρτη του 2005 η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ακύρωσε την άδεια
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της θυγατρικής εταιρείας Suphire Securities and Financial
Services Limited με αποτέλεσμα το συγκρότημα να ασχολείται πλέον κυρίως με επενδυτικές
δραστηριότητες για δικό του όφελος.
Ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των προβλεπόμενων μελλοντικών
εξελίξεων
Το 2005 έγιναν καταγγελίες στις Αστυνομικές Αρχές από το Ταμείο Συντάξεων της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Ταμείο Πρόνοιας των Δασικών Βιομηχανιών και το Ταμείο
Προνοίας της Παγκόσμιας Συντεχνίας Πιλότων, εναντίον της συγγενικής εταιρείας, Suphire
Securities and Financial Services Limited για ισχυριζόμενη καταδολίευση και
κακοδιαχείριση χρημάτων, των υπό διαχείριση κεφαλαίων τους. Περαιτέρω, τα πιο πάνω
Ταμεία καταχώρησαν αγωγές εναντίον της Suphire Holdings Public Limited, της πιο πάνω
συγγενικής εταιρείας, των διευθυντών της Εταιρείας, Ιωάννη και Ρέας Ανδρονίκου, και
άλλων εταιρειών τους για ποσό ύψους £17 εκατομμυρίων.
Λόγω των πιο πάνω γεγονότων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία της στις 31 Ιουνίου
2005 αποφάσισε την ολική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Suphire Securities and
Financial Services Ltd. Επίσης στις 27 Ιουνίου 2005 το ΧΑΚ ανακοίνωσε τη διαγραφή της
Suphire Securities & Financial Services Limited από τον κατάλογο των Μελών του ΧΑΚ. Οι
τίτλοι της ιθύνουσας εταιρείας τοποθετήθηκαν, με απόφαση του ΧΑΚ στις 18 Μαρτίου 2005
και παραμένουν στην ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης.
Επίσης η Τράπεζα Κύπρου έχει μεταφέρει τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του
Συγκροτήματος σε λογαριασμό ανακτησιμότητας και έχει καταχωρήσει αγωγή για τα
οφειλόμενα σε αυτήν ποσά.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, παγοποίησε περιουσιακά στοιχεία των Συμβούλων,
Ιωάννη και Ρέας Ανδρονίκου, και των εταιρειών του Συγκροτήματος στο οποίο συμμετέχει
και η Εταιρεία. Αυτό προβλέπει τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των
εμπορικών και διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων των εταιρειών του Συγκροτήματος και
παγοποίηση της περιουσίας των πιο πάνω Συμβούλων.
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Suphire Holdings Public Limited
Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικά (συνέχεια)

Το Συγκρότημα αμφισβητεί τις απαιτήσεις των πιο πάνω Ταμείων.
Τα πιο πάνω γεγονότα, και εφόσον οι αγωγές των πιο πάνω Ταμείων επιτύχουν, καθιστούν το
μέλλον της εταιρείας και των υπόλοιπων εταιρειών του Συγκροτήματος αβέβαιο σε σχέση με
τις δραστηριότητες τους καθώς και την ικανότητα τους να συνεχίσουν ως δρώσες
οικονομικές μονάδες. Το συγκρότημα στηρίζεται αποκλειστικά σε άλλες συγγενικές
εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν μέχρι σήμερα τις άμεσες υποχρεώσεις του. Το
συγκρότημα έχει πάρει επίσης διαβεβαιώσεις από τον κ. Ανδρονίκου ότι θα αναλάβει
προσωπικά οποιεσδήποτε αποζημιώσεις εκδικαστούν σε σχέση με τις πιο πάνω υποθέσεις.
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων
Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για έκδοση από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου στις 24 Απριλίου 2007.
2. Λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών
καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα
έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από όπου διατυπώνεται
διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις συνάδουν και με τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά
το χρόνο της ετοιμασίας τους όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν
ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε Κυπριακές λίρες έχουν ετοιμαστεί με βάση την
αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των
επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και των εμπορικών επενδύσεων.
Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί
την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα
αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά την διάρκεια του έτους υπό αναφορά.
Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
διεύθυνσης της εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

14

Suphire Holdings Public Limited
Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
2

Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Ενοποίηση
Εξαρτημένες εταιρείες
Μια εταιρεία θεωρείται ως εξαρτημένη όταν το συγκρότημα κατέχει άμεσα ή έμμεσα
περισσότερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει την δυνατότητα να ασκεί έλεγχο
στις εργασίες της εταιρείας. Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών που αποκτήθηκαν
κατά την διάρκεια του έτους λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την
ημερομηνία που το συγκρότημα απέκτησε τον έλεγχο. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα
μεταξύ των εταιρειών του συγκροτήματος δεν συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Οι λογιστικές αρχές των εξαρτημένων εταιρειών υπόκεινται στις
κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή τους με τις πολιτικές που
υιοθετούνται από το συγκρότημα.
Η μέθοδος αγοράς χρησιμοποιείται για το λογιστικό χειρισμό της αγοράς των εξαρτημένων
εταιρειών από το συγκρότημα. Το κόστος της αγοράς υπολογίζεται ως η δίκαιη αξία των
στοιχείων ενεργητικού, το μετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε και υποχρεώσεις που
επιβαρύνθηκαν ή αναλήφθηκαν την ημερομηνία της συναλλαγής, συν έξοδα που είναι άμεσα
αποδοτέα στην αγορά. Αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού που αγοράστηκαν και
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στον επιχειρηματικό
συνδυασμό αρχικά εμφανίζονται στη δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία της αγοράς,
ανεξαρτήτως του μεγέθους του συμφέροντος της μειονότητας. Όταν το κόστος απόκτησης
υπερβαίνει την δίκαιη αξία του μεριδίου του συγκροτήματος στα αναγνωρισμένα στοιχεία
ενεργητικού που αγοράστηκαν, αυτό αναγνωρίζεται ως εμπορική εύνοια. Αν το κόστος
απόκτησης είναι λιγότερο από την δίκαιη αξία των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της
εξαρτημένης εταιρείας που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις των
ακόλουθων εξολοκλήρου εξαρτημένων εταιρειών της Suphire Holdings Public Ltd
a) Suphire Securities and Financial Services Limited
b) Anteva Secretarial Services Limited
Εισοδήματα
Οι λογιστικές και γραμματειακές υπηρεσίες αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση μετά την
αφαίρεση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Μερίσματα από επενδύσεις σε μετοχές αναγνωρίζονται από την ημερομηνία είσπραξης τους.
Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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Ωφελήματα υπαλλήλων
Το Συγκρότημα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα το Συγκρότημα λειτουργεί
σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε
ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Το σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές
από τους υπαλλήλους και από το Συγκρότημα. Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος
διαγράφονται την περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το
Συγκρότημα δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει
επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να
πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούμενων περιόδων.
Φορολογία
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις
προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή
θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και
νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων
ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο
παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που
είναι πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έvαντι των
οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν vα χρησιμοποιηθούν
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν
υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχων περιουσιακών φορολογικών
στοιχείων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι
σχετίζονται με την ιδίαν φορολογική αρχή.
Συνδεδεμένες εταιρείες
Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί
σημαντική επιρροή κάτι που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα
δικαιώματα ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε
κόστος και μετέπειτα λογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο το μερίδιο στο κέρδος ή τη ζημιά των συνδεδεμένων μετά την
απόκτηση εταιρειών αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του
Συγκροτήματος και το μερίδιο στην κίνηση των αποθεματικών μετά την απόκτηση
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά του Συγκροτήματος. Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά την
απόκτηση αναπροσαρμόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Κέρδη που δεν
πραγματοποιήθηκαν σε συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των συνδεδεμένων
εταιρειών απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος στις συνδεδεμένες εταιρείες. Ζημιές
που δεν πραγματοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει
απομείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που μεταφέρθηκε.
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Συνδεδεμένες εταιρείες
Όταν το μερίδιο του Συγκροτήματος στη ζημιά της συνδεδεμένης εταιρείας ισούται ή
υπερβαίνει του συμφέροντος του Συγκροτήματος στη συνδεδεμένη εταιρεία, το Συγκρότημα
δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει κάνει
πληρωμές εκ μέρους της συνδεδεμένης εταιρείας.. Γίνετε πρόβλεψη για απομείωση της αξίας
της επένδυσης όταν η ανακτήσιμη αξία είναι χαμηλότερη του συμφέροντος του
συγκροτήματος στην συνδεδεμένη εταιρεία.
Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί όπου χρειάζεται για
να συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει το Συγκρότημα.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε αξία ιστορικού κόστους μείον
αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος
του κάθε περιουσιακού στοιχείου στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής του. Τα
ετήσια ποσοστά απόσβεσης που είναι τα ίδια με αυτά των προηγούμενων ετών είναι ως εξής:
Έπιπλα και σκεύη
Εξοπλισμός γραφείου
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Λογισμικά προγράμματα
Αυτοκίνητα

%
10
10
33,33
33,33
20

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι
μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό, αυτή μειώνεται αμέσως στο
ανακτήσιμο ποσό και η ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων περιλαμβάνεται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου
όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία
μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του
περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της
υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Κέρδη και ζημιές από διάθεση περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται με τη σύγκριση των
εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων περιουσιακών στοιχείων, τα
ποσά που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά δίκαιης αξίας μεταφέρονται στα κέρδη που
κρατήθηκαν.
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
αποτελούνται από μετρητά στην τράπεζα, μετρητά στο ταμείο και τραπεζικά
παρατραβήγματα.
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Προβλέψεις
Γίνονται προβλέψεις όταν η εταιρεία έχει μια παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα
γεγονότων του παρελθόντος, αν υπάρχει πιθανότητα ότι θα χρειαστεί εκροή οικονομικών
πόρων για εξόφληση της και μπορεί να γίνει βάσιμος υπολογισμός του ύψους της.
Επενδύσεις
Το Συγκρότημα ταξινομεί τις επενδύσεις του σε μετοχές και ομόλογα στις ακόλουθες
κατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, δάνεια που δημιουργούνται από την επιχείρηση και επενδύσεις που
κρατούνται μέχρι τη λήξη. Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτό τον καθορισμό σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς
εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική
αναγνώριση. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτή την
κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την πώληση στο προσεχές μέλλον ή αν ορίστηκε
σε αυτή την κατηγορία από τη διεύθυνση. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή
ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται
να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.
Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά και για τα
οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου. Τα δάνεια και εισπρακτέα
περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως
μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη
Επενδύσεις με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και με σταθερή λήξη τις οποίες η
διεύθυνση έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, εκτός από
δημιουργούμενα δάνεια και εισπρακτέα, ταξινομούνται ως επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι
τη λήξη. Αυτές οι επενδύσεις περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία έκτος από αυτές που έχουν λήξη εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του
ισολογισμού που περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
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Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται
κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται
ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν
πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για
τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου
μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της
απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία
υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών).
Εισπρακτέα ποσά
Τα εισπρακτέα ποσά παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιμολογίου μείον πρόνοια για
απομείωση αυτών των εισπρακτέων ποσών. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως το Συγκρότημα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα ποσά
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους του χρεώστη. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου. Το ποσό της
πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες οικονομικού κινδύνου

Το Συγκρότημα επιπρόσθετα από τον κίνδυνο βιοσημότητας που αναφέρεται στην σημείωση
1, εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας που
προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει. Η πολιτική που εφαρμόζει το
Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:
(1.1) Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών
μέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος υπόκεινται
σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων.
Λόγω ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος έχουν παγοποιηθεί, το Συγκρότημα
δεν έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό.
(1.2) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών
μέσων εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες
του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς,
εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Το
Συγκρότημα δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο επιτοκίου από τον μακροπρόθεσμο και
βραχυπρόθεσμο δανεισμό του αφού η χρηματοδότηση του στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά
σε δάνεια από συγγενικές εταιρείες που δεν φέρουν τόκο.
(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 δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα
μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα
στηρίζεται αποκλειστικά στην χρηματοδότηση από άλλες συγγενικές εταιρείες για
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού.
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(2)

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του
Συγκροτήματος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως
οι εμπορικές επενδύσεις και τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται
στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Η χρηματιστηριακή τιμή που
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότημα
είναι η τιμή προσφοράς. Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης.
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς
αγορές καθορίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών όπως μεθόδους
προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κάνει υποθέσεις με βάση τις συνθήκες της αγοράς
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
4

Ανάλυση κατά τομέα

Μέχρι το Μάρτιο του 2005 το συγκρότημα ήταν δραστηριοποιημένο στους τομείς παροχής
χρηματιστηριακών υπηρεσιών αγοραπωλησίες τίτλων για το ίδιο όφελος, διαχείρισης
κεφαλαίων και παροχής γραμματειακών υπηρεσιών. Οι χρηματιστηριακές δραστηριότητες
και οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τερματίστηκαν με την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας ‘ΕΠΕΥ’ από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και πλέων η μόνη δραστηριότητα που
υπερβαίνει το 10% του κύκλου εργασιών είναι ο τομέας των επενδύσεων για δικό του
όφελος. Όλες οι δραστηριότητες του συγκροτήματος διεξάγονται στην Κύπρο.
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Καθαρό κέρδος/(ζημιά) στις εμπορικές επενδύσεις

Κέρδη δίκαιης αξίας εμπορικών επενδύσεων (Σημ. 18)
Ζημιά από πώληση εμπορικών επενδύσεων

2006
Κ£

2005
Κ£

401.810
(23)

47.624
-

401.787

47.624

6
Κέρδος/ (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Κέρδος/ (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (Σημ.16)

7

2005
Κ£

245.944

(538.948)

245.944

(538.948)

2006
Κ£

2005
Κ£

300
7.290

18.700
581

7.590

19.281

2006
Κ£
151.675
39.431
1.924
15.000
6.500
9.693
1.006
49.022
274.251

2005
Κ£
2.590
176.204
36.265
3.573
86.899
15.820
10.725
11.371
19.132
100.957
463.536

Άλλα λειτουργικά έσοδα

Επισφαλή χρέη που εισπράχτηκαν
Κέρδη από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Άλλα έσοδα

8

2006
Κ£

Άλλα έξοδα

Χρηματιστηριακά έξοδα
Έξοδα προσωπικού (Σημ. 9)
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.14)
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση
Πρόβλεψη για επισφαλή χρέη
Αμοιβή ελεγκτών
Αμοιβή ελεγκτών – προηγούμενο έτος
Επαγγελματικά δικαιώματα
Διαφημιστικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης
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Κόστος προσωπικού

Μισθοί
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας
Έκτακτο προσωπικό
Ταμείο υγείας

Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που χρησιμοποιήθηκαν από το
Συγκρότημα:
Ολική απασχόληση

2006
Κ£

2005
Κ£

125.200
12.210
6.241
8.024
-

147.936
14.369
6.482
5.838
1.579

151.675

176.204

Αριθμός

Αριθμός

8

12

Το συγκρότημα έχει ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων
της Suphire Holdings Public Limited, που χρηματοδοτείται ξεχωριστά και ετοιμάζει τις δικές
του οικονομικές καταστάσεις, από το οποίο οι υπάλληλοι του Συγκροτήματος δικαιούνται
πληρωμή ορισμένων ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερματισμό των
υπηρεσιών τους.
10

Χρηματοδοτικά έξοδα – καθαρά

Χρεωστικοί τόκοι:
Τραπεζικό παρατράβηγμα
Τόκοι φορολογίας
Άλλοι τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι

12

2006
Κ£

Επανιατυπωμένο
2005
Κ£

89.810
133.594
5.727
229.131
(1.551)
227.580

89.976
87.556
64
177.596
(8.706)
168.890

Φορολογία
2006
Κ£

2005
Κ£

Τρέχουσα φορολογία
Αμυντική εισφορά
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεμένων εταιρειών (Σημ.15)

635
18.267

1.554
2.396

Χρέωση φορολογίας

18.902

3.950
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Φορολογία (συνέχεια)

Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

Κέρδος/ (Ζημιά) πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν
υπόκειται σε φορολογία
Επίπτωση φορολογικών ζημιών
Αμυντική εισφορά
Μερίδιο φορολογιών συνδεδεμένων εταιρειών
Χρέωση φορολογίας

2006
Κ£

2005
Κ£

1.860.706

(2.055.378)

186.070

(205.538)

426.366

151.637

(612.436)
635
18.267
18.902

(3.730)
57.631
1.554
2.396
3.950

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το Συγκρότημα είχε φορολογικές ζημιές προς μεταφορά που
ανέρχονται σε Κ£11.031.432 (2004:K£10.878.797).
Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού φόρου για
το Συγκρότημα είναι 10%. Για τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν των £1.000.000 υπόκεινται
σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο με ποσοστό 5%. Κέρδος από διάθεση τίτλων (μετοχές,
χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικοί και άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που
έχουν κατά νόμο συσταθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό και δικαιώματα επ’αυτών) δεν
υπόκεινται σε εταιρικό φόρο.
Κάτω από ορισμένες προυποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά
με ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό
φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με
ποσοστό 15%.
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Κέρδος /(Ζημιά) ανά μετοχή

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους (Κ£)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών ονομαστικής αξίας 5 σεντ η
καθεμία που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους

2006
Κ£

2005
Κ£

1.841.804

(2.059.328)

124.008.863

124.008.863

1,48

(1,66)

Βασικό κέρδος/ (ζημιά) ανά μετοχή (σεντ)

Κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή δεν παρουσιάζεται αφού δεν προκύπτει κατανομή
με τα δικαιώματα επιλογής και με τα δικαιώματα αγοράς μετοχών που ήταν εκδομένα.
Ο μεσοσταθμικός αριθμός των μετοχών που ήταν εκδομένος κατά τη διάρκεια του έτους
υπολογίστηκε ως εξής:
Μετοχές ονομαστικής αξίας
10 σεντ η καθεμιά
2005
2006
Στην αρχή και τέλος του έτους

14

124.008.863

124.008.863

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Έπιπλα
σκεύη και
εξοπλισμός
γραφείου

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
και λογισμικά
προγράμματα

Κ£

Κ£

Οχήματα

Ανακαίνιση

Σύνολο
2006

Κ£

Κ£

Κ£

Σύνολο
2005
Κ£

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου

171.513

134.270

6.520

131.986

444.289

394.418

Προσθήκες έτους

-

4.200

948

10.349

15.497

49.871

Πωλήσεις

-

-

(1.150)

-

(1.150)

171.513

138.470

6.318

142.335

458.636

444.289

Την 1 Ιανουαρίου

93.028

125.003

5.446

16.905

204.117

Χρέωση για το έτος

17.659

6.982

1.074

13.716

240.382
39.431

-

-

(1.150)

-

(1.150)

Στις 31 Δεκεμβρίου

110.687

131.985

5.370

30.621

278.663

240.382

Καθαρή λογιστική
αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου

60.826

6.485

948

111.714

179.972

203.907

Στις 31 Δεκεμβρίου
Αποσβέσεις

Πωλήσεις

36.265
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Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

Στην αρχή του έτους
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών πριν τη
φορολογία
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεμένων εταιρειών (Σημ. 12)
Αναστροφή ζημιάς/ χρέωση για απομείωση αξίας επένδυσης

2006
Κ£
626.087
456.520

Επαναδιατυπωμένο
2005
Κ£
1.677.211
(172.681)

(18.267)
1.207.824

(2.396)
(876.047)

Στο τέλος του έτους

2.272.164

626.087

Το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης αντιπροσωπεύει την χαμηλότερη αξία μεταξύ της
χρηματιστηριακής τιμής πώλησης της συνδεδεμένης εταιρείας και του συμφέροντος του
Συγκροτήματος στο καθαρό ενεργητικό της συνδεδεμένης εταιρεία.
Οι λεπτομέρειες των συνδεδεμένων εταιριών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, είναι ως
εξής:
Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Εκδοθέν μετοχικό
κεφάλαιο
Blue Island Holdings Limited
Αίαντας Επενδυτική Δημοσια Λτδ

Κ£1.543.782
Κ£40.601.015

Κύριες
δραστηριότητες

Ποσοστό μετοχών

Ιχθυοκαλλιέργεια

2006
%
24,66

2005
%
24,66

Επενδύσεις

20,15

20,15

Η εταιρεία Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ είναι συνδεδεμένη εταιρεία του Συγκροτήματος
από τις 14 Δεκεμβρίου 2004 ημερομηνία κατά την οποία έχει εγκριθεί από το δικαστήριο η
μείωση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 90.000.000 εκατομμύρια
μετοχές σε 81.202.030 με αποτέλεσμα η συμμετοχή του Συγκροτήματος στο μετοχικό της
κεφάλαιο να αυξηθεί στο 20,15%. (βλέπε σημείωση 25).
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Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)

Περιληπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες του
Συγκροτήματος είναι:
2006
2005
Κ£
Κ£
Σύνολο ενεργητικού
19.507.005
20.741.783
Σύνολο παθητικού
(3.459.261)
(2.791.953)
Καθαρό ενεργητικό
16.047.744
17.949.830
Μερίδιο καθαρού ενεργητικού συνδεδεμένων εταιρειών

3.879.308

3.460.899

Εισόδημα

5.589.762

4.412.003

(3.336.166)

(3.823.525)

Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων

3.846.816

4.883.875

Κέρδος/ Ζημιά για το έτος

2.109.876

(801.642)

456.520

(172.681)

3.753.176

626.087

Ζημιά από εκποίηση επενδύσεων για εμπορικούς σκοπούς

Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών
Χρηματιστηριακή αξία

16
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες – (Σήμ. 24)
Πωλήσεις – (Σήμ. 24)
Κέρδος/ Ζημιά δίκαιης αξίας (Σημ.6)

2006
Κ£
498.690
414.709
(414.709)
245.944

2005
Κ£
1.678.681
8.819
(649.862)
(538.948)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

744.634

498.690

Επενδύσεις συνολικού ποσού Κ£415.083 είναι εγγεγραμμένες επί ονόματι τρίτων δυνάμη
κατεμπιστεύματος. Ο κατεμπιστευματοδόχος προχώρησε με την πώληση μετοχών σε δημόσιες
εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Κύπρου αξίας Κ£414.709, και την αντικατάσταση
τους με μετοχές της επίσης δημόσιας εταιρείας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο Κύπρου
Suphire Venture Capital Ltd.
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων αποτελούνται κυρίως από εμπορεύσιμες μετοχές και, επανεκτιμούνται κάθε
χρόνο σε δίκαιες αξίες στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου. Για επενδύσεις που
εμπορεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η δίκαιη αξία καθορίζεται σύμφωνα με τις
επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Για άλλες επενδύσεις, η δίκαιη
αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς παρόμοιων τίτλων ή σύμφωνα με
την προεξόφληση ταμειακής ροής των πραγματικών ενεργητικών στοιχείων.
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε σχέση με τις
επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση φαίνονται στην Σημ.6.
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Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
2006
Κ£

2005
Κ£

176.694
113.077
90.175
-

176.694
105.680
22.797
4.328

379.946

309.499

2006
Κ£

2005
Κ£

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες

214.138
2.673

174.478
80.736

Πωλήσεις
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σημ.5)

(4.324)
401.810

(88.700)
47.624

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

614.297

214.138

Εισπρακτέα από πελάτες – καθαρά
Άλλα εισπρακτέα
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ.24)
Εισπρακτέα από Διευθυντή (Σημ. 24)

18

Εμπορικές επενδύσεις

Οι εμπορικές επενδύσεις εμπορεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και εκτιμούνται σε
αγοραία αξία στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τις επίσημες τιμές
πλειοδότησης (Bid price) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Οι εμπορικές επενδύσεις ταξινομούνται ως τρεχούμενο ενεργητικό επειδή αναμένεται να
ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, οι εμπορικές επενδύσεις παρουσιάζονται στη ροή μετρητών
από εργασίες ως μέρος των αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης.
Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των εμπορικών
επενδύσεων καταχωρούνται στα έσοδα εργασιών (Σημ.5).
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Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

2006
Κ£

2005
Κ£

13.487

2.125

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και τα τραπεζικά παρατραβήγματα
περιλαμβάνουν:

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ.23)

2006
Κ£

2005
Κ£

13.487
(772.167)

2.124
(682.751)

758.680

(680.627)

Μη ταμειακές συναλλαγές
Δεν υπήρξαν σημαντικές μη ταμειακές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και του
προηγούμενου έτους που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην τράπεζα Κύπρου έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμό
ανακτησιμότητας (recovery account), και έχει κινηθεί αγωγή από την τράπεζα για είσπραξη του
οφειλόμενου ποσού (βλέπε σημείωση 1).
20

Μετοχικό κεφάλαιο
2005

2006

Εγκεκριμένο
Μετοχές της Κ£0,05 η καθεμιά
Εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξολοκλήρου
Μετοχές της Κ£0,05 η καθεμιά
Μείωση κεφαλαίου

Αριθμός
μετοχών

Κ£

Αριθμός
μετοχών

Κ£

500.000.000

50.000.000

500.000.000

50.000.000

124.008.863
124.008.863

12.400.886
(6.200.443)
6.200.443

124.008.863
124.008.863

12.400.886
12.400.886

Στις 13 Δεκεμβρίου 2006 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε διάταγμα με βάση το
οποίο εγκρίθηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής: Το εγκεκριμένο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανερχόταν σε £50.000.000 και το οποίο ήταν διαιρεμένο σε
500.000.000 συνήθεις μετοχές των £0,10 η κάθε μια, μειώθηκε σε £25.000.000 διαιρεμένο σε
500.000.000 συνήθεις μετοχές των £0,05 η κάθε μία.
Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανερχόταν σε £12.400.886,30 και το
οποίο ήταν διαιρεμένο σε 124.008.863 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των £0,10 η
κάθε μία, μειώθηκε σε £6.200.443,15 διαιρεμένο σε 124.008.863 συνήθεις πλήρως
εξοφληθείσες μετοχές των £0,05 η κάθε μία. Η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μειώθηκε
από £0,10 η κάθε μία σε £0,05 η κάθε μία.
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά
ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων με τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την ίδια με την ίδια
φορολογική αρχή.
Δεν γίνετε πρόβλεψη για αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αφού δεν προβλέπετε να
προκύψουν μελλοντικά φορολογητέα εισοδήματα.
22

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Πληρωτέα σε πελάτες
Άλλοι πιστωτές
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ.24)
Οφειλόμενα έξοδα
Πληρωτέα στους διευθυντές (Σημ. 24)

23

2006
Κ£

2005
Κ£

98.834
353.923
1.265.062
25.752
161.047

129.191
341.662
1.147.170
-

1.904.618

1.618.023

Δανεισμός

Βραχυπρόθεσμος
Suphire Estates Limited
Τραπεζικά παρατραβήγματα

2006
Κ£

2005
Κ£

67.064
772.167

67.064
682.751

839.231

749.815

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως εξής:
•
•

Με προσωπικές εγγυήσεις των Διοικητικών Συμβούλων για το ποσό των
παρατραβηγμάτων (Σημ.24)
Με ενεχυρίαση εμπορικών επενδύσεων της συνδεδεμένης εταιρείας Suphire Trading &
Investments Limited ύψους Κ£58.000.(Σημ.24).

Τα δάνεια από συγγενικά μέρη δεν ήταν εξασφαλισμένα, παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία στις 2
Σεπτεμβρίου 2002 και έφεραν ίσο τόκο προς το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας
Κύπρου πλέον 1,5%.
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών παρατραβηγμάτων και των δανείων από
συγγενικά μέρη είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.
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Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας είναι η κα Ρέα Ανδρονίκου η οποία κατέχει, άμεσα ή έμμεσα,
62,59% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου είναι
ευρέως διεσπαρμένο.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη, εταιρείες στις οποίες η κα Ρέα Ανδρονίκου
έχει σημαντικό συμφέρον, ή εταιρείες που έχουν σημαντικό συμφέρον στη Suphire Holdings
Public Limited.
(α)

Πώληση τίτλων και υπηρεσιών σε συγγενικά μέρη

Παροχή υπηρεσιών
Πώληση τίτλων

2006
Κ£
26.430
-

2005
Κ£
26.400
649.862

Οι πωλήσεις τίτλων και η παροχή υπηρεσιών σε συγγενικά μέρη έγιναν με εμπορικούς όρους
και προϋποθέσεις.
(β)

Αγορά τίτλων και υπηρεσιών από συγγενικά μέρη

Ενοίκια πληρωτέα
Αγορά τίτλων (Σημ. 16)

2006
Κ£
4.350
414.709

2005
Κ£
2.300
-

Τα ενοίκια χρεώνονται στην εταιρεία με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις
(γ)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες

2006
Κ£

2005
Κ£

90.175

22.797

1.265.062

1.147.170

Τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη αφορούν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του
Συγκροτήματος και των συγγενικών μερών και αφορούν κυρίως συναλλαγές σχετικά με
αγοραπωλησίες μετοχών και χρηματοδοτικές συναλλαγές για οικονομική υποστήριξη του
Συγκροτήματος.
Τα υπόλοιπα δεν είναι εξασφαλισμένα, δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν καθοριστεί όροι και
προϋποθέσεις για την αποπληρωμή τους .
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Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(δ)

Αμοιβή Συμβούλων
Πιστωτικά / (χρεωστικά) υπόλοιπα συμβούλων

161.047

2005
Κ£
(4.328)

2006
Κ£

2005
Κ£

-

54.534
55.534

2006
Κ£
Ρέα Ανδρονίκου

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως εξής:

Αμοιβή για μη εκτελεστικούς Συμβούλους
Αμοιβή Συμβούλων με εκτελεστική ιδιότητα

(ε)

Εξασφάλιση τραπεζικών παρατραβηγμάτων

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές
εγγυήσεις των Διοικητικών Συμβούλων Ιωάννη Ανδρονίκου και Ρέας Ανδρονίκου για το ύψος
των παρατραβηγμάτων και με ενεχυρίαση εμπορικών επενδύσεων της συνδεδεμένης εταιρείας
Suphire Trading & Investments Limited ύψους Κ£58.000 (Σημ.23).
25

Αναπροσαρμογή για προηγούμενα έτη

(α) Όπως αναφέρεται στην σημείωση 15 η εταιρεία Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ είναι
συνδεδεμένη εταιρεία του Συγκροτήματος από τις 14 Δεκεμβρίου 2004.
Η επένδυση αυτή λογίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2005 στα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2005 έχουν τροποποιηθεί για να λογίζεται η επένδυση
αυτή με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία

Στην αρχή του έτους (1)
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών πριν τη
φορολογία (2)
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεμένων εταιρειών (2)
Απομείωση αξίας επένδυσης (2)
Στο τέλος του έτους

Επαναδιατυπωμένο
2005
Κ£
1.677.211

Όπως αρχικά
διατυπώθηκε
2005
Κ£
1.088.158

(172.681)
(2.396)
(876.047)

(71.663)
(2.395)
(633.453)

626.087

380.647
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Αναπροσαρμογή για προηγούμενα έτη (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
Όπως
αρχικά
διατυπώθηκε
Επαναδιατυπωμένο
2005
Κ£

2005
Κ£

1.678.681
8.819
(649.862)
(538.948)

2.267.734
8.819
(649.862)
(882.561)

498.690

744.130

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους (1)
Προσθήκες
Πωλήσεις – συγγενικά μέρη
Κέρδος/ Ζημιά δίκαιης αξίας (2)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

(1) Έχει επαναταξινομηθεί ποσό ύψους Κ£589.053 το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία της
επένδυσης στην εταιρεία Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ από το αρχικό υπόλοιπο των
Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (Σημ. 16) στο αρχικό υπόλοιπο των Επενδύσεων σε συνδεδεμένη εταιρεία
(Σημ. 15.).
(2) Ποσό ύψους K£343.613 που περιλαμβανόταν στην ζημιά δίκαιης αξίας των
Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων έχει επαναταξινομηθεί στις Επενδύσεις σε συγγενική εταιρεία (Σημ. 15) ως
εξής:
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών πριν τη φορολογία
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεμένων εταιρειών
Απομείωση αξίας επένδυσης

K£
(101.018)
(1)
(242.594)
(343.613)

β) Τόκοι ύψους Κ£175.749 που έχουν υπολογιστεί από το γραφείο φόρου εισοδήματος μέχρι
και το 2005 για φορολογίες που εκκρεμούν από έτος 2000 και μετά, δεν είχαν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών.
Τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών έχουν τροποποιηθεί για να λογιστούν οι τόκοι
αυτοί, οι οποίοι έχουν χρεωθεί ως εξής:
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Αναπροσαρμογή για προηγούμενα έτη (συνέχεια)

Χρηματοδοτικά έξοδα – καθαρά

Χρεωστικοί τόκοι:
Τραπεζικό παρατράβηγμα
Τόκοι φορολογίας (1)
Άλλοι τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι

Επαναδιατυπωμένο
2005
Κ£

Όπως αρχικά
διατυπώθηκε
2005
Κ£

89.976
87.556
64
177.596
(8.706)
168.890

89.976
39.574
64
129.614
(8.706)
120.908

Συσσωρευμένες ζημιές

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005 (2)
Καθαρή ζημιά για το έτος (1)
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006

Επαναδιατυπωμένο
Κ£
(13.225.223)
(2.059.328)
(15.284.551)

Όπως αρχικά
διατυπώθηκε
Κ£
(13.097.456)
(2.011.346)
(15.108.802)

(1) τόκοι ύψους Κ£47.982 έχουν λογιστεί στο έτος 2005.
(2) τόκοι ύψους Κ£127.767 έχουν λογιστεί στα έτη 2000-2004.
(3) το υπόλοιπο των τρεχούμενων φορολογικών υποχρεώσεων όπως αυτές παρουσιάζονται
στον ισολογισμό για το έτος 2005 έχουν αυξηθεί από Κ£908.997 (όπως είχε αρχικά
διατυπωθεί) σε Κ£1.084.746.
26

Δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2006 εκτός από
αυτές που αναφέρονται στην σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.
27

Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που να
έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση ελεγκτών σελίδες 6-7
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Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός και η κατάσταση
ταμειακών ροών του Συγκροτήματος έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με βάση την ισοτιμία
που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 σε ευρώ

Έσοδα
Χρηματιστηριακές προμήθειες
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) στις εμπορικές επενδύσεις
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) στις επενδύσεις που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Έσοδα από μερίσματα
Απομείωση αξίας επενδύσεων σε συνδεδεμένη εταιρεία(Σημ.15)
Αναστροφή ζημιάς απομείωσης από συνδεδεμένες εταιρείες
Λογιστικές και γραμματειακές υπηρεσίες
Άλλα λειτουργικά έσοδα

Έξοδα
Άλλα έξοδα
Κέρδος/(Ζημιά) εργασιών
Χρηματοδοτικά έξοδα – καθαρά
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών πριν την
φορολογία
Κέρδος/(Ζημιά) πριν την φορολογία
Φορολογία
Κέρδος/(Ζημιά) για το έτος
Κέρδος/(Ζημιά) ανά μετοχή (σέντ)

2006
€

Επαναδιατυπωμένο
2005
€

694.891
425.360

33.279
82.366
(932.111)

112
2.088.932
74.035
13.127
_________

31.167
(1.515.123)
104.732
33.347
_________

3.296.457
(474.317)
_________

(2.162.343)
(801.686)
_________

2.822.140
(393.600)
789.551

(2.964.029)
(292.095)
(298.652)

_________
3.218.091

_________
(3.554.776)

(32.691)
_________
3.185.400
========

(6.832)
_________
(3.561.608)
========

2,57
========

(2,87)
========
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Ισολογισμός σε ευρώ
στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εμπορικές επενδύσεις
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

2006
€

Επαναδιατυπωμένο
2005
€

311.262
3.929.708

352.657
1.082.818

1.287.845
________
5.528.815
________

862.484
________
2.297.959
________

657.117
1.062.427
23.326
________
1.742.870
_________
7.271.685
========

535.279
370.352
3.675
________
909.306
________
3.207.265
========

10.723.666
2.220.889
(12.525.565)
_________

21.447.332
2.220.889
(26.434.631)
________

418.990
_________

(2.766.410)
________

2.430
_________

2.430
_________

3.294.039
2.104.776
1.451.450
_________
6.850.265
_________
6.852.695
_________

2.798.371
1.876.068
1.296.806
_________
5.971.245
_________
5.973.675
_________

7.271.685
========

3.207.265
========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Συσσωρευμένες ζημιές

Μη Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δανεισμός

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Κατάσταση ταμειακών ροών σε ευρώ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Κέρδος/(Ζημιά) πριν την φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Χρεωστικούς τόκους
Πιστωτικούς τόκους
Κέρδη δίκαιης αξίας εμπορικών επενδύσεων
Κέρδη/ Ζημιές δίκαιης αξίας Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού
αποτελεσμάτων
Κέρδος/ ζημιά από επένδυση σε συγγενικές εταιρείες
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εμπορικές επενδύσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού
αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές δανεισμού
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) στα μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του έτους

€
3.218.091

Επαναδιατυπωμένο
€
(3.554.776)

68.196
386.377
(2.682)
(694.930)
(425.360)

62.720
307.040
(15.057)
932.111

(2.878.484)
__________
(328.792)

1.813.777
__________
(454.185)

(121.838)
2.855
495.661
__________
47.886
(3.433)
__________
44.453
__________

239.287
(68.592)
(564.133)
_________
(847.623)
(5.720)
_________
(853.343)
_________

(26.802)
(717.239)

(86.252)
(15.253)

717.239

1.123.937

2.682
_________
(24.120)
_________

15.057
________
1.037.489
________

(155.326)
_________
(155.326)
_________
(134.993)
(1.177.144)
_______
(1.312.137)
========

(20.185)
(224.057)
_________
(244.242)
_________
(60.096)
(1.117.048)
_______
(1.177.144)
=========

