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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας της Suphire 
Holdings Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ 
όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ενοποιημένες ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες  
9 μέχρι 34 και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας οι οποίες 
παρουσιάζονται στις σελίδες 41 μέχρι 62

(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), του άρθρου 9 και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 
οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Suphire Holdings Public Ltd και 
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο 
και στους ξεχωριστούς λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας

(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 
επιχείρησης καθώς και της θέσης της Suphire Holdings Public Ltd και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο και στους 
ξεχωριστούς λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας, μαζί με περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

……………………………………
Βασίλειος Θεοδώρου
Πρόεδρος  

……………………………………
Ρέα Ανδρονίκου

Μη εκτελεστικοί 

……………………………………
Χρίστος Θεοδούλου
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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 2008.

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 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 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. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία της στις 31 Ιουνίου 2005 αποφάσισε την ολική 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας, 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 Εταιρείας τοποθετήθηκαν, με απόφαση του ΧΑΚ στις 18 Μαρτίου 2005, και 
παραμένουν στην ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης. 

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 εταιρειών του συγκροτήματος και 
του κ. Ανδρονίκου για ισχυριζόμενη καταδολίευση και κακοδιαχείριση χρημάτων, των υπό 
διαχείριση κεφαλαίων τους.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, παγοποίησε περιουσιακά στοιχεία των Συμβούλων, 
Ιωάννη και Ρέας Ανδρονίκου, και των εταιρειών του Συγκροτήματος. Αυτό προβλέπει τη 
δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των επενδύσεων των εταιρειών του 
Συγκροτήματος και παγοποίηση της περιουσίας των πιο πάνω Συμβούλων. 

Η θυγατρική εταιρεία, Suphire Securities and Financial Services Ltd και το πρώην διοικητικό 
της στέλεχος Ιωάννης Ανδρονίκου καταδικάστηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2007 από το 
Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση 11426/05 με το Ταμείο Συντάξεων της
ΑΗΚ για διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος και συγκεκριμένα του αδικήματος της κλοπής 
υπό αντιπροσώπου καθώς και για διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης. 
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας προχώρησε στην επιβολή χρηματικής ποινής ύψους  Ευρώ 
341.720 (Λ.Κ.200.000) στην θυγατρική εταιρεία και εξέδωσε διάταγμα για δήμευση εναντίον της 
θυγατρικής εταιρείας ποσού Ευρώ 7.382.560 (Λ.Κ.4.320.821). Η έφεση απορρίφθηκε.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Suphire Holdings Public Ltd
στην υπόθεση 2229/2006 με το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας 'Δασικαί 
Βιομηχανιαί Κύπρου Λτδ'  για το ποσό Ευρώ 1.935.600 (Λ.Κ.1.132.856). Η εταιρεία έχει υποβάλει 
έφεση εναντίον της πιό πάνω απόφασης η οποία εκκρεμεί.

Η Αγωγή του ταμείου προνοίας πιλότων και Ιπτάμενων Μηχανικών των Κυπριακών Αερογραμμών
εναντίον της θυγατρικής εταιρείας Suphire Securities and Financial Services Ltd καθώς και 
συγγενικών προσώπων ύψούς 10,7 εκατομμυρίων Ευρώ δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη για τυχών υποχρέωση που μπορεί να προκύψει.

Το Συγκρότημα υπέστη ζημιά Ευρώ 4.432.600 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και, 
κατά την ημερομηνία αυτή το σύνολο των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος υπερέβαιναν το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων του κατά Ευρώ 13.173.534 Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με τα πιο πάνω 
γεγονότα καθιστούν το μέλλον του Συγκροτήματος αβέβαιο σε σχέση με τις δραστηριότητες της καθώς 
και την ικανότητα της να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Το διοικητικό συμβούλιο της 
εταιρείας θα εξετάσει εντός του 2009 το θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 9. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και η καθαρή ζημιά για το έτος μεταφέρεται στα 
αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο

Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Κατά τη διάρκεια του 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από Κυπριακές Λίρες 
σε Ευρώ σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007, Νόμος 
33(Ι)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη μετατροπή έχει γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του πιο πάνω Νόμου.  Για τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε 
Ευρώ έχει χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία που καθορίστηκε €1=£0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της 
νομοθεσίας για στρογγυλοποίηση.

Στις 25 Ιουνίου 2008, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η 
μετατροπή και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας μετά τη στρογγυλοποίηση 
από Λ Κ 0,05 σε €0,09.

Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το εγκεκριμένο 
και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί σε Ευρώ και αυξηθεί σε €45.000.000 και 
€11.160.798 αντίστοιχα.

Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη μετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους 
€566.712 έχει κεφαλαιοποιηθεί με μεταφορά από το ειδικό αποθεματικό.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και την ημερομηνία αυτής 
της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Η κα. Ρέα Ανδρονίκου, ο κ. Χρίστος Θεοδούλου 
και ο κ. Βασίλειος Θεοδώρου ήταν διευθυντές για ολόκληρο το 2008. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας η κα. Ρέα Ανδρονίκου, ο κ. Χρίστος Θεοδούλου, 
και ο κ. Βασίλειος 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.

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 2008 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής, ήταν ως εξής:

Ποσοστό συμμετοχής 
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου

2008 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 ή άμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής είχαν 
ως εξής:

Ποσοστό συμμετοχής 
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου

2008 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.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

Εκτός από τις συμβάσεις που αναφέρονται στη σημείωση 25, στις 31 Δεκεμβρίου 2008 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.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την λήξη του έτους αναφέρονται στη 
σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.

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 Philippides Ltd, 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
29 Απριλίου 2009
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
Προς τα Μέλη της Suphire Holdings Public Limited

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Μας ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Suphire 
Holdings Public Ltd (η ''Εταιρεία'') και των εξαρτημένων της (“το Συγκρότημα”) στις σελίδες 9 μέχρι 34, που 
αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 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

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. Όμως, λόγω του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της Βάσης για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης, 
δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε επαρκή κατάλληλη ελεγκτική μαρτυρία που να παρέχει βάση για ελεγκτική γνώμη.

Βάση για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης

(1) Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρεται σε αγωγές πελατών 
εναντίον των εταιρειών του Συγκροτήματος και του κ Ιωάννη Ανδρονίκου (πρώην συμβούλου) για καταδολίευση 
και για κακοδιαχείριση χρημάτων, των υπό διαχείριση κεφαλαίων τους. Η θυγατρική εταιρεία Suphire Securities 
and Financial Services Ltd και το πρώην διοικητικό της στέλεχος Ιωάννης Ανδρονίκου καταδικάστηκαν στις 28 
Σεπτεμβρίου 2007 από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση 11426/05 με το Ταμείο Συντάξεων 
της ΑΗΚ για διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος και συγκεκριμένα του αδικήματος της κλοπής υπό 
αντιπροσώπου καθώς και για διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας 
προχώρησε στην επιβολή χρηματικής ποινής ύψους Ευρώ 341.720 (Λ.Κ.200.000) στην θυγατρική εταιρεία και 
εξέδωσε διάταγμα για δήμευση εναντίον της θυγατρικής εταιρείας ποσού Ευρώ 7.382.560 (Λ.Κ.4.320.821). Η 
έφεση της εταιρείας εναντίον της απόφασης απορρίφθηκε.

(2) Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Εταιρείας στην υπόθεση 2229/2006 με το 
Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας 'Δασικαί Βιομηχανιαί Κύπρου Λτδ'  για το ποσό Ευρώ 
1.935.600 (Λ.Κ.1.132.856). Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει την προαναφερθείσα υποχρέωση σε αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει υποβάλει έφεση εναντίον της πιο πάνω απόφασης η οποία εκκρεμεί.

(3) Η Αγωγή του ταμείου προνοίας πιλότων και Ιπτάμενων Μηχανικών των Κυπριακών Αερογραμμών εναντίον της 
θυγατρικής εταιρείας Suphire Securities and Financial Services Ltd καθώς και συγγενικών προσώπων ύψούς 10,7 
εκατομμυρίων Ευρώ δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τυχόν υποχρέωση που 
μπορεί να προκύψει.
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(4) Όπως αναφέρεται στη σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων, η συνδεδεμένη εταιρεία, Αίαντας Επενδυτική
Δημόσια Λτδ, δεν έχει συμπεριλάβει στις οικονομικές καταστάσεις της, όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών 
Νόμο, Κεφ.113 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ28 “Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες”, τις 
οικονομικές καταστάσεις των συνδεδεμένων της εταιρειών. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
συνδεδεμένης εταιρείας, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, προέβη σε δική του εκτίμηση αναφορικά με την αξία 
μετοχών δημόσιων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δεν υπήρχαν εξελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις για τις εν λόγω μετοχές. Λόγω των πιο πάνω δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για την 
αξία της εν λόγω συνδεδεμένης εταιρείας.

(5) Δεν υπήρχαν ανεξάρτητες εκθέσεις εκτιμήσεων ή/και εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που θα μπορούσαμε 
να χρησιμοποιήσουμε για να βεβαιωθούμε ότι μετοχές σε δημόσια εταιρεία μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρο αξίας Ευρώ 259.916 αποτιμήθηκαν στην δίκαιη αξία τους. Οι μετοχές αυτές περιλαμβάνονται στα 
χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (σημείωση 
16). Λόγω των πιο πάνω δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για την αξία των εν λόγω μετοχών.

(6) Το Συγκρότημα υπέστη ζημιά Ευρώ 4.432.600 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και, κατά την 
ημερομηνία αυτή το σύνολο των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος υπερέβαιναν το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων του κατά Ευρώ 13.173.534 Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με τα πιο πάνω γεγονότα καθιστούν το μέλλον 
του Συγκροτήματος αβέβαιο σε σχέση με τις δραστηριότητες του καθώς και την ικανότητα του να συνεχίσει ως 
δρώσα οικονομική μονάδα.

(7) Δεν κατέστη δυνατή η περισυλλογή ικανοποιητικών στοιχείων ελέγχου ως προς την ανακτησιμότητα του  
 υπολοίπου των εμπορικών χρεωστών όπως αυτό παρουσιάζεται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Άρνηση ‘Έκφρασης Γνώμης

Λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο της Βάσης για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης, 
δεν εκφράζουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων. 

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 τα θέματα που περιγράφονται στην παράγραφο της Βάσης για 
Άρνηση Έκφρασης Γνώμης.

• Κατά την  γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, εκτός από τα θέματα 
που περιγράφονται στην παράγραφο 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 τα θέματα που περιγράφονται στην παράγραφο της
Βάσης για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης.

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 3
μέχρι 6 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Εγκεκριμένοι Λογιστές & Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, Κύπρος 
29 Απριλίου 2009
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Suphire Holdings Public Limited

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Σημ. 2008 2007
€ €

Έσοδα
Καθαρή (ζημιά) στις εμπορικές επενδύσεις 5 (578.134) (161.772)
Καθαρή (ζημιά)/κέρδος στα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 6 (629.415) 81.415
Έσοδα από μερίσματα 788 43.193
Λογιστικές και γραμματειακές υπηρεσίες 82.973 76.706
Άλλα λειτουργικά έσοδα 7 13.988 47.870

_________ _________
(1.109.800) 87.412

Έξοδα
Έξοδα διοίκησης 8 (366.864) (446.425)
Έξοδα διανομής και πωλήσεων 9 (17.274) -
Απομείωση αξίας επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες 15 (1.749.897) (170.404)
Άλλα έξοδα (12.088) (5.204)

_________ _________
(Ζημιά) εργασιών (3.255.923) (534.621)

Χρηματοδοτικά έξοδα – καθαρά 11 (397.224) (308.344)
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών μετά την 
φορολογία 15 (779.086) 216.586
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις 23 - (7.724.281)

_________ _________
Ζημιά πριν την φορολογία (4.432.233) (8.350.660)

Φορολογία 12 (367) (3.771)
_________ _________

Ζημιά για το έτος (4.432.600) (8.354.431)
======== ========

Ζημιά ανά μετοχή (σέντ) 13 (3,57) (6,74)
======= =======

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Suphire Holdings Public Limited

Ενοποιημένος Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Περιουσιακά στοιχεία Σημ.
2008

€
2007

€
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 14 202.028 259.104
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 15 1.350.387 3.928.404
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 16 724.283 1.353.698

________ ________
2.276.698 5.541.206
________ ________

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 17 831.458 832.625
Εμπορικές επενδύσεις 18 304.315 894.246
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 19 9.769 3.218

________ ________
1.145.542 1.730.089
________ ________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.422.240 7.271.295
======= =======

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 20 11.160.798 10.594.086
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 1.627.342 2.194.054
Συσσωρευμένες ζημιές (25.961.674) (21.529.074)

________ ________

 
(13.173.534) (8.740.934)

________ ________
Μη Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 21 2.401 2.401

_________ _________
2.401 7.726.682

_________ _________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 4.776.071 4.499.201
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις 23 7.724.281 7.724.281 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.276.656 2.173.057
Δανεισμός 24 1.816.365 1.613.289

________ ________
16.593.373 16.009.828

________ ________
Σύνολο υποχρεώσεων 16.595.774 16.012.229

________ ________

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.422.240 7.271.295
======= ========

Στις 29 Απριλίου 2009 το διοικητικό συμβούλιο της Suphire Holdings Public Limited ενέκρινε αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

…………………….. ……….…………….
Ρέα Ανδρονίκου Βασίλειος Θεοδώρου  
Σύμβουλος Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 34 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 2008

Μετοχικό Συσσωρευμένες Ειδικό 
κεφάλαιο ζημιές αποθεματικό Σύνολο

€ € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 10.594.086 (13.174.643) 2.194.054 (386.503)

Καθαρή ζημιά για το έτος - (8.354.431) - (8.354.431)
__________ __________ __________ _________

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 10.594.086 (21.529.074) 2.194.054 (8.740.934)
Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου από 
Λίρες Κύπρου σε Ευρώ

566.712 - (566.712) -

Καθαρή ζημιά για το έτος  - (4.432.600)  - (4.432.600)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008 11.160.798 (25.961.674) 1.627.342 (13.173.534)
========= ========= ========= ========

Από το φορολογικό έτος που άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες οι οποίες δεν 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 13 μέχρι 34 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 2008

2008 2007
€ €

(Ζημιά) πριν την φορολογία (4.432.233) (8.350.660)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 57.076 63.288
Χρεωστικούς τόκους 402.182 298.004
Πιστωτικούς τόκους (5.290) (3.504)
Μερίσματα εισπρακτέα (788) -
Ζημιές δίκαιης αξίας εμπορικών επενδύσεων 578.134 161.772
Ζημιά/(Κέρδη) δίκαιης αξίας Χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων

629.415 (81.415)

Ζημιά /(κέρδος) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 1.782.965 (62.267)
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις - 7.724.281
Τόκοι φορολογίας που συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα χρηματοδότησης 145.769 -

__________ __________
(842.770) (250.501)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 1.167 (183.449)
Εμπορικές επενδύσεις 11.797 (6.429)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 276.870 444.536

_________ _________
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες (552.936) 4.157

Φορολογία που πληρώθηκε (42.537) (15.864)
_______ _______

Καθαρά μετρητά από εργασίες (595.473) (11.707)
_______ _______

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - (14.890)
Τόκοι που εισπράχτηκαν 5.290 3.504
Μερίδιο ζημιάς από επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 795.052 -

________ ________
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες  800.342 (11.386)

________ ________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανείων (256) -
Τόκοι που πληρώθηκαν (402.182) (176.111)
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 789 -

________ ________
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (401.649) (176.111)

________ ________

Καθαρή (μείωση) στα μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα (196.780) (199.204)

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους (1.495.486) (1.296.282)
_______ _______

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα  στο τέλος του έτους (1.692.266) (1.495.486)
======= =======

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 34 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 αγοραπωλησία 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
Λόγω των γεγονότων που περιγράφονται πιο κάτω το Συγκρότημα πραγματοποίησε ελάχιστες 
εμπορικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια του έτους. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία της στις 31 Ιουνίου 2005 αποφάσισε την ολική 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας, 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 
Εταιρείας τοποθετήθηκαν, με απόφαση του ΧΑΚ στις 18 Μαρτίου 2005, και παραμένουν στην 
ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης. 

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 θυγατρικής εταιρείας, Suphire Securities and 
Financial Services Limited για ισχυριζόμενη καταδολίευση και κακοδιαχείριση χρημάτων, των 
υπό διαχείριση κεφαλαίων τους.

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 και παγοποίηση της περιουσίας των πιο πάνω Συμβούλων. 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

Η θυγατρική εταιρεία, Suphire Securities and Financial Services Ltd και το πρώην διοικητικό της 
στέλεχος Ιωάννης Ανδρονίκου καταδικάστηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2007 από το Μόνιμο 
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση 11426/05 με το Ταμείο Συντάξεων της ΑΗΚ για 
διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος και συγκεκριμένα του αδικήματος της κλοπής υπό 
αντιπροσώπου καθώς και για διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο 
Λευκωσίας προχώρησε στην επιβολή χρηματικής ποινής ύψους Ευρώ341.720 (Λ.Κ.200.000)
στην θυγατρική εταιρεία και εξέδωσε διάταγμα για δήμευση εναντίον της θυγατρικής εταιρείας 
ποσού Ευρώ 7.382.560 (Λ.Κ.4.320.821).Η εταιρεία και ο Κύριος Ανδρονίκου υπόβαλαν έφεση 
επί της πιο πάνω απόφασης η οποία απορρίφθηκε.
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Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Εταιρείας στην υπόθεση 
2229/2006 με το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας 'Δασικαί Βιομηχανιαί 
Κύπρου Λτδ'  για το ποσό Ευρώ 1.935.600 (Λ.Κ.1.132.856). Η εταιρεία έχει υποβάλει έφεση 
εναντίον της πιό πάνω απόφασης η οποία εκκρεμεί.

Η Αγωγή του ταμείου προνοίας Πιλότων και Ιπτάμενων Μηχανικών των κυπριακών 
αερογραμμών εναντίον της θυγατρικής εταιρείας Suphire Securities and Financial Services Ltd 
καθώς και συγγενικών προσώπων ύψούς 10,7 εκατομμυρίων Ευρώ δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. 
Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τυχών υποχρέωση που μπορεί να προκύψει.

Δρώσα οικονομική μονάδα

Το Συγκρότημα υπέστη ζημιά Ευρώ 4.432.600 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
και, κατά την ημερομηνία αυτή το σύνολο των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος υπερέβαιναν 
το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του κατά Ευρώ 13.173.534 Οι παράγοντες αυτοί, μαζί 
με τα πιο πάνω γεγονότα καθιστούν το μέλλον του Συγκροτήματος αβέβαιο σε σχέση με τις 
δραστηριότητες της καθώς και την ικανότητα της να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα εξετάσει εντός του 2009 το θέμα αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων
Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για έκδοση από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2009.

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 (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις σε Ευρώ 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.
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Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος.

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:

Πρότυπο / Διερμηνεία Εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν 

την ή μετά την

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ – 2008 1 Ιανουαρίου 2009
Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 
«Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη Οικονομική 
Οντότητα ή Συγγενή Επιχείρηση» 1 Ιουλίου 2009
Τροποποιήση  στο ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία 
των μετοχών : Προϋποθέσεις Καταχύρωσης και Ακύρωσεις» 1 Ιανουαρίου 2009
ΔΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 1 Ιανουαρίου 2009
ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων» 1 Ιανουαρίου 2009
ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) «Κόστος Δανεισμού» 1 Ιανουαρίου 2009
Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 «Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Υποκείμενα σε Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις 
που προκύπτουν κατά την Εκκαθάριση» 1 Ιανουαρίου 2009
Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 13 «Προγράμματα Πιστών Πελατών» 1 Ιουλίου 2008

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΔΠΧΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» 1 Ιανουαρίου 2009
ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 1 Ιουλίου 2009
ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 
καταστάσεις» 1 Ιουλίου 2009
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 «Διαθέσιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία» 1 Ιουλίου 2009
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 «Επανακατηγοριοποίηση 
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων : Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος και Μετάβαση» 1 Ιουλίου 2008

ΕΔΔΠΧΠ 15 «Συμφωνιές για Κατασκεύη Ακινήτων» 1 Ιανουαρίου 2009
ΕΔΔΠΧΠ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Θέση σε Εκμετάλλευση στο 
Εξωτερικό» 1 Οκτωβρίου 2008
ΕΔΔΠΧΠ 17 «Διανομές Μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους 
Ιδιοκτήτες» 1 Ιουλίου 2009
ΕΔΔΠΧΠ 18 «Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» 1 Ιουλίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν 
θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος εκτός από την εφαρμογή του ΔΛΠ 1 
(Αναθεωρήμενο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» το οποίο θα έχει σημαντική επίδραση στην 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.
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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:

α)   Suphire Securities and Financial Services Limited
β)   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.
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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.

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 10
Εξοπλισμός γραφείου 10
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 33,33
Λογισμικά προγράμματα 33,33
Αυτοκίνητα 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.
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2 Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

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.

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. 
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2 Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

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 κρατούμενες 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.

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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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας που 
προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη 
διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

3.1 Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις 
μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Λόγω του ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκρότηματος έχουν 
παγοποιηθεί, το Συγκρότημα δεν έχει την δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου αυτόυ.

Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση της τιμής των μετοχών κατά 5% στις 31 Δεκεμβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
στα ίδια κεφάλαια  και στα αποτελέσματα κατά €51.439. Σε περίπτωση μείωσης 5% θα προκύψει η ίδια 
αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.

3.2 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. Λόγω του ότι τα περιουσιακά στοιχεία του 
συγκροτήματος έχουν παγοποιηθεί, το συγκρότημα δεν έχει την δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου 
αυτού.

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Η λογιστική και η δίκαιη αξία ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων έχει ως εξής:

 Λογιστική αξία Δίκαιη αξία
2008 2007 2008 2007

€ € € €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά 9.769 3.218 9.769 3.218
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 831.458 832.625 831.458 832.625
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 724.283 1.353.698 724.283 1.353.698
Εμπορικές επενδύσεις 304.315 894.246 304.315 894.246
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις (7.724.281) (7.724.281) (7.724.281) (7.724.281)
Δανεισμός (1.816.365) (1.613.289) (1.816.365) (1.613.289)
Φορολογικές επιβαρύνσεις (2.276.656) (2.173.057) (2.276.656) (2.173.057)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (4.776.071) (4.499.201) (4.776.071) (4.499.201)

(14.723.548) (12.926.041) (14.723.548) (12.926.041)
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3.2 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου (συνέχεια)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως οι εμπορικές 
και διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 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 η Εταιρεία 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. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί 
διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών όπως μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κάνει 
υποθέσεις με βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.3 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.

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες 
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την 
οποία η Εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει.

31 Δεκεμβρίου 2008
 Λογιστική 

 αξία

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές
εντός 3 
μηνών

μεταξύ 3 και 
12 μηνών 1-5 έτη

€ € € € €
Τραπεζικό παρατράβηγμα 1.816.365 1.816.365 1.816.365 -  -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 704.152 704.152 704.152 - -
Πληρωτέα από συγγενικές 
εταιρείες 3.228.936 3.228.936 3.228.936 - -
Φόροι πληρωτέοι 842.983 842.936 842.936 - -

Προβλέψεις για υποχρεώσεις 
και επιβαρύνσεις 7.724.281 7.724.281

 
7.724.281  - -

14.316.717 14.316.717 14.316.717 - -
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3.3 Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2007
Λογιστική 

αξία

Συμβατικές
ταμειακές 

ροές
εντός 3 
μηνών

μεταξύ 3 και 
12 μηνών 1-5 έτη

€ € € € €
Τραπεζικό παρατράβηγμα

1.613.289 1.613.289
 

1.613.289  -  -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

647.757 647.757
  

 647.757  -  -
Πληρωτέα από συγγενικές 
εταιρείες 3.051.013 3.051.013 3.051.013 -  -
Φόροι πληρωτέοι

800.432 800.432
 

 800.432   -   -
Προβλέψεις για υποχρεώσεις 
και επιβαρύνσεις 7.724.281 7.724.281

 
7.724.281  -

13.836.772 13.836.772  13.836.772   -  -

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.

5 Καθαρή ζημιά στις εμπορικές επενδύσεις 
2008 2007

€ €

Ζημιά δίκαιης αξίας εμπορικών επενδύσεων (Σημ. 18) 578.134 161.772

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

2008 2007
€ €

(Ζημιά)/Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (Σημ.16) (629.415) 81.415

7 Άλλα λειτουργικά έσοδα  
2008 2007

€ €
Επισφαλή χρέη που εισπράχτηκαν - 44.248
Άλλα έσοδα 13.988 3.622

13.988 47.870
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8 Έξοδα διοίκησης
2008 2007

€ €
Έξοδα προσωπικού (Σημ. 10) 188.534 256.068
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.14) 57.076 63.288
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση 1.886 19.851
Αμοιβή ελεγκτών 18.000 27.338
Επαγγελματικά δικαιώματα 7.876 7.856
Διαφημιστικά έξοδα 594 2.302
Πρόστιμα 15.152 157
Άλλα έξοδα διοίκησης 77.460 69.565

366.864 446.425

9  Έξοδα διανομής και πωλήσεων

2008 2007
€ €

Διαγραφή επισφαλών χρεωστών 17.274  -

10 Κόστος προσωπικού
2008 2007

€ €

Μισθοί 162.803 211.438
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 16.073 20.568
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας 8.139 10.573
Έκτακτο προσωπικό - 13.489
Ταμείο υγείας 1.519 -

188.534 256.068

Αριθμός Αριθμός 
Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που χρησιμοποιήθηκαν από το 
Συγκρότημα:
Ολική απασχόληση 5 7

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.



25
Suphire Holdings Public Limited

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

11 Χρηματοδοτικά έξοδα – καθαρά 
2008 2007

€ €

Τραπεζικά έξοδα 332 -
Χρεωστικοί τόκοι:

Τραπεζικό παρατράβηγμα 204.644 176.111
Τόκοι φορολογίας 188.320 121.893
Άλλοι τόκοι 9.218 13.844

402.514 311.848
Πιστωτικοί τόκοι (5.290) (3.504)

397.224 308.344

12 Φορολογία
2008 2007

€ €

Αμυντική – προηγούμενων ετών 367 2.059
Αμυντική εισφορά – τρέχοντος έτους - 1.712

Χρέωση φορολογίας 367 3.771

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:

2008 2007
€ €

(Ζημιά) πριν τη φορολογία (4.432.233) (8.350.660)

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (443.223) (835.066)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 373.653 817.321
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
υπόκειται σε φορολογία (1.399) 17.745
Εταιρικός φόρος – προηγούμενων ετών - 2.059
Αμυντική εισφορά 367 1.712
Χρέωση φορολογίας 367 3.771

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές δεν είχαν φορολογική υποχρέωση λόγω ζημιών που πραγματοποίησαν κατά 
το τρέχον έτος. 

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για το Συγκρότημα είναι 10%. 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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13 (Ζημιά)/ κέρδος ανά μετοχή 

2008 2007
€ €

Καθαρή ζημιά που αναλογεί στους μετόχους (€) (4.432.600) (8.354.431)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών ονομαστικής αξίας  9 σεντ η καθεμία που 
ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους  124.008.863 124.008.863

Βασική (ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) (3,57) (6,74)

Κατανεμημένο κέρδος 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
9 σεντ η καθεμιά

2008 2007

Στην αρχή και τέλος του έτους 124.008.863 124.008.863

14 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  

Έπιπλα 
σκεύη και 

εξοπλισμός 
γραφείου

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές

και λογισμικά 
προγράμματα Οχήματα Ανακαίνιση

Σύνολο 
2008

Σύνολο 
2007

€ € € € € €
Κόστος 

Την 1 Ιανουαρίου 304.521 236.589 10.795 246.611 798.516 783.626

Προσθήκες έτους - - - - - 14.890
Πωλήσεις - - - - - -
Στις 31 Δεκεμβρίου 304.521 236.589 10.795 246.611 798.516 798.516

Αποσβέσεις 

Την 1 Ιανουαρίου 218.979 234.039 9.499 76.895 539.412 476.124
Χρέωση για το έτος 30.251 1.603 324 24.898 57.076 63.288
Πωλήσεις - - - - - -

Στις 31 Δεκεμβρίου 249.230 235.642 9.823 101.793 596.488 539.412

Καθαρή λογιστική 
αξία 
Στις 31 Δεκεμβρίου 55.291 947 972 144.818 202.028 259.104
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15 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες  
 2008 2007

€ €
Στην  αρχή του έτους  3.928.404 3.882.222
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών μετά τη φορολογία (779.086) 216.586
Mέρισμα εισπρακτέο από συνδεδεμένη εταιρεία (49.034) -
Απομείωση αξίας επένδυσης (1.749.897) (170.404)

Στο τέλος του έτους 1.350.387 3.928.404
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 εταιρείας.  
Οι λεπτομέρειες των συνδεδεμένων εταιριών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, είναι ως εξής:

Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου

Εκδοθέν 
μετοχικό 
κεφάλαιο

Κύριες 
δραστηριότητες

Ποσοστό
μετοχών  Λογιστική αξία

€ 2008 2007 2008 2007
% % € €

Blue Island Holdings Ltd 1.543.782 Ιχθυοκαλλιέργεια 24,55 24,55 1.023.134 2.811.327

Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ 81.202.030 Επενδύσεις 20,15 20,15  327.253 1.117.077
1.350.387 3.928.404

Η συνδεδεμένη εταιρεία, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, δεν έχει συμπεριλάβει στις οικονομικές 
καταστάσεις της, όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 και το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο ΔΛΠ28 “Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες”, τις οικονομικές καταστάσεις των 
συνδεδεμένων της εταιρειών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδεδεμένης εταιρείας, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, προέβη σε 
δική του εκτίμηση αναφορικά με την αξία μετοχών δημόσιων εταιρειών μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δεν υπήρχαν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τις εν λόγω 
μετοχές.

   
Περιληπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες του Συγκροτήματος 
είναι:

2008 2007
€ €

Σύνολο ενεργητικού 33.925.092 36.706.699
Σύνολο παθητικού (7.274.117) (5.912.140)
Καθαρό ενεργητικό 26.650.975 30.794.559

Μερίδιο καθαρού ενεργητικού συνδεδεμένων εταιρειών 5.858.038 6.676.906

Εισόδημα 13.866.881 11.351.152

Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων για εμπορικούς σκοπούς
173.998 6.469

Αναστροφή /απομείωση επενδύσεων (256.290) 300.789

(Ζημιά)/Κέρδος για το έτος (2.871.438) 852.737

Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών (779.086) 216.619

Χρηματιστηριακή αξία 1.350.386 3.717.183
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

2008 2007
€ €

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 1.353.698 1.272.283
Κέρδος /(Zημιά) δίκαιης αξίας (Σημ.6) (629.415) 81.415

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 724.283 1.353.698

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. 

17 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
 2008 2007

€ €
Εμπορικά εισπρακτέα 547.063 551.234
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (258.807) (258.807)
Εισπρακτέα από πελάτες – καθαρά 288.256 292.427
Άλλα εισπρακτέα 200.808 197.676
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ.25) 342.394 342.522

831.458 832.625

18 Εμπορικές επενδύσεις 
 2008 2007

€ €

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 894.246 1.049.589
Προσθήκες - 11.633
Πωλήσεις (11.797) (5.204)
(Ζημιά) δίκαιης αξίας (Σημ.5) (578.134) (161.772)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 304.315 894.246

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.
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18 Εμπορικές επενδύσεις (συνέχεια)

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).

19 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

 2008 2007
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 9.769 3.218

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

2008 2007
€ €

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 9.769 3.218
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ.24) (1.702.035) (1.498.703)

(1.692.266) (1.495.485)

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).
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20 Μετοχικό κεφάλαιο 

2008 2007
Αριθμός 
μετοχών

€ Αριθμός 
μετοχών

€

Εγκεκριμένο
Μετοχές των €0,09 η καθεμιά 500.000.000 45.000.000 500.000.000 42.715.036

Εκδόθηκε και πληρώθηκε 
εξολοκλήρου
Μετοχές των €0,09 η καθεμιά 124.008.863 10.594.086 124.008.863 10.594.086
Μετατροπή μετοχικού 
κεφαλαίου από Λίρες Κύπρου σε 
Ευρώ - 566.712 - -

124.008.863 11.160.798 124.008.863 10.594.086

Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (“€”) είναι το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Κατά τη διάρκεια του 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μετατραπεί από Κυπριακές Λίρες 
σε Ευρώ σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007, Νόμος 
33(Ι)/2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη μετατροπή έχει γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
πιο πάνω Νόμου.  Για τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ 
έχει χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία που καθορίστηκε €1=£0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της νομοθεσίας 
για στρογγυλοποίηση.

Στις 25 Ιουνίου 2008, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ψηφίστηκε η μετατροπή 
και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας μετά τη στρογγυλοποίηση από Λ Κ 0,05 σε 
€0,09.

Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το εγκεκριμένο 
και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί σε Ευρώ και αυξηθεί σε €45.000.000 και 
€11.160.798 αντίστοιχα.

Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη μετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €566.712 έχει 
κεφαλαιοποιηθεί με μεταφορά από το ειδικό αποθεματικό. 

21 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 γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αφού δεν προβλέπεται να προκύψουν 
μελλοντικά φορολογητέα εισοδήματα.
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22 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές   

2008 2007
€ €

Πληρωτέα σε πελάτες 166.626 166.302
Άλλοι πιστωτές 501.161 444.291
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ.25) 2.536.904 2.375.262
Οφειλόμενα έξοδα 36.365 37.163
Πληρωτέα στους διευθυντές και μετόχους (Σημ. 25) 692.032 675.751
Αμυντική εισφορά πάνω σε μερίσματα πληρωτέα 842.983 800.432

4.776.071 4.499.201

23 Προβλέψεις για νομικές υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις 

Νομικές 
απαιτήσεις

€

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007  -
Χρέωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 7.724.281

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007/ 1 Ιανουαρίου 2008 7.724.281

Χρέωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  -
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 7.724.281

Η πρόβλεψη αφορά πρόστιμο ύψους Ευρώ 341.720 (Λ.Κ.200.000) και διάταγμα δήμευσης ποσού Ευρώ 
7.382.560 (Λ.Κ. 4.320.821) που εκδόθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας εναντίον της 
Εταιρείας στην υπόθεση υπό αριθμό 11426/2005 με το Ταμείο Συντάξεων της ΑΗΚ που αναφέρεται στη 
σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.

24 Δανεισμός 
2008 2007

€ €
Βραχυπρόθεσμος 
Suphire Estates Limited 114.330 114.586
Τραπεζικά παρατραβήγματα 1.702.035 1.498.703

1.816.365 1.613.289

 



 32
Suphire Holdings Public Limited

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

24 Δανεισμός (συνέχεια)

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως εξής: 

• Με προσωπικές εγγυήσεις των Διοικητικών Συμβούλων για το ποσό των παρατραβηγμάτων 
(Σημ.25)

• Με ενεχυρίαση εμπορικών επενδύσεων της συνδεδεμένης εταιρείας Suphire Trading & 
Investments Limited ύψους Ευρώ 99.099 (£58.000) (Σημ.25).

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.

25 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) Παροχή υπηρεσιών σε συγγενικά μέρη

2008 2007
€ €

Παροχή υπηρεσιών 43.056 43.056
 

Η παροχή υπηρεσιών σε συγγενικά μέρη έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις.  

(β) Αγορά τίτλων και υπηρεσιών από συγγενικά μέρη

2008 2007
€ €

Ενοίκια πληρωτέα - 5.125

Τα ενοίκια χρεώνονται στην εταιρεία με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις.
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25 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

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

2008 2007
€ €

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες 342.394 342.522

Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες 2.536.904 2.375262

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 .

(δ) Αμοιβή Συμβούλων και άλλων συγγενικών μερών

 Πιστωτικά υπόλοιπα συμβούλων/μετόχων
2008 2007

€ €

Τρεχούμενοι λογαριασμοί συμβούλων/μετόχων 692.032 675.751

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων και άλλων συγγενικών μερών ήταν ως εξής:

2008 2007
€ €

Αμοιβή Συμβούλων με εκτελεστική ιδιότητα 48.630 48.630
Αμοιβή κ. Ιωάννη Ανδρονίκου (πρώην Σύμβουλος
και σύζυγος της κας Ρέας Ανδρονίκου) - 48.630

48.630 97.260

(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.24).
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26 Δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκτός από αυτές που 
αναφέρονται στην σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.

27 Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού 

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την 
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

28 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Εκτός από αυτές που αναφέρονται στην σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων, η διεύθυνση της 
Εταιρείας δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες να έχουν ουσιώδη 
αντίκτυπο σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Έκθεση ελεγκτών στις σελίδες 7 και 8
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοκητικό Συμβουλίο
Ρέα Ανδρονίκου
Χρίστος Θεοδούλου
Βασίλειος Θεοδώρου 

Γραμματέας Εταιρείας

Anteva Secretarial Services Limited
Λεωφ.Αρχ.Μακαρίου ΙΙΙ 66
Κτίριο Κρόνος
4ος όροφος
1077 Λευκωσία
Κύπρος 

Εγγεγραμμένο γραφείο

Λεωφ.Αρχ.Μακαρίου Γ’ 66
Κτίριο Κρόνος
4ος όροφος
1077 Λευκωσία
Κύπρος 

Ελεγκτές

BDO Philippides Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές & Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λεωφ. Προδρόμου 75
Oneworld Parkview House
1ος & 2ος όροφος
2063 Λευκωσία, Κύπρος
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Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Κύριες 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 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 με επενδυτικές δραστηριότητες για δικό του όφελος.

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί 
κίνδυνοι
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. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία της στις 31 Ιουνίου 2005 αποφάσισε την ολική ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας, 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 Εταιρείας τοποθετήθηκαν, με απόφαση 
του ΧΑΚ στις 18 Μαρτίου 2005, και παραμένουν στην ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης. 

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 θυγατρικής εταιρείας, Suphire Securities and Financial Services 
Limited για ισχυριζόμενη καταδολίευση και κακοδιαχείριση χρημάτων, των υπό διαχείριση κεφαλαίων 
τους.

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 και παγοποίηση της περιουσίας των πιο πάνω Συμβούλων.

Η θυγατρική εταιρεία, Suphire Securities and Financial Services Ltd και το πρώην διοικητικό της 
στέλεχος Ιωάννης Ανδρονίκου καταδικάστηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2007 από το Μόνιμο 
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση 11426/05 με το Ταμείο Συντάξεων  της ΑΗΚ για διάπραξη 
γενεσιουργού αδικήματος και συγκεκριμένα του αδικήματος της κλοπής υπό αντιπροσώπου καθώς και 
για διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης. Το Δικαστήριο Λευκωσίας προχώρησε στην επιβολή χρηματικής 
ποινής ύψους Λ.Κ. 200.000 (EYΡΩ 341.720) στην θυγατρική εταιρεία και εξέδωσε διάταγμα για 
δήμευση εναντίον της θυγατρικής εταιρείας ποσού Λ.Κ. 4.320.821 (EYΡΩ 7.382.560). Η εταιρεία και ο 
Κύριος Ανδρονίκου έχουν υποβάλει έφεση επί της πιο πάνω απόφασης η οποία απορρίφθηκε.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Εταιρείας στην υπόθεση 
2229/2006 με το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας 'Δασικαί Βιομηχανιαί Κύπρου Λτδ'  
για το ποσό Λ.Κ. 1.132.856 (EYΡΩ 1.935.600). Η εταιρεία έχει υποβάλει έφεση εναντίον της πιο πάνω 
απόφασης η οποία εκκρεμεί.
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Η Αγωγή του ταμείου προνοίας πιλότων και ιπτάμενων μηχανικών των κυπριακών αερογραμμών 
εναντίον της θυγατρικής εταιρείας Suphire Securities and Financial Services Ltd καθώς και συγγενικών 
προσώπων ύψούς 10,7 εκατομμυρίων Ευρώ δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για τυχών υποχρέωση που μπορεί να προκύψει.

Η Εταιρεία υπέστη ζημιά EYΡΩ 195.777 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και, κατά την 
ημερομηνία αυτή το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της κατά EYΡΩ 2.162.160. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με τα πιο πάνω γεγονότα καθιστούν το 
μέλλον της Εταιρείας αβέβαιο σε σχέση με τις δραστηριότητες της καθώς και την ικανότητα της να 
συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα εξετάσει εντός του 
2009 το θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 41.  Η καθαρή ζημιά για το έτος 
μεταφέρεται στα αποθεματικά. 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Εγκεκριμένο κεφάλαιο
Στις 25 Ιουνίου 2008 τo εγκεκριμέvo κεφάλαιo της Εταιρείας μετατράπηκε από 500.000.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £,05 σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,09 η κάθε μία.
Εκδοθέν κεφάλαιο
Στις 25 Ιουνίου 2008, μετά από έκτακτη γενική συνέλευση η Εταιρεία απεφάσισε όπως μετατρέψει την 
αξία των εκδομένων μετοχών της σε EYΡΩ 0,09 από Λ.Κ. 0,05.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης 
αυτής παρουσιάζονται στη σελίδα 35. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας η κα. Ρέα Ανδρονίκου, ο κ. Χρίστος  Θεοδούλου, και ο κ. 
Βασίλειος Θεοδώρου αποχωρούν στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, είναι όμως επανεκλέξιμοι και 
προσφέρονται για επανεκλογή.

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
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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 2008 και κατά την 
ημερομηνία της έκθεσης αυτής, ήταν ως εξής:                      

  Ποσοστό συμμετοχής
 31 Δεκεμβρίου 2008        29 Απριλίου 2009

  %    %   
Ρέα Ανδρονίκου                                                                 62,59                             62,59

Οι μέτοχοι που κατείχαν έμμεσα η άμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2008 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής είχαν ως εξής:

 Ποσοστό συμμετοχής
 31 Δεκεμβρίου 2008 29 Απριλίου 2009

  %  %

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
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης εκτός από την σημείωση 19 δεν 
υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της στις οποίες Σύμβουλος ή 
συνδεδεμένα του πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης 
Λόγω τον προβλημάτων που αναφέρονται πιο πάνω η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην πλήρη 
υιοθέτηση των προνοιών του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης.

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.  

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, BDO Philippides Ltd, έχoυν εκδηλώσει επιθυμία vα εξακολουθήσουν vα 
παρέχουν τις υπηρεσίες τoυς και ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει 
την αμoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,

Ρέα Ανδρονίκου
Σύμβουλος

Λευκωσία
29 Απριλίου 2009
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
Προς τα Μέλη της Suphire Holdings Public Ltd

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Μας ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας Suphire Holdings Public 
Ltd (η ''Εταιρεία'') στις σελίδες 41 μέχρι 62, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, 
και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την  κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την 
κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των 
θυγατρικών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 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 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον 
έλεγχό μας. 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. Όμως, λόγω του θέματος που περιγράφεται στην 
παράγραφο της Βάσης για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης, δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε επαρκή 
κατάλληλη ελεγκτική μαρτυρία που να παρέχει βάση για ελεγκτική γνώμη.

Βάση για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης 

(1) Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρεται σε αγωγές 
πελατών εναντίον των εταιρειών του Συγκροτήματος και του κ Ιωάννη Ανδρονίκου (πρώην συμβούλου) για 
καταδολίευση και για κακοδιαχείριση χρημάτων, των υπό διαχείριση κεφαλαίων τους. Η θυγατρική εταιρεία 
Suphire Securities and Financial Services Ltd και το πρώην διοικητικό της στέλεχος Ιωάννης Ανδρονίκου 
καταδικάστηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2007 από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση 
11426/05 με το Ταμείο Συντάξεων της ΑΗΚ για διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος και συγκεκριμένα του 
αδικήματος της κλοπής υπό αντιπροσώπου καθώς και για διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης. Το Μόνιμο 
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας προχώρησε στην επιβολή χρηματικής ποινής ύψους EYΡΩ 341.720 (£200.000) 
στην θυγατρική εταιρεία και εξέδωσε διάταγμα για δήμευση εναντίον της θυγατρικής εταιρείας ποσού EYΡΩ 
7.382.560 (£4.320.821). Η έφεση της εταιρείας  απορρίφθηκε.

(2) Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Εταιρείας στην υπόθεση 2229/2006 
με το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας 'Δασικαί Βιομηχανιαί Κύπρου Λτδ'  για το ποσό 
EYΡΩ 1.935.600 (£1.132.856). Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει την προαναφερθείσα υποχρέωση σε αυτές 
τις οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει υποβάλει έφεση εναντίον της πιο πάνω απόφασης η οποία 
εκκρεμεί.
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(3) Η Αγωγή του ταμείου προνοίας Πιλότων και Iπτάμενων Μηχανικών των Κυπριακών Αερογραμμών 
εναντίον της θυγατρικής εταιρείας Suphire Securities and Financial Services Ltd καθώς και συγγενικών 
προσώπων ύψούς 10,7 εκατομμυρίων Ευρώ δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για τυχόν υποχρέωση που μπορεί να προκύψει.

(4) Δεν υπήρχαν ανεξάρτητες εκθέσεις εκτιμήσεων η/και εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να βεβαιωθούμε ότι μετοχές σε δημόσια εταιρεία μη εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρο αξίας EYΡΩ 85.693 αποτιμήθηκαν στην δίκαιη αξία τους. Οι μετοχές αυτές 
περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (σημείωση 14). Λόγω των πιο πάνω δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για την αξία των εν 
λόγω μετοχών.

(5) Η Εταιρεία υπέστη ζημιά EYΡΩ 195.777 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και, κατά την 
ημερομηνία αυτή το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της κατά EYΡΩ 2.162.160. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με τα πιο πάνω γεγονότα καθιστούν το 
μέλλον της Εταιρείας  αβέβαιο σε σχέση με τις δραστηριότητες της καθώς και την ικανότητα της να 
συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα

(6). Δεν κατέστη δυνατή η περισυλλογή ικανοποιητικών στοιχείων ελέγχου ως προς την ανακτησιμότητα του 
υπόλοιπου των εμπορικών χρεωστών όπως αυτό παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Άρνηση Έκφρασης Γνώμης 

Λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο της Βάσης για Άρνηση 
Έκφρασης Γνώμης, δεν εκφράζουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων.

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 από τα θέματα που περιγράφονται στην παράγραφο της Βάσης για Άρνηση 
Έκφρασης Γνώμης.

• Κατά την  γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, εκτός του ότι η 
εργασία μας περιορίστηκε από τα θέματα που περιγράφονται στην παράγραφο 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 τα θέματα που περιγράφονται στην 
παράγραφο της Βάσης για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης.

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
σελίδες 36 μέχρι 38 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 και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία
29 Απριλίου 2009
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 μέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

2008 2007
Σημ. € €

Εισοδήματα 5 (4.057) 1.613

Έξοδα διοίκησης (43.836) (33.301)
Ζημιά από εργασίες 6 (47.893) (31.688)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 7 (42.631) (77)

Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 8 (105.252) (70.144)
Ζημιά πριν από τη φορολογία (195.776) (101.909)

Φορολογία 9 (1) (2)
Καθαρή (ζημιά) για το έτος (195.777) (101.911)
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 μέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 Δεκεμβρίου 2008

2008 2007
Σημ. € €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 10 1.967 2.882
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 12 1.709 1.709

3.676 4.591

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 14 288.256 292.427
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 13 90.302 195.554
Εμπορικές επενδύσεις 15 4.127 8.413
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.406 1.485

384.091 497.879

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 387.767 502.470

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 16 11.160.798 10.594.086
Άλλα αποθεματικά 1.595.499 2.162.210
Συσσωρευμένες (ζημιές) (14.918.457) (14.722.680)

(2.162.160) (1.966.384)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 17 2.334.776 2.253.703
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 18 215.151 215.151

2.549.927 2.468.854

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 387.767 502.470

Στις 29 Απριλίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Suphire Holdings Public Ltd ενέκρινε αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 

.................................... ....................................
Ρέα Ανδρονίκου Βασίλειος Θεοδώρου
Σύμβουλος Σύμβουλος
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 μέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 

άρτιο
Συσσωρευμένες 

(ζημιές) Ολικό
€ € € €

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007 10.594.086 2.162.210 (13.820.337) (1.064.041)

Καθαρή ζημιά για το έτος - - (101.911) (101.911)
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενο μέρισμα - - (800.432) (800.432)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 10.594.086 2.162.210 (14.722.680) (1.966.384)

Καθαρή ζημιά για το έτος - - (195.777) (195.777)
Μεταφορά 566.712 (566.711) - -
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 11.160.798 1.595.499 (14.918.457) (2.162.160)

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το 
ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη 
λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της 
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με 
οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η 
έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 μέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

2008 2007
Σημ. € €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ζημιά πριν από τη φορολογία (195.776) (101.909)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10 916 1.165
Ζημιές δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 109.538 68.735
Πιστωτικά μερίσματα 5 (229) (204)
Χρεωστικούς τόκους 7 42.551 -

Ροή μετρητών για εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο 
κινήσεως (43.000) (32.213)
Μείωση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 4.171 -
Μείωση στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων - (70.144)
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 81.073 -
Ροή μετρητών από / (για) εργασίες 42.244 (102.357)
Είσπραξη μερισμάτων 229 204
Πληρωμή φόρων (1) -
Καθαρή ροή μετρητών από / (για) εργασίες 42.472 (102.153)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού 11 - (3.465)
Πληρωμή για αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - 70.144
Είσπραξη από πώληση άϋλων στοιχείων ενεργητικού - 3.465
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες - 70.144

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή τόκων (42.551) -
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (42.551) -

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (79) (32.009)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους 1.485 33.494
Στο τέλος του έτους 1.406 1.485
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 

Χώρα συστάσεως 

Η Εταιρεία Suphire Holdings Public Ltd (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Απριλίου 2000 ως 
ιδιωτική  εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το 
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην 66, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Κτίριο Κρόνος - 4ος Όροφος, 1077 
Λευκωσία, Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η 
κατοχή μετοχών, η αγοραπωλησία αξιών για ίδιο όφελος και η παροχή διαχειριστικών υπηρεσιών σε 
εταιρείες του Συγκροτήματος περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων. 

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί 
κίνδυνοι

Λόγω των γεγονότων που περιγράφονται πιο κάτω η Εταιρεία πραγματοποίησε ελάχιστες εμπορικές 
δραστηριότητες κατά την διάρκεια του έτους. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία της στις 31 Ιουνίου 2005 αποφάσισε την ολική ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας, 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 Εταιρείας τοποθετήθηκαν, με απόφαση 
του ΧΑΚ στις 18 Μαρτίου 2005, και παραμένουν στην ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης. 

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 θυγατρικής εταιρείας, Suphire Securities and Financial Services 
Limited για ισχυριζόμενη καταδολίευση και κακοδιαχείριση χρημάτων, των υπό διαχείριση κεφαλαίων 
τους. 

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 και παγοποίηση της περιουσίας των πιο πάνω Συμβούλων. 

Η θυγατρική εταιρεία, Suphire Securities and Financial Services Ltd και το πρώην διοικητικό της 
στέλεχος Ιωάννης Ανδρονίκου καταδικάστηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2007 από το Μόνιμο 
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση 11426/05 με το Ταμείο Συντάξεων  της ΑΗΚ για διάπραξη 
γενεσιουργού αδικήματος και συγκεκριμένα του αδικήματος της κλοπής υπό αντιπροσώπου καθώς και 
για διάπραξη αδικημάτων συγκάλυψης. Το Δικαστήριο Λευκωσίας προχώρησε στην επιβολή χρηματικής 
ποινής ύψους Λ.Κ. 200.000 (EYΡΩ 341.720) στην θυγατρική εταιρεία και εξέδωσε διάταγμα για 
δήμευση εναντίον της θυγατρικής εταιρείας ποσού Λ.Κ. 4.320.821 (EYΡΩ 7.382.560). Η εταιρεία και ο 
Κύριος Ανδρονίκου έχουν υποβάλει έφεση επί της πιο πάνω απόφασης η απορρίφθηκε.
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες (συνέχεια)

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Εταιρείας στην υπόθεση 
2229/2006 με το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας 'Δασικαί Βιομηχανιαί Κύπρου Λτδ'  
για το ποσό Λ.Κ. 1.132.856 (EYΡΩ 1.935.600). Η εταιρεία έχει υποβάλει έφεση επί της πιο πάνω 
απόφασης η οποία εκκρεμεί.

Η Αγωγή του ταμείου προνοίας πιλότων και Ιπτάμενων μηχανικών των κυπριακών αερογραμμών 
εναντίον της θυγατρικής εταιρείας Suphire Securities and Financial Services Ltd καθώς και συγγενικών 
προσώπων ύψούς 10,7 εκατομμυρίων Ευρώ δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για τυχών υποχρέωση που μπορεί να προκύψει.

Η Εταιρεία υπέστη ζημιά EYΡΩ 195.777 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και, κατά την 
ημερομηνία αυτή το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της κατά EYΡΩ 2.162.160. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με τα πιο πάνω γεγονότα καθιστούν το 
μέλλον της Εταιρείας  αβέβαιο σε σχέση με τις δραστηριότητες της καθώς και την ικανότητα της να 
συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα εξετάσει εντός του 
2009 το θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για έκδοση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
στις 29 Απριλίου 2009.

2. Λογιστικές αρχές 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας 

Η Εταιρεία ετοίμασε αυτές τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου της Κύπρου.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης 
και των κτιρίων, των ακινήτων για επένδυση, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προς 
εμπορία.

Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας  πρέπει να τις 
διαβάσουν μαζί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ώστε να λάβουν καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και 
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών 
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά 
έτους.  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.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ  

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία 
σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 
Ιανουαρίου 2008.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων ορισμένα λογιστικά πρότυπα 
είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η 
υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Η Εταιρεία στο τέλος του οικονομικού της έτους έχει θυγατρικές εταιρείες και με βάση το άρθρου 
142(1)(β) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, πρέπει να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις τις οποίες να υποβάλει ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. 

Εξαρτημένες εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη 
μείωση της αξίας τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η 
μείωση.

Συνδεδεμένες εταιρείες  

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σημαντική επιρροή αλλά 
όχι έλεγχο, και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα ψήφου 
αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος 
και μετέπειτα λογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

• Εισόδημα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες 

Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το 
δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις σε 
χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων.

Το κέρδος ή η ζημιά από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ 
των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, 
μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης 
λογαριασμού αποτελεσμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και της μέσης τιμής κόστους 
αντιπροσωπεύει µη πραγµατοποιηθέν κέρδος ή μη πραγµατοποιηθείσα ζημιά αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως έλλειµµα/πλεόνασµα από επανεκτίµηση 
επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων τα προηγούμενα έτη.

• Πιστωτικά μερίσματα

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να 
εισπράξει.

Έξοδα χρηματοδότησης 

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων όπως πραγματοποιούνται.

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.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε 
στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης 
του. Τα ετήσια πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα:

%
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10
Λογισμικά προγράμματα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές 33

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό 
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται 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 ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη 
σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. 

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται 
στον ισολογισμό της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των 
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Η 
αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με 
το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

Επενδύσεις

Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της σε μετοχές και ομόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση. 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 δημιουργία κέρδους από βραχυπρόθεσμες 
διακυμάνσεις των τιμών. 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.

• 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.

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Επενδύσεις που αποκτούνται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να πωληθούν 
λόγω ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγών στα επιτόκια ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία εκτός αν η διεύθυνση έχει τη δεδηλωμένη πρόθεση να κρατήσει τις 
επενδύσεις αυτές για λιγότερο από δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού ή εκτός 
αν θα χρειαστεί να πωληθούν για αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου που σε τέτοια περίπτωση 
περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

Επενδύσεις (συνέχεια)

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων 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. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη 
αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα 
να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει 
ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι 
επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στη 
δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην περίοδο που 
προκύπτουν. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια 
κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή
υποστούν απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία 
συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν 
είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές, η Εταιρεία προσδιορίζει τη δίκαιη αξία 
χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων 
συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε παρόμοιους τίτλους και μεθόδους 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση 
εσωτερικών δεδομένων της Εταιρείας. Για μετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με 
αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση στην αξία.

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι 
ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως 
διαθέσιμοι προς πώληση, μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από 
το κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά 
η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, 
μείον ζημιές απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω της κατάστασης λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από 
μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα.

Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο 
για απομείωση στην αξία τους. 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).

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο 
διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που 
εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

(3.1) Κίνδυνος τιμής αγοράς 
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις 
μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω 
διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Ανάλυση ευαισθησίας

Η αύξηση της τιμής των μετοχών κατά 5% στις 31 Δεκεμβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
στα ίδια κεφάλαια κατά €5 χιλιάδες και στα αποτελέσματα κατά €5 χιλιάδες. Σε περίπτωση μείωσης 5% 
θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(3.2) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρεία δεν έχει 
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν 
ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας 
και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα 
κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε 
χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση 
στο πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων ήταν:

2008 2007
€ €

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 90.302 195.554
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων 4.127 8.413
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 288.256 292.427
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.406 1.485

384.091 497.879

(3.3) 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. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε 
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες 
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την 
οποία η Εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει.

31 Δεκεμβρίου 2008  Λογιστική 
 αξία

 Συμβατικές
ταμειακές ροές

 εντός 3 
 μηνών

 μεταξύ 3 και
 12 μηνών

 1-5 
 έτη

 Πέραν 
των 5 ετών

€ € € € € €
Εμπορικοί και άλλοι 
πιστωτές 132.714 132.714 132.714 - - -
Πληρωτέα από συγγενικές 
εταιρείες 1.342.606 1.342.606 1.342.606 - - -
Δάνεια από μετόχους 16.473 16.473 16.473 - - -
Φορολογία 842.983 842.983 842.983 __________- ________- ________-

2.334.776 2.334.776 - __________- ________- ________-
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(3.3) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2007 Λογιστική 
 αξία

 Συμβατικές 
 ταμειακές ροές

εντός 3 
 μηνών

 μεταξύ 3 
 και 12 μηνών

1-5 
 έτη

 Πέραν των
 5 ετών

€ € € € € €
Εμπορικοί και άλλοι 
πιστωτές 130.699 130.699 130.699 - - -
Πληρωτέα από συγγενικές 
εταιρείες 1.306.099 1.306.099 1.306.099 - - -
Δάνεια από μετόχους 16.473 16.473 16.473 - - -
Φορολογία 800.432 800.432 800.432 _________- ________- _________-

2.253.703 2.253.703 2.253.703 - - -

(3.4) Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως 
δρώσα oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω 
της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει 
αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

Η λογιστική και η δίκαιη αξία ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

Λογιστική αξία Δίκαιη αξία
2008 2007 2008 2007

€ € € €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά 1.406 1.485 1.406 1.485
Σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 4.127 8.413 4.127 8.413
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 90.302 195.554 90.302 195.554
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 288.256 292.427 288.256 292.427
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (2.334.776) (2.253.703) (2.334.776) (2.253.703)
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (215.151) (215.151) (215.151) (215.151)

(2.165.836) (1.970.975) (2.165.836) (1.970.975)

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως οι εμπορικές 
και διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 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 η Εταιρεία είναι η τιμή προσφοράς. Η 
κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή 
ζήτησης.
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης 

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική 
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά 
γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί 
υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που 
πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των 
οφειλόμενων ποσών από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες 
βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική 
κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και 
δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού 
κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης 
επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται
ανάλογα.

• Φορολογία 

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει 
επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει 
από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό 
φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.

• Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται 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 ισολογισμού. Η δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση έχει υπολογιστεί με 
βάση τη δίκαιη αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται.
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)

• Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση 

Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια επένδυση έχει υποστεί 
απομείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση της 
κρίσης αυτής, η Εταιρεία εκτιμά, μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η 
δίκαιη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, και την χρηματοοικονομική 
βιωσιμότητα και βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό μέλλον της επένδυσης συμπεριλαμβανομένων 
παραγόντων όπως η επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην 
τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.

• Αξία επενδύσεων σε μη εισηγμένες εταιρείες 

Για την αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων η Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους 
αποτίμησης. Οι μέθοδοι αυτοί στηρίζονται πάνω σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με βάση τα δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

5. Εισοδήματα 
2008 2007

€ €
Πιστωτικά μερίσματα 229 204
Καθαρές (ζημιές) / κέρδη δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (4.286) 1.409

(4.057) 1.613

6. (Ζημιά) από εργασίες 

2008 2007
€ €

Η (ζημιά) από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω 
κονδυλίων:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.10) 916 1.165
Αμοιβή ελεγκτών 18.000 27.000

7. Έξοδα χρηματοδότησης

2008 2007
€ €

Τόκοι Φόρων πληρωτέοι 42.551 -
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 80 77

42.631 77



57
Suphire Holdings Public Limited

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

8. Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 

2008 2007
€ €

Ζημιές δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (105.252) (70.144)

(105.252) (70.144)

Η ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες πάνω σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αναλύεται 
στις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ως ακολούθως: 

2008 2007
€ €

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (Σημ. 
13) (105.252) (70.144)

(105.252) (70.144)

9. Φορολογία 

2008 2007
€ €

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 1 2
Χρέωση έτους 1 2

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:

2008 2007
€ €

Ζημιά πριν από τη φορολογία (195.776) (101.909)

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (19.578) (10.191)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 15.301 -
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε 
φορολογία (115) 10.191
Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους 4.392 -
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 1 2
Χρέωση φορολογίας 1 2

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.  
Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως έχουν 
πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το 
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15%.
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10. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός   

Έπιπλα, 
σκεύη και 

εξοπλισμός
€

Κόστος 
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007 15.723
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 15.723
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 15.723

Αποσβέσεις 
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007 11.676
Επιβάρυνση για το έτος 1.165

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 12.841
Επιβάρυνση για το έτος 916
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 13.756

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 1.967
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 2.882

11. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 

Λογισμικά 
προγράμματα

€
Κόστος
Προσθήκες 3.465
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 3.465
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 3.465

Διαγραφή
Επί πωλήσεων 3.465
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 3.465
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 3.465

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 -
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12. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

2008 2007
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 1.709 1.709
Στις 31 Δεκεμβρίου 1.709 1.709

Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως: 
Όνομα Χώρα συστάσεως Κύριες δραστηριότητες Συμμετοχή

%
Suphire Securities and 
Financial Services Ltd

Κύπρος Επενδυτικές δραστηριότητες 100

Anteva Secretarial Services 
Ltd

Κύπρος Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών
100

13. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

2008 2007
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 195.554 265.698
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας (105.252) (70.144)
Στις 31 Δεκεμβρίου 90.302 195.554

Δίκαιη αξία Κόστος Δίκαιη αξία Κόστος
2008 2008 2007 2007

€ € € €
Αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου 4.609 2.941 15.458 2.941
Αξίες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο 85.693 243.549 180.096 243.549

90.302 246.490 195.554 246.490
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, που αποτελούνται κυρίως από 
εμπορεύσιμες μετοχές, επανεκτιμούνται κάθε χρόνο σε δίκαιες αξίες στις τιμές κλεισίματος στις 31 
Δεκεμβρίου. Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε αγορές με έντονη κίνηση, η δίκαιη αξία καθορίζεται 
σύμφωνα με τις επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου. Για άλλες επενδύσεις, η δίκαιη αξία 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς παρόμοιων τίτλων ή σύμφωνα με την 
προεξόφληση των ταμειακών ροών των πραγματικών ενεργητικών στοιχείων. Για μετοχές όπου η δίκαιη 
αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση 
στην αξία.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ταξινομούνται ως μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών 
από την ημερομηνία του ισολογισμού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού 
κεφαλαίου.
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14. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 

2008 2007
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 547.063 551.234
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (258.807) (258.807)

288.256 292.427

Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα.

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η 
ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

15. Εμπορικές επενδύσεις 
2008 2007

€ €
Την 1 Ιανουαρίου 8.413 7.004
Προσθήκες - 70.144
Αλλαγή στη δίκαιη αξία (4.286) (68.735)
Στις 31 Δεκεμβρίου 4.127 8.413

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
είναι εμπορεύσιμες αξίες που εκτιμούνται σε αγοραία αξία στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου 
σύμφωνα με τις επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία επειδή αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
του ισολογισμού.

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στη ροή μετρητών από εργασίες ως μέρος των 
αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης. Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, οι αλλαγές στις δίκαιες 
αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα έσοδα εργασιών.

16. Μετοχικό κεφάλαιο 

2008 2008 2007 2007
Αριθμός 
μετοχών €

Αριθμός 
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές της EU€0,09  η καθεμιά 500.000.000 45.000.000 500.000.000 42.715.000

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε 
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου 124.008.863 10.594.086 124.008.863 10.594.086
Μεταφορά από αποθεματικά (Σημ. 23) - 566.712 - -
Στις 31 Δεκεμβρίου 124.008.863 11.160.798 124.008.863 10.594.086
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16. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

Εγκεκριμένο κεφάλαιο
Στις 25 Ιουνίου 2008 τo εγκεκριμέvo κεφάλαιo της Εταιρείας μετατράπηκε από 500.000.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £,05 σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,09 η κάθε μία.

Εκδοθέν κεφάλαιο
Στις 25 Ιουνίου 2008, μετά από έκτακτη γενική συνέλευση η Εταιρεία απεφάσισε όπως μετατρέψει την 
αξία των εκδομένων μετοχών της σε EYΡΩ 0,09 από Λ.Κ. 0,05.

17. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 

2008 2007
€ €

Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συγγενικού μέρους 
(Σημ.19) 16.473 16.473
Οφειλόμενα έξοδα 36.366 35.452
Άλλοι πιστωτές 96.348 95.247
Αμυντική εισφορά πάνω σε μερίσματα πληρωτέα 842.983 800.432
Ποσά πληρωτέα σε άλλες εταιρείες του συγκροτήματος (Σημ.19) 147.861 144.518
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ.19) 1.194.745 1.161.581

2.334.776 2.253.703

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια 
με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

18. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  

2008 2007
€ €

Εταιρικός φόρος 157.670 157.670
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 57.481 57.481

215.151 215.151

19. 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.

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

19.1 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ.17)
2008 2007

Όνομα Φύση συναλλαγών € €
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες Χρηματοδοτική 1.194.745 1.161.581
Πληρωτέα σε εταιρείες του 
συγκροτήματος

Χρηματοδοτική
147.861 144.518

1.342.606 1.306.099

19.2 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων 
(Σημ.17) 

2008 2007
€ €

Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συγγενικού μέρους 16.473 16.473
16.473 16.473

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δε φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη 
ημερομηνία αποπληρωμής.

20. Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης 

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ 
της Εταιρείας και των οργάνων διοίκησής της.

21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Εκτός από αυτές που αναφέρονται στην σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων, η 
διεύθυνση της Εταιρείας δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες 
να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

22. Δεσμεύσεις 
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

23. Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 

Η εταιρεία ακολουθώντας την ένταξη της Κύπρου στην ευρωζώνη έχει μετατρέψει το 
ονομαστικό και εκδοθέν της κεφάλαιο σε ευρώ. Συγκεκριμένα το ονομαστικό κεφάλαιο έχει 
μετατραπεί από 500.000.000 μετοχές προς Λ.Κ. 0,05 σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής 
αξίας ΕΥΡΩ 0,09. Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο έχει μετατραπεί από 124.008.863 συνήθεις 
μετοχές αξίας Λ.Κ. 0,05 σε 124.008.863 συνήθεις μετοχές αξίας ΕΥΡΩ 0,09. Η 
συναλλαγματική διαφορά η οποία προκύπτει λόγω της μετατροπής αυτής ύψους ΕΥΡΩ 
566.712, ακολουθώντας τις πρόνοιες του νόμου για την υιοθέτηση του ευρώ έχει μεταφερθεί 
από τα αποθεματικά και συγκεκριμένα από το αποθεματικό της έκδοσης μετοχών υπέρ το 
άρτιο στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

24. 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 Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 39 και 40
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