
 
 
 

Επιθυµούµε να ανακοινώσουµε ότι το ∆.Σ. της Εταιρείας SUPHIRE 
HOLDINGS PUBLIC LTD, σε συνεδρία του που πραγµατοποιήθηκε σήµερα, 
εξέτασε και έγκρινε τις Τελικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου του 2010. 
 
Εσωκλείεται ολόκληρο το κείµενο των Τελικών Οικονοµικών Καταστάσεων για 
το 2010 όπως αυτές εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν και όπως αυτές θα 
περιληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης και Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. Τα πιο πάνω  διατίθενται στα γραφεία της 
Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 44, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία. 
 
To ∆.Σ. αποφάσισε επίσης όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Εταιρείας πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 στις 6:30 µ.µ. στα 
γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 44, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 
Λευκωσία. 
 
 
 
 
 
Anteva Secretarial Services Ltd 
Γραµµατέας. 
 
 
 
 
 
28 Απριλίου 2011 
 
 
 



 

SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED  

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

΄Ετος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010



 

SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 Σελίδα 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι  1 

∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων  

για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 2 

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 3 – 8 

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 9 - 11 

Ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 12 

Κατάσταση συνολικών εσόδων ιθύνουσας εταιρείας 13 

Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 14 

Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια ιθύνουσας εταιρείας 15 

Ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης 16 

Κατάσταση οικονοµικής θέσης ιθύνουσας εταιρείας 17 

Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 18 

Κατάσταση ταµειακών ροών ιθύνουσας εταιρείας 19 

Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές  καταστάσεις 20 - 38 

   



1 

SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ρέα Ανδρονίκου 

Χρίστος Θεοδούλου 

Βασίλειος Θεοδώρου  

 

 

Γραµµατέας  

 

Anteva Secretarial Services Limited 

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ.66 

Κτίριο Κρόνος 

4
ος

 όροφος 

1077 Λευκωσία 

Κύπρος  

 

 

 

Εγγεγραµµένο γραφείο 

 

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ.66 

Κτίριο Κρόνος 

4
ος

 όροφος 

1077 Λευκωσία 

Κύπρος  

 

 

 

Ελεγκτές 

 

Α.Ε. Χαραλάµπους & Σια Ελεγκτές Λτδ  

Εγκεκριµένοι Ελεγκτές – Λογιστές 

Σταυρού 19, 1
ος

 όροφος, 

2035 Λευκωσία 

Κύπρος 
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 

∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι 

υπεύθυνοι για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οικονοµικές καταστάσεις της Suphire Holdings 

Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 

 

(α) οι ενοποιηµένες ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας οι 

οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες  12 µέχρι 38.  

 

(i) Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 Εταιρείας και του Συγκροτήµατος. 

 

(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 

επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Suphire Holdings Public Ltd µαζί µε περιγραφή των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                Άλλοι Υπεύθυνοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  

Ρέα Ανδρονίκου 

 

 

…………………………………… 

Χρίστος Θεοδούλου 

 

 

.................................................. 

Βασίλειος Θεοδώρου 

Πρόεδρος   

 

 

 …………………………….………. 

Anteva Secretarial Services Limited 

Γραµµατέας 

 

 



3 

SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
  

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Το ∆ιοικητικό 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 ∆εκεµβρίου 2010. 

 

Κυριότερες δραστηριότητες 

 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, µέχρι το Μάρτιο 2005 ήταν η παροχή χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, 

η 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, όπως και µε 

γραµµατειακές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

 

Ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των προβλεπόµενων µελλοντικών εξελίξεων 

 

Λόγω των γεγονότων που περιγράφονται πιο κάτω και στην σηµείωση 1 των οικονοµικών καταστάσεων το Συγκρότηµα 

πραγµατοποίησε ελάχιστες εµπορικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια του έτους.  

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία της στις 30 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 Προνοίας των ∆ασικών Βιοµηχανιών και το Ταµείο Προνοίας Πιλότων και Ιπτάµενων Μηχανικών των 

Κυπριακών Αερογραµµών εναντίον εταιρειών του συγκροτήµατος και του κ. Ανδρονίκου για ισχυριζόµενη 

κακοδιαχείριση χρηµάτων, των υπό διαχείριση κεφαλαίων τους. 

 

Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο 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. Οι 

τραπεζικοί λογαριασµοί στην τράπεζα Κύπρου έχουν µεταφερθεί σε λογαριασµό ανακτησιµότητας (recovery account) 

και έχει κινηθεί αγωγή από την τράπεζα δια είσπραξη του οφειλοµένου 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  Ευρώ 341.720 στην θυγατρική εταιρεία και εξέδωσε 

διάταγµα για δήµευση εναντίον της θυγατρικής εταιρείας ποσού Ευρώ 7.382.560. Η έφεση απορρίφθηκε. 

 

Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Suphire Holdings Public Ltd στην υπόθεση 

2229/2006 µε το Ταµείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας '∆ασικαί Βιοµηχανίαι Κύπρου Λτδ'  για το ποσό 

€1.935.600. Η εταιρεία έχει υποβάλει έφεση εναντίον της πιο πάνω απόφασης και το Ανώτατο ∆ικαστήριο στις 22 

Μαρτίου 2011 εξέδωσε απόφαση εναντίον της Εταιρείας για το ποσό των €1.017.260. 

 

Η ακροαµατική διαδικασία στην 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 ύψους 10,7 εκατοµµυρίων Ευρώ, δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. ∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για 

τυχόν υποχρέωση που µπορεί να προκύψει. 
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 

Ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των προβλεπόµενων µελλοντικών εξελίξεων (συνέχεια) 

 

Το Συγκρότηµα υπέστη ζηµιά €764.217 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και κατά την ηµεροµηνία αυτή 

το σύνολο των υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος υπερέβαινε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του κατά 

€14.505.926. 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.   

 

Αποτελέσµατα  

 

Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 12. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν 

εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και η καθαρή ζηµιά για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

∆εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσεως. 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται 

στη σελίδα 1. Η κα. Ρέα Ανδρονίκου, ο κος. Χρίστος Θεοδούλου και ο κος. Βασίλειος Θεοδώρου ήταν διευθυντές για 

ολόκληρο το 2010.  

 

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

Θεοδώρου αποχωρούν στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για 

επανεκλογή. 

 

∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στη κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αποζηµίωση του ∆ιοικητικού 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες κατέχει, άµεσα  ή έµµεσα, 

τουλάχιστον 20% των δικαιωµάτων ψήφου, στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και στις  23 Απριλίου 2011, ήταν ως εξής: 

 

 Ποσοστό συµµετοχής  

                 31 ∆εκεµβρίου 23 Απριλίου 

 2010 2011 

 % % 

   

Ρέα Ανδρονίκου 62,59 62,59 

   

 

Οι µέτοχοι που κατείχαν έµµεσα ή άµεσα πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2010 και στις  23 Απριλίου 2011 είχαν ως εξής: 

 

 Ποσοστό συµµετοχής  

                31 ∆εκεµβρίου 23 Απριλίου 

 2010 2011 

 % % 

   

Ρέα Ανδρονίκου 62,59 62,59 

   

 

Το ποσοστό της κας. 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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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

Υποκαταστήµατα 

 

Το Συγκρότηµα δεν διατηρεί υποκαταστήµατα. 

 

Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 

 

Εκτός από τις συµβάσεις που αναφέρονται στη σηµείωση 25, στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 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 µετά τη χρήση αναφοράς 

 

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

καταστάσεων. 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ Ο∆190-2007-04 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «Ο∆ΗΓΙΑ») 

 

Παράγραφοι (α)-(γ) του Άρθρου 5 της Οδηγίας 

 

Η Εταιρεία έχει τίτλους εισηγµένους στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ»).  Το 

ΧΑΚ έχει καθιερώσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ο «Κώδικας»). Η εφαρµογή του Κώδικα δεν είναι 

υποχρεωτική αναφορικά µε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας του ΧΑΚ 

και η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τον εν λόγω Κώδικα. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι η υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

είναι δαπανηρή και εκ των πραγµάτων αδύνατη λόγω του µικρού αριθµού µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας, ενώ τα επιπλέον κόστα θεωρούνται υπερβολικά για το µέγεθος της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της. 

Επίσης λόγω των προβληµάτων που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση των 

προνοιών του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

Ειδικότερα: 

 

Α. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Η Εταιρεία δεν έχει Εκτελεστικούς Συµβούλους. Λαµβάνοντας υπόψη τις περιορισµένες της δραστηριότητες η Εταιρεία 

θεωρεί ότι επιτυγχάνεται αποτελεσµατική διεύθυνση, καθοδήγηση και έλεγχος από το υπάρχων ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η 

µίσθωση υπηρεσιών Εκτελεστικών Συµβούλων, προς ικανοποίηση της διάταξης Α.2.2. του Κώδικα για την Ισορροπία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα συνεπαγόταν σηµαντικότατη αύξηση του κόστους λειτουργίας της Εταιρείας, η οποία, για 

τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, δε θα απέφερε ανάλογο όφελος για την Εταιρεία. 

 

Αναφορικά µε τους διορισµούς στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σηµειώνεται ότι, δεν κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση 

διατάξεων σε σχέση µε τη δηµιουργία Επιτροπής ∆ιορισµών για το διορισµό νέων ∆ιοικητικών Συµβούλων. Η Εναλλαγή 

των ∆ιοικητικών Συµβούλων (αρχή Α.5. του Κώδικα), επιτυγχάνεται επί τη βάση των Κανονισµών του Καταστατικού της 

Εταιρείας. 

 

Β. Αµοιβή Συµβούλων 

 

Οι διαδικασίες που επιζητούνται στο Μέρος Β του Κώδικα σε σχέση µε την Αµοιβή Συµβούλων, στοχεύουν, κυριότερα, 

στην ανάπτυξη πολιτικής και διαφάνειας σε σχέση µε τις αµοιβές των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων. Η Εταιρεία, 

ως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν έχει Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους, και εποµένως δεν υφίσταται ανάγκη για την 

υιοθέτηση ειδικών διατάξεων σε σχέση µε την ανάπτυξη πολιτικής για αµοιβές Εκτελεστικών Συµβούλων.  Σύµφωνα µε 

το Καταστατικό της Εταιρείας, η αµοιβή των συµβούλων καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική 

συνέλευση. Σηµειώνεται τέλος ότι, οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας είναι µικρές, παραµένουν επί 

σειρά ετών αµετάβλητες, και γνωστοποιούνται σαφώς στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ Ο∆190-2007-04 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (Η «Ο∆ΗΓΙΑ») (συνέχεια) 

 

 

Γ.  Ευθύνη και Λογιστικός Έλεγχος 

 

Η υποβολή ισορροπηµένης, λεπτοµερούς και κατανοητής αξιολόγησης της θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας 

επιτυγχάνεται επαρκώς, µε τη σύνταξη, υποβολή και δηµοσιοποίηση της προβλεπόµενης στο Μέρος ΙΙ των περί των 

Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµων του 2007 και 2009 

περιοδικής πληροφόρησης, και των ανακοινώσεων και γενικά της πληροφόρησης που απαιτείται από τη νοµοθεσία που 

διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας. Η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας που συντάσσεται επί τη βάση των Νόµων περί 

∆ιαφάνειας, της περί Εταιρειών νοµοθεσίας και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, διασφαλίζει ότι οι µέτοχοι έχουν 

αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας τυγχάνει 

τακτικής ενηµέρωσης από την Anteva Secretarial Services Limited που παρέχει γραµµατειακές και άλλες υπηρεσίες 

υποστήριξης στην Εταιρεία. 

 

Η Εταιρεία δεν κρίνει αναγκαία τη δηµιουργία Επιτροπής Ελέγχου. Οι κύριες εργασίες της διεξάγονται µέσω συµφωνιών 

µε τρίτες εταιρείες εποµένως δεν υπόκειται σε λειτουργικούς κινδύνους (operational risks), αλλά µόνον σε 

χρηµατοοικονοµικούς (financial) και κινδύνους µη συµµόρφωσης (compliance risks).  Κατ’ επέκταση, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο εξασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο και εξετάζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους (τα αποτελέσµατα του 

οποίου κοινοποιούνται στους µετόχους στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας), και έχει διορίσει πρόσωπο που γνωρίζει καλά 

την χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και τις ρυθµιστικής φύσεως αποφάσεις του ΧΑΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως 

Λειτουργό Συµµόρφωσης για χρηµατιστηριακά θέµατα, σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς του Χ.Α.Κ. 

 

∆. Σχέσεις µε τους Μετόχους 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί τις Γενικές Συνελεύσεις για την επικοινωνία µε τους επενδυτές και την 

ενθάρρυνση της συµµετοχής τους σε αυτές. Νοείται ότι οι µέτοχοι της Εταιρείας µπορούν να επικοινωνούν οποτεδήποτε 

κατά τη διάρκεια του έτους µε το Γραµµατέα της Εταιρείας, ο οποίος τους παρέχει οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες 

χρειάζονται. Η ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων και η διασφάλιση των δικαιωµάτων της µειοψηφίας, επιτυγχάνεται 

επί τη βάση της περί Εταιρειών νοµοθεσίας και νοµολογίας, που διέπει τις εταιρικές λειτουργίες και πρακτικές της 

Εταιρείας.   

 

Άρθρο 5(δ) της Οδηγίας: Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης, ετοιµασίας και κατάρτισης της περιοδικής πληροφόρησης του 

Μέρους ΙΙ του Νόµου.  

 

Η περιοδική πληροφόρηση του Μέρους ΙΙ του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση 

σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 ως τροποποιήθηκε το 2009 (ο ‘Νόµος’), αναφέρεται στην Ετήσια Οικονοµική 

Έκθεση, στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση, στις ενδιάµεσες καταστάσεις διαχείρισης του πρώτου και δευτέρου 

εξαµήνου και στην ένδειξη αποτελέσµατος, πληροφόρηση την οποία οι εκδότες τίτλων εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 

οφείλουν να συντάσσουν και να δηµοσιοποιούν σύµφωνα µε τις πρόνοιες και τα χρονοδιαγράµµατα που καθορίζονται στο 

Μέρος ΙΙ του Νόµου.  

 

Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, και οι λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων επαφίενται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, που υποβοηθείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές της 

Εταιρείας. Σε σχέση µε την σύννοµη σύνταξη, ετοιµασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης του Μέρους ΙΙ του 

Νόµου, η Εταιρεία υποβοηθείται από τους συµβούλους και εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, Α. Ε. Χαραλάµπους & 

Σία Ελεγκτές Λτδ, την Anteva Secretarial Services Limited µέσω των γραµµατειακών, υποστηρικτικών και υπηρεσιών 

λογιστηρίου που παρέχει στην Εταιρεία και το Λειτουργό Συµµόρφωσης της Εταιρείας.   

 

Εποµένως, τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας σύνταξης, ετοιµασίας και κατάρτισης της περιοδικής πληροφόρησης 

του Μέρους ΙΙ του Νόµου, είναι τα ακόλουθα: 
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• Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, που περιλαµβάνει τους τελικούς ελεγµένους λογαριασµούς για το προηγούµενο έτος, 

προετοιµάζεται µε τη βοήθεια των συµβούλων και εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, , Α. Ε. Χαραλάµπους & Σία 

Ελεγκτές Λτδ, επιφορτισµένων µε την παροχή βοήθειας και έλεγχο των ετησίων Λογαριασµών της Εταιρείας και 

εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία και η 

πληροφόρηση που συµπεριλαµβάνονται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση έχουν τύχει αποτελεσµατικού ελέγχου 

σύµφωνα µε το Μέρος ΙΙ του Νόµου, και συνάδουν µε τις σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου και τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου.   

 

• Σε σχέση µε τη σύνταξη των  άλλων περιοδικών πληροφορήσεων, που δεν περιέχουν ελεγµένα αποτελέσµατα, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο τυγχάνει βοήθειας από την Anteva Secretarial Services Limited, στο πλαίσιο των γραµµατειακών, 

υποστηρικτικών και υπηρεσιών λογιστηρίου που παρέχονται στην Εταιρεία και αυτές εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας.  

• Ο Λειτουργός Συµµόρφωσης της Εταιρείας, µεριµνά ώστε η περιοδική πληροφόρηση του Μέρους ΙΙ του Νόµου, 

περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Νόµο, δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα 

που καθορίζονται στο Νόµο, και µε τον τρόπο που καθορίζεται στο Νόµο και στις σχετικές Οδηγίες περί ∆ιαφάνειας.  

Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας 
Λεπτοµέρειες σε σχέση µε το συγκεκριµένο Άρθρο αναφέρονται στην Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 

µέχρι 8. 

  

Άρθρο 5(στ) της Οδηγίας 
∆εν υπάρχουν οποιοιδήποτε τίτλοι της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 

Άρθρο 5(ζ) της Οδηγίας 
∆εν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου. 

 

Άρθρο 5(η) της Οδηγίας 
Με βάση την παράγραφο 76 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο αριθµός των ∆ιοικητικών Συµβούλων δεν µπορεί να είναι 

µικρότερος των δύο και δεν υπάρχει περιορισµός ως προς τον ανώτατο αριθµό. Η Εταιρεία µπορεί µε σύνηθες ψήφισµα 

να αυξάνει ή µειώνει τον αριθµό των Συµβούλων. Η παράγραφος 78 του Καταστατικού της Εταιρείας διασφαλίζει την 

εναλλαγή των Συµβούλων, αφού προνοεί ότι σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο του τότε αριθµού των 

Συµβούλων, ή αν ο συνολικός αριθµός των Συµβούλων δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του τρία, τότε ο πλησιέστερος 

αριθµός προς το ένα τρίτο, αποχωρούν από το αξίωµα του Σύµβουλου. 

 

Σύµφωνα της παραγράφου 79 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι σύµβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι 

εκείνοι που έχουν την µακρότερη θητεία από την ηµεροµηνία της τελευταίας εκλογής τους αλλά µεταξύ προσώπων οι 

οποίοι κατέστησαν σύµβουλοι κατά την ίδια ηµεροµηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν, εκτός εάν άλλως πως 

συµφωνήσουν διαφορετικά µεταξύ τους θα καθορίζονται µε κλήρο.  

 

Η παράγραφος 103 του Καταστατικού της Εταιρείας προνοεί ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει εξουσία να διορίζει, σε 

οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύµβουλο είτε για να συµπληρωθεί κενή θέση, είτε επιπρόσθετα προς τους 

ήδη υπάρχοντες Συµβούλους. Κάθε Σύµβουλος που διορίζεται µε αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του µέχρι την 

αµέσως επόµενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιµος.  

 

Σύµφωνα του περί Εταιρειών Νόµου η Εταιρεία µπορεί, µε ειδικό ψήφισµα, να αλλάζει το Καταστατικό της.  Ειδικό 

ψήφισµα µπορεί να εγκριθεί µε πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των παρόντων µελών, που δικαιούνται να 

ψηφίσουν σε γενική συνέλευση, για την οποία έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι µίας τουλάχιστον ηµερών που 

ορίζει την πρόθεση ότι το ψήφισµα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισµα. 
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Άρθρο 5(θ) της Οδηγίας 
Οι εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα 

σχετικά ψηφίσµατα που κατά καιρούς µπορεί να εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, και 

στην περί Εταιρειών νοµοθεσία. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχουν οποιεσδήποτε εξουσίες όσον αφορά τη 

δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς µετοχών της Εταιρείας εκτός εάν ειδικό ψήφισµα εγκριθεί προς τούτο από τη γενική 

συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.  

 

Άρθρο 5(ι) της Οδηγίας 
∆εν εφαρµόζεται. 

 

 

Άρθρο 5(ια) της Οδηγίας 
Η Εταιρεία δεν έχει όργανα διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας ή επιτροπές, πέραν του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί σύµφωνα των σχετικών προνοιών του Καταστατικού της Εταιρείας και 

της περί Εταιρειών νοµοθεσίας. 

 

Ελεγκτές 

 

Οι ελεγκτές κ.κ. Α.Ε. Χαραλάµπους & Σια Ελεγκτές Λτδ εξέφρασαν την επιθυµία να συνεχίσουν να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την αµοιβή τους 

θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 

 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

 

Ρέα Ανδρονίκου 

Σύµβουλος 

 

 

Λευκωσία  

28 Απριλίου, 2011 
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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 ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος της Suphire Holdings Public 

Ltd/(η''Εταιρεία'') και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Suphire Holdings Public Ltd στις σελίδες 12 

µέχρι 38, που αποτελούνται από την  ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις 

ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταµειακών ροών και τις ξεχωριστές 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές  επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που να δίνουν 

αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλίδες που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος 

 

Ευθύνη των  Ελεγκτών 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχο µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε 

µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης 

διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, οφειλοµένου είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση  οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που 

έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

 

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 στην θυγατρική εταιρεία και εξέδωσε διάταγµα για δήµευση 

εναντίον της θυγατρικής εταιρείας ποσού Ευρώ 7.382.560. Η έφεση της εταιρείας  εναντίον της απόφασης 

απορρίφθηκε. 

 

(2) Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Εταιρείας στην υπόθεση 2229/2006 µε το 

          Ταµείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας '∆ασικαί Βιοµηχανίαι Κύπρου Λτδ'  για το ποσό Ευρώ 1.935.600. 

          Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει την προαναφερθείσα υποχρέωση σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία 

                   έχει υποβάλει έφεση εναντίον της πιο πάνω απόφασης και το Ανώτατο ∆ικαστήριο στις 22 Μαρτίου 2011 εξέδωσε  

                      απόφαση εναντίον της Εταιρείας για το ποσό των €1.017.260. 

 

(3) Η ακροαµατική διαδικασία στην 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 ολοκληρωθεί. ∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε    

       πρόβλεψη για τυχόν υποχρέωση που µπορεί να προκύψει. 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 

Προς τα Μέλη της Suphire Holdings Public Limited (συνέχεια) 
 

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

(4) Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 14 των οικονοµικών καταστάσεων, η συνδεδεµένη εταιρεία, Αίαντας Επενδυτική 

∆ηµόσια Λτδ, δεν έχει συµπεριλάβει στις οικονοµικές καταστάσεις της, όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών 

Νόµο, Κεφ.113 και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ΛΠ27 “Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις” 

και ∆ΛΠ28 “Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες”, τις οικονοµικές καταστάσεις της συνδεδεµένης της εταιρείας 

Koroni Paradise A.E. Επιπρόσθετα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της συνδεδεµένης εταιρείας, Αίαντας Επενδυτική 

∆ηµόσια Λτδ, προέβη σε δική του εκτίµηση αναφορικά µε την αξία των 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) ∆εν υπήρχαν ανεξάρτητες εκθέσεις εκτιµήσεων ή/και εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις που θα µπορούσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε για να βεβαιωθούµε ότι µετοχές σε δηµόσιες εταιρείες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Κύπρου αξίας €118.238 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 €764.217 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και, κατά την ηµεροµηνία 

αυτή το σύνολο των υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος υπερέβαιναν το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού του κατά 

€14.505.926. 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) ∆εν 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 

8 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 

Προς τα Μέλη της Suphire Holdings Public Limited (συνέχεια) 
 

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

Άλλο θέµα  

 

Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε 

το Άρθρο 34 του Περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των ετησίων και των Ενοποιηµένων Λογαριασµών Νόµου 

του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας 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.  

 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Χαραλάµπους  

Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής  

εκ µέρους και για λογαριασµό των 

Α.Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΤ∆ 

Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 

 

28 Απριλίου 2011 
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED       
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 
 

 Σηµ. 2010 2009 

  € € 

Έσοδα       

Καθαρή (ζηµιά )/κέρδος στις εµπορικές επενδύσεις 5 (61.730) 136.007 

Καθαρή (ζηµιά) στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων 

 

6 

 

(62.701) 

 

(365.070) 

Έσοδα από µερίσµατα  52.297 2.385 

Λογιστικές και γραµµατειακές υπηρεσίες  85.671 85.671 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 7 420 

------------ 

9.308 

----------- 

  13.957 (131.699) 

Έξοδα    

Έξοδα διοίκησης 8 (290.642) (346.842) 

(Αποµείωση)/πλεόνασµα αξίας επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες 15 (239.066) 12.748 

Άλλα έξοδα   (341) 

------------ 

- 

----------- 

Ζηµιά εργασιών  (516.092) (465.793) 

    

Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά  10 (264.260) (255.158) 

 

Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων εταιρειών µετά την φορολογία 

 

14 

 

19.141 

------------ 

 

153.334 

------------ 

    

Ζηµιά πριν την φορολογία  (761.211) (567.617) 

    

Φορολογία  11 (3.006) 

------------ 

(558) 

----------- 

Ζηµιά για το έτος  (764.217) 

======= 

(568.175) 

======= 

    

    

Ζηµιά ανά µετοχή (σέντ) 12 (0,62) 

======= 

(0,46) 

======= 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 
  

    

  2010 2009 

 Σηµ. € € 

Καθαρή ζηµιά από εµπορικές επενδύσεις 5 (378) (874) 

Καθαρή ζηµιά στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης 

συνολικών εσόδων 

 

6 

 

(341) 

----------- 

(683) 

---------- 

  (719) (1.557) 

Έξοδα    

Έξοδα διοίκησης 

  

8 

 

(10.914) 

----------- 

(29.552) 

---------- 

Ζηµιά από εργασίες  (11.633) (31.109) 

    

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 

 

10 

 

(14) 

----------- 

(892) 

---------- 

    

Ζηµιά πριν από τη φορολογία  (11.647) (32.001) 

    

Φορολογία 

 

11 

 

- 

---------- 

- 

---------- 

Καθαρή (ζηµιά) για το έτος  

  

(11.647) 

====== 

(32.001) 

====== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

 

14 

 SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

     

 Μετοχικό  Συσσωρευµένες Ειδικό   

 κεφάλαιο ζηµιές αποθεµατικό Σύνολο 

 € € € € 

     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 11.160.798 (25.961.674) 1.627.342 (13.173.534) 

Καθαρή ζηµιά για το έτος - 

-------------- 

(568.175) 

---------------- 

- 

------------ 

(568.175) 

-------------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 11.160.798 (26.529.849) 1.627.342 (13.741.709) 

Καθαρή ζηµιά για το έτος                    - 

------------- 

(764.217) 

--------------- 

                  - 

------------ 

(764.217) 

---------------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 11.160.798 

======== 

(27.294.066) 

========= 

1.627.342 

======= 

(14.505.926) 

========= 

     

 
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 20 µέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο 

Συσσωρευµένες 

(ζηµιές) Ολικό 

 € € € € 

    

     

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2009 

 11.160.798 1.595.498 (14.918.457) 

                           

(2.162.161) 

Καθαρή ζηµιά για το έτος  -  - (32.001)  (32.001)  

Μεταφορά   - 

-------------- 

(9.091) 

------------ 

- 

---------------- 

 (9.091) 

 -------------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009  11.160.798  1.586.407  (14.950.458)  (2.203.253)  

     

Καθαρή ζηµιά για το έτος - 

-------------- 

- 

------------ 

(11.647) 

---------------- 

(11.647) 

-------------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 11.160.798 

======== 

1.586.407 

======= 

(14.962.105) 

========= 

(2.214.900) 

======== 

 

 

 

 

Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 

Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 
 

Στοιχεία Ενεργητικού 

 

Σηµ. 

2010 

€ 

2009 

€ 

Μη κυκλοφορούντα  στοιχεία ενεργητικού    

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 13 111.393 148.730 

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 14 1.296.544 1.516.469 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη  

αξία µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων 15 

 

296.512 

------------ 

 

359.213 

------------ 

  1.704.449 

------------ 

2.024.412 

------------ 

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 17 825.388 752.495 

Εµπορικές επενδύσεις 18 383.327 440.322 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 19 6.466 

------------ 

8.339 

------------ 

  1.215.181 

------------- 

1.201.156 

------------ 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού  2.919.630 

======== 

3.225.568 

======= 

    

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    

Κεφάλαιο και αποθεµατικά    

Μετοχικό κεφάλαιο 20 11.160.798 11.160.798 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  1.627.342 1.627.342 

Συσσωρευµένες ζηµιές  (27.294.066) 

--------------- 

(26.529.849) 

--------------- 

  (14.505.926) 

--------------- 

(13.741.709) 

--------------- 

    

Μη Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 21 2.401 

-------------- 

2.401 

------------ 

  2.401 

-------------- 

2.401 

------------ 

    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 5.110.515 4.905.630 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις 23 7.724.281 7.724.281 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  2.269.406 2.268.059 

∆ανεισµός 24 2.318.953 

-------------- 

2.066.906 

-------------- 

  17.423.155 

-------------- 

16.964.876 

-------------- 

Σύνολο υποχρεώσεων  17.425.556 

-------------- 

16.967.277 

-------------- 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  2.919.630 

======== 

3.225.568 

======== 

 

Στις 28 Απριλίου 2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Suphire Holdings Public Limited ενέκρινε αυτές τις 

οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 

 

 

……………………..      ……….……………. 

Ρέα Ανδρονίκου                   Βασίλειος Θεοδώρου   

Σύµβουλος                                                                                               Σύµβουλος   

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 
 Σηµ. 2010 

€ 

2009 

€ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    

    

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού     

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 13 135 1.051 

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 14 1.709 

------------ 

1.709 

-------------- 

  1.844 

------------ 

2.760 

-------------- 

Κυκλοφορούντα  στοιχεία ενεργητικού     

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 17 288.335 288.256 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 16 89.278 89.619 

Εµπορικές επενδύσεις 18 2.875 3.253 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 19 1.304 

----------- 

1.319 

-------------- 

  381.792 

----------- 

382.447 

-------------- 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  383.636 

======= 

385.207 

======== 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

    

Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά    

Μετοχικό κεφάλαιο 20 11.160.798 11.160.798 

Άλλα αποθεµατικά  1.586.407 1.586.407 

Συσσωρευµένες (ζηµιές)  (14.962.105) 

---------------- 

(14.950.458) 

--------------- 

  (2.214.900) 

--------------- 

(2.203.253) 

--------------- 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 2.383.385 2.373.309 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  215.151 

--------------- 

215.151 

--------------- 

  2.598.536 

--------------- 

2.588.460 

--------------- 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  383.636 

========= 

385.207 

========= 

 

 

 

Στις 28 Απριλίου 2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Suphire Holdings Public Ltd ενέκρινε αυτές τις 

οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση.  

 

  

.................................... .................................... 

Ρέα Ανδρονίκου Βασίλειος Θεοδώρου 

Σύµβουλος Σύµβουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010  

 
 Σηµ. 2010 2009 

  € € 

(Ζηµιά) πριν την φορολογία  (761.211) (567.617) 

Αναπροσαρµογές για:    

Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 37.337 53.298 

Χρεωστικούς τόκους 10 266.742 256.176 

Πιστωτικούς τόκους  (2.995) (3.013) 

Μερίσµατα εισπρακτέα  (52.297) (2.385) 

Ζηµιές/(κέρδη) δίκαιης αξίας εµπορικών επενδύσεων  61.730 (136.007) 

Ζηµιά δίκαιης αξίας Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 

αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων 

 

15 

 

62.701 

 

365.070 

Ζηµιές/(κέρδη) από επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες  239.066 (12.748) 

Τόκοι φορολογίας που συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα χρηµατοδότησης 10 

 

298 

-------------- 

558 

--------------- 

  (148.629) (46.668) 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  (72.893) 78.963 

Εµπορικές επενδύσεις  (4.735) - 

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  

 

204.885 

-------------- 

129.559 

--------------- 

Μετρητά (σε)/από εργασίες  (21.372) 161.854 

    

Φορολογία που πληρώθηκε  

 

(1.659) 

-------------- 

(9.155) 

--------------- 

Καθαρά µετρητά (σε)/από εργασίες  

 

(23.031) 

-------------- 

152.699 

--------------- 

    

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    

Τόκοι που εισπράχτηκαν  2.995 3.013 

Μερίδιο ζηµιάς από επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες  

 

(19.141) 

-------------- 

(153.334) 

--------------- 

Καθαρά µετρητά σε επενδυτικές δραστηριότητες    

 

(16.146) 

-------------- 

(150.321) 

--------------- 

    

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Τόκοι που πληρώθηκαν  (267.040) (256.734) 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  

 

52.297 

-------------- 

2.385 

--------------- 

Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

 

(214.743) 

-------------- 

(254.349) 

--------------- 

    

Καθαρή (µείωση) στα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα  (253.920) (251.971) 

    

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή του έτους  

 

(1.944.237) 

-------------- 

(1.692.266) 

--------------- 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα  στο τέλος του έτους  19 

 

(2.198.157) 

======== 

(1.944.237) 

========= 

    

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

    

  2010 2009 

 Σηµ. € € 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

Ζηµιά πριν από τη φορολογία  (11.647) (32.001) 

Αναπροσαρµογές για:    

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 916 916 

Ζηµιές δίκαιων αξιών σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων  15 719 1.557 

Χρεωστικούς τόκους 

 

10 

 

14 

---------- 

892 

---------- 

    

Ροή µετρητών για εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως  (9.998) (28.636) 

Μείωση στα εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  (79) - 

Αύξηση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές 

  

10.076 

--------- 

38.532 

---------- 

Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από εργασίες 

  

(1) 

--------- 

9.896 

---------- 

    

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο   - (9.091) 

Πληρωµή τόκων 

  

(14) 

--------- 

(892) 

---------- 

Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

  

(14) 

--------- 

(9.983) 

---------- 

    

Καθαρή µείωση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (15) (87) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών:    

Στην αρχή του έτους 

  

1.319 

---------- 

1.406 

---------- 

Στο τέλος του έτους 

 

19 

 

1.304 

====== 

1.319 

====== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 µέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
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, η 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, όπως 

και µε γραµµατειακές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

 

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 30 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 Προνοίας των ∆ασικών 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 ∆ικαστήριο 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 €341.720  στην θυγατρική εταιρεία και εξέδωσε διάταγµα 

για δήµευση εναντίον της θυγατρικής εταιρείας ποσού €7.382.560. Η εταιρεία και ο Κύριος Ανδρονίκου υπόβαλαν έφεση 

επί της πιο πάνω απόφασης η οποία απορρίφθηκε. 

 

Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε απόφαση εναντίον της Εταιρείας στην υπόθεση 2229/2006 µε το Ταµείο 

Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της εταιρείας ∆ασικαί Βιοµηχανίαι Κύπρου Λτδ  για το ποσό €1.935.600. Η εταιρεία έχει 

υποβάλει έφεση εναντίον της πιο πάνω απόφασης και το Ανώτατο ∆ικαστήριο στις 22 Μαρτίου 2011 εξέδωσε απόφαση 

εναντίον της Εταιρείας για το ποσό των €1.017.260. 

 

Η ακροαµατική διαδικασία στην 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 ύψους 10,7 εκατοµµυρίων Ευρώ δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. ∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για 

τυχόν υποχρέωση που µπορεί να προκύψει. 
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SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITED     
  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

1. Γενικά (συνέχεια) 

 

 

∆ρώσα οικονοµική µονάδα 

 

Το Συγκρότηµα υπέστη ζηµιά €764.217 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και, κατά την ηµεροµηνία αυτή 

το σύνολο των υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος υπερέβαιναν το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού κατά 

€14.505.926. 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.  

 

Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για έκδοση από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις  28 Απριλίου 

2011. 

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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 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 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 ∆ΠΧΠ 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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2.   Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 
 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  

Κατά τη χρήση 2010 το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν 

την 1 Ιανουαρίου 2010. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του 

Συγκροτήµατος µε εξαίρεση το πιο κάτω: 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων» (αναθεωρηµένη). Ως αποτέλεσµα της 

υιοθέτησης αυτού του αναθεωρηµένου προτύπου, η Εταιρεία παρουσιάζει στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές µε τους µετόχους, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που 

προκύπτουν από συναλλαγές µε µη µετόχους της Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων. Η 

παρουσίαση των συγκριτικών πληροφοριών έχει αναπροσαρµοστεί προς  συµµόρφωση µε το αναθεωρηµένο πρότυπο. Η 

αλλαγή επηρέασε µόνο την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 
 

Πρότυπο / ∆ιερµηνεία Εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» ( Αναθεωρηµένο)                                                                                        1 Ιουλίου 2009 

• ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» ( Αναθεωρηµένο)                                                                   1 Ιουλίου 2009 

• ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 27 «Ενοποιηµένες και      

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (Τροποποιηµένο)                                                                           
 1 Ιουλίου 2009 

• Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής  

              αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) 17 «∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών                        

             στοιχείων στους ιδιοκτήτες»                                                                                                                                                                 1 Ιουλίου 2009 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «∆ιαθέσιµα αντισταθµισµένα  

στοιχεία»                                                                                                  1 Ιουλίου 2009 

• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2008 – Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5 «Μη  

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς  

πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες  1 Ιουλίου 2009 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Κατηγοριοποίηση εκδόσεων 

δικαιωµάτων»                                                                                                                     1 Φεβρουαρίου 2010 

 
 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς σε 

µελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 

 
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. 
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 
 

Ενοποίηση (συνέχεια) 
 

Εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχεια) 
 

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 

συνολικών εσόδων. 

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. 
 

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 της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 

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. 
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 

Συνδεδεµένες εταιρείες 

 

Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα ασκεί σηµαντική επιρροή κάτι που γενικά 

συνοδεύεται από ένα µερίδιο µεταξύ 20% και 50% στα δικαιώµατα ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 

αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

 

Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο το µερίδιο στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων µετά την απόκτηση εταιρειών 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος και το µερίδιο στην κίνηση των 

αποθεµατικών µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά του Συγκροτήµατος. Οι συσσωρευµένες κινήσεις 

µετά την απόκτηση αναπροσαρµόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν 

σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των συνδεδεµένων εταιρειών απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος  

στις συνδεδεµένες εταιρείες.  Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει 

αποµείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε. 

 

 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 συνολικών εσόδων.  

 

∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων περιλαµβάνεται στην 

αξία του περιουσιακού στοιχείου  όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία 

µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι 

σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού 

στοιχείου. 

 

Κέρδη και ζηµιές από διάθεση περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη 

λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση διάθεσης 

επανεκτιµηµένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας µεταφέρονται 

στα κέρδη που κρατήθηκαν.  
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 

 

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 της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 
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 της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  

 

∆άνεια 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 της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 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 της 

κατάστασης οικονοµικής θέσης 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). 
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 

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 συνολικών εσόδων. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 

    

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου 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 αυτού. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας 

Η αύξηση της τιµής των µετοχών κατά 5% στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στα ίδια 

κεφάλαια  και στα αποτελέσµατα κατά €33.992. 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. 
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3.3 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  

Εκτίµηση δίκαιων αξιών 

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

εξής: 

 

                      Λογιστική αξία                 ∆ίκαιη αξία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Μετρητά 6.466 8.339 6.466 8.339 

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 825.388 752.495 825.388 752.495 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων 296.512 359.213 296.512 359.213 

Εµπορικές επενδύσεις 383.327 440.322 383.327 440.322 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις  (7.724.281) (7.724.281) (7.724.281) (7.724.281) 

∆ανεισµός  (2.318.953) (2.066.906) (2.318.953) (2.066.906) 

Φορολογικές επιβαρύνσεις  (2.269.406) (2.268.059) (2.269.406) (2.268.059) 

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (5.110.515) 

--------------- 

(4.905.630) 

--------------- 

(5.110.515) 

--------------- 

(4.905.630) 

---------------- 

 (15.911.462) 

========= 

(15.404.507) 

========= 

(15.911.462) 

========= 

(15.404.507) 

========= 
 

 

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 

της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 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 της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 

3.4   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. 
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3.4   Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010 Λογιστική 

αξία 

 

€ 

Συµβατικές 

ταµειακές 

ροές 

€ 

εντός 3 

µηνών 

 

€ 

µεταξύ 3  

και 12                                                                                                                             

µηνών 

€ 

1-5 έτη 

 

 

€ 

Τραπεζικό παρατράβηγµα 2.318.953 2.318.953 2.318.153 -              - 

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 622.547 622.547 622.547 - - 

Πληρωτέα από συγγενικές εταιρείες 3.644.985 3.644.985 3.644.985 - - 

Φόροι πληρωτέοι 842.983 842.983 842.983 - - 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και 

επιβαρύνσεις 

 

7.724.281 

-------------- 

 

7.724.281  

------------- 

 

7.724.281                 

-------------- 

 

- 

--------- 

 

- 

--------- 

 15.153.749 

======== 

15.153.749 

========      

15.153.749    

======== 

- 

===== 

- 

   ===== 

 

31 ∆εκεµβρίου 2009 

 

Λογιστική  

       Αξία 

  

Συµβατικές 

ταµειακές 

ροές 

εντός 3 

µηνών 

µεταξύ 3 

και 12 

µηνών 

1-5 έτη 

                    €                     €                    € € € 

Τραπεζικό παρατράβηγµα 2.066.906        2.066.906      2.066.906 - - 

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 674.803 674.803 674.803 - - 

Πληρωτέα από συγγενικές εταιρείες 3.387.844 3.387.844 3.387.844 - - 

Φόροι πληρωτέοι 842.983 842.983 842.983 - - 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και 

επιβαρύνσεις 

   7.724.281 

-------------- 

7.724.281 

   --------------- 

7.724.281 

-------------- 

- 

---------- 

- 

--------- 

 14.696.817 

======== 

14.696.817 

========= 

14.696.817 

======== 

- 

====== 

- 

===== 

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 πλέον 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)/κέρδος στις εµπορικές επενδύσεις  

                  Το Συγκρότηµα               Η Εταιρεία 

 2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

(Ζηµιά)/κέρδος δίκαιης αξίας εµπορικών επενδύσεων 

(Σηµ. 18) 

(61.730) 

====== 

136.007 

====== 

(378) 

==== 

(874) 

==== 

 

6. Ζηµιά από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που    

                  αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

                  Το Συγκρότηµα              Η Εταιρεία 

  2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Ζηµιά από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της 

κατάστασης συνολικών εσόδων (Σηµ.15-16) 

 

(62.701) 

====== 

 

(365.070) 

======= 

 

(341) 

==== 

 

(683) 

==== 
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7. Άλλα λειτουργικά έσοδα  

    Το Συγκρότηµα 

 2010 2009 

 € € 

Άλλα έσοδα 420 

----- 

9.308 

-------- 

 420 

=== 

9.308 

===== 

 

 
8. Έξοδα διοίκησης 

                   Το Συγκρότηµα                Η Εταιρεία 

   2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Έξοδα προσωπικού (Σηµ. 9) 187.257 195.721 - - 

Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ.13) 36.632 53.298 916 916 

∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση 4.196 3.041 - - 

Αµοιβή ελεγκτών 17.800 12.000 7.475 12.000 

Αµοιβή ελεγκτών προηγούµενων ετών  1.500 - - - 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα 1.725 8.256 - - 

∆ιαφηµιστικά έξοδα 2.095 350 - - 

Πρόστιµα 1.547 4.096 - - 

Άλλα έξοδα διοίκησης  37.891 

---------- 

70.080 

---------- 

2.523 

--------- 

16.636 

--------- 

 290.643 

====== 

346.842 

====== 

10.914 

===== 

29.552 

===== 

           

9. Κόστος προσωπικού 

         Το Συγκρότηµα 
   

2010 

 

2009 

 € € 

   

Μισθοί 118.058 123.490 

Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία 24.467 34.498 

Εισφορές στο Ταµείο Προνοίας 16.641 17.943 

Έκτακτο προσωπικό 15.911 13.327 

Ταµείο υγείας 12.180 

---------- 

6.463 

---------- 

 187.257 

====== 

195.721 

====== 

   

 Αριθµός Αριθµός  

Μέσος όρος αριθµού υπαλλήλων που  

χρησιµοποιήθηκαν από το Συγκρότηµα: 

  

Ολική απασχόληση 5 

====== 

5 

====== 

 

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. 
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10. Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά  

 

 Το Συγκρότηµα                 Η Εταιρεία 

   2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Τραπεζικά έξοδα 215 1.437 12 892 

Χρεωστικοί τόκοι:     

Τραπεζικό παρατράβηγµα 252.070 241.895 - - 

Τόκοι φορολογίας 298 558 - - 

Άλλοι τόκοι 14.672 

---------- 

14.281 

---------- 

2 

----- 

- 

----- 

 267.255 258.171 14 892 

Πιστωτικοί τόκοι (2.995) 

---------- 

(3.013) 

---------- 

- 

----- 

- 

----- 

 264.260 

====== 

255.158 

====== 

14 

=== 

892 

=== 

 

11. Φορολογία 

              Το Συγκρότηµα            Η Εταιρεία 

   2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Φόρος εισοδήµατος 2.707 135 - - 

Αµυντική εισφορά – τρέχοντος έτους 299 

------- 

423 

----- 

- 

----- 

- 

----- 

Χρέωση φορολογίας 

  

3.006 

==== 

558 

=== 

- 

=== 

- 

=== 
 

Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που 

θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
 

               Το Συγκρότηµα           Η Εταιρεία 

   2010     2009 2010     2009  

 € € € € 

(Ζηµιά) πριν τη φορολογία  (761.211) 

======= 

(567.617) 

======= 

(11.647) 

====== 

(32.001) 

====== 

     

Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας  (83.733) (62.438) (1.281) (3.520) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 

φορολογικούς σκοπούς  

 

90.186 

 

56.519 

 

467 

 

(320) 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν 

υπόκειται σε φορολογία 

 

(9.245) 

 

(5.569) 

 

(101) 

 

1.151 

Φορολογική επίδραση ζηµιών από µεταφορά - (2.181) - (92) 

Φορολογική επίδραση ζηµιάς έτους  5.499 13.804 915 2.141 

Αµυντική εισφορά 299 

------- 

423 

----- 

- 

----- 

- 

----- 

Χρέωση φορολογίας  3.006 

==== 

558 

=== 

- 

=== 

- 

=== 
 

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για το Συγκρότηµα και της Εταιρείας 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 προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις το σύνολο των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από 

εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 
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12. (Ζηµιά)/ ανά µετοχή  

   2010 2009 

 € € 

Καθαρή ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους (€) (764.217) 

========= 

(568.175) 

========= 

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) (0,62) 

========= 

(0,46) 

========= 
 

Κατανεµηµένη Ζηµιά ανά µετοχή δεν παρουσιάζεται αφού δεν προκύπτει κατανοµή µε τα δικαιώµατα επιλογής και µε τα 

δικαιώµατα αγοράς µετοχών που ήταν εκδοµένα.                                                                                                            

Ο µεσοσταθµικός αριθµός των µετοχών που ήταν εκδοµένος κατά τη διάρκεια του έτους υπολογίστηκε ως εξής: 

                    Μετοχές ονοµαστικής αξίας 

                           9 σεντ η καθεµιά 

 2010 2009 

Στην αρχή και τέλος του έτους 

  

124.008.863 

========= 

124.008.863 

========= 
 

13. Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός   

           Το Συγκρότηµα 

 Έπιπλα σκεύη και 

εξοπλισµός 

γραφείου 

 

€ 

Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και 

λογισµικά 

προγράµµατα 

€  

 

 

Οχήµατα 

 

€ 

 

 

Ανακαίνιση 

 

€ 

 

 

Σύνολο 

2010 

 € 

 

 

Σύνολο  

2009 

€ 
Κόστος       
       

Την 1 Ιανουαρίου 304.521 

---------- 

236.589 

---------- 

10.795 

-------- 

246.611 

---------- 

798.516 

---------- 

798.516 

---------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 

 

304.521 

---------- 

236.589 

---------- 

10.795 

-------- 

246.611 

---------- 

798.516 

---------- 

798.516 

---------- 

Αποσβέσεις       

Την 1 Ιανουαρίου 276.359 236.589 10.147 126.691 649.786 596.488 

Χρέωση για το έτος 

 

12.297 

---------- 

- 

---------- 

324 

-------- 

24.716 

---------- 

37.337 

---------- 

53.298 

---------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 288.656 

---------- 

236.589 

---------- 

10.471 

-------- 

151.407 

---------- 

687.123 

---------- 

649.786 

---------- 

Καθαρή λογιστική 

αξία  

      

Στις 31 ∆εκεµβρίου 

 

15.865 

====== 

- 

====== 

324 

===== 

95.204 

====== 

111.393 

====== 

148.730 

====== 
 

          Η Εταιρεία 

 ΄Επιπλα, σκεύη και 

εξοπλισµός 

€ 

Κόστος  

Την 1 Ιανουαρίου 15.723 

--------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου   15.723 

--------- 

Αποσβέσεις  

Την 1 Ιανουαρίου  14.672 

Επιβάρυνση για το έτος 916 

--------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου  15.588 

--------- 

Καθαρή λογιστική αξία  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010  135 

==== 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 1.051 

==== 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 

14. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες   

           Το Συγκρότηµα 
   2010 2009 

 € € 

Στην  αρχή του έτους   1.516.469 1.350.387 

Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών µετά τη φορολογία 19.141 153.334 

(Αποµείωση)/πλεόνασµα αξίας επένδυσης (239.066) 

------------ 

12.748 

------------ 

Στο τέλος του έτους  

1.296.544 

======= 

1.516.469 

======= 

 

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 

 €  2010 2009 2010 2009 

   % % € € 

Blue Island Holdings Ltd 15.437.822 Ιχθυοκαλλιέργεια 24,55 24,55 1.070.925 1.084.087 

       

Αίαντας Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ 81.202.030 

 

Επενδύσεις 20,15 

 

20,15 

 

225.619 

------------ 

   432.382 

------------ 

     1.296.544 

======= 

1.516.469 

======= 

 

Η συνδεδεµένη εταιρεία, Αίαντας Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ, δεν έχει συµπεριλάβει στις οικονοµικές καταστάσεις της, 

όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113 και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ΛΠ27 “Ενοποιηµένες και 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις” και ∆ΛΠ28 “Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες”, τις οικονοµικές καταστάσεις της 

συνδεδεµένης εταιρείας Koroni Paradise A.E.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της συνδεδεµένης εταιρείας, Αίαντας Επενδυτική ∆ηµόσια 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: 

 
 2010 2009 

 € € 

Σύνολο ενεργητικού 34.395.449 35.022.170 

Σύνολο παθητικού (8.100.212) 

-------------- 

(8.028.290) 

-------------- 

Καθαρό ενεργητικό 26.295.237 

======== 

26.993.880 

======== 

 

Μερίδιο καθαρού ενεργητικού συνδεδεµένων εταιρειών 

5.810.681 

======== 

5.949.448 

======== 

Εισόδηµα 13.611.150 

======== 

12.299.951 

======== 

Ζηµιά  από εκποίηση επενδύσεων για εµπορικούς σκοπούς (381.978) 

======== 

(140.130) 

======== 

αποµείωση / (Αναστροφή) επενδύσεων 365.486 

======== 

(335.665) 

======== 

Kέρδος για το έτος 39.597 

======== 

572.549 

======== 

Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών 19.141 

======== 

153.334 

======== 

Χρηµατιστηριακή αξία  1.296.544 

======== 

1.516.469 

======== 
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14. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια)   

           Η Εταιρεία 

 2010 2009 

 € € 

Την 1 Ιανουαρίου  1.709 

 ------ 

 1.709 

 ------ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου  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 

 

 
15. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης συνολικών 

εσόδων 

           Το Συγκρότηµα 

 2010 2009 

 

€ 

                                                       

€ 

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  359.213 724.283 

Ζηµιά δίκαιης αξίας (Σηµ.6) (62.701) 

----------- 

(365.070) 

------------ 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  

 

296.512 

====== 

359.213 

======= 

 

 

 

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 

∆εκεµβρίου. 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 συνολικών εσόδων σε σχέση µε τις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 

φαίνονται στην Σηµ.16.  
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16. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  

           Η Εταιρεία 

 2010 2009 

 € € 

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  89.619 90.302 

Ζηµιά δίκαιης αξίας (341) 

--------- 

(683) 

-------- 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 89.278 

===== 

89.619 

===== 

 

 ∆ίκαιη αξία Κόστος ∆ίκαιη αξία Κόστος 

 2010 2010 2009 2009 

 € € € € 

Αξίες εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο 

 αξιών Κύπρου 3.585 2.941 3.926 2.941 

Αξίες µη εισηγµένες σε 

Χρηµατιστήριο 

85.693 

--------- 

243.549 

---------- 

85.693 

-------- 

243.549 

---------- 

 89.278 

===== 

246.490 

====== 

89.619 

===== 

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 ∆εκεµβρίου. 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. 

 

 

 

17. Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 

 

                                 Το Συγκρότηµα              Η Εταιρεία 

   2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Εµπορικά εισπρακτέα  547.063 547.063 547.063 547.063 

Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες  (258.807) 

------------- 

(258.807) 

----------- 

(258.807) 

------------ 

(258.807) 

------------ 

Εισπρακτέα από πελάτες – καθαρά 288.256 288.256 288.256 288.256 

Άλλα εισπρακτέα 158.323 107.268 79 - 

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σηµ.25) 378.809 

------------ 

356.971 

----------- 

- 

----------- 

- 

----------- 

 825.388 

======= 

752.495 

====== 

288.335 

====== 

288.256 

====== 

 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν κατέχουν 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 της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 
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18. Εµπορικές επενδύσεις  

                           Το Συγκρότηµα               Η Εταιρεία 

   2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  440.322 304.315 3.253 4.127 

Αγορές 4.735 - - - 

(Ζηµιά) / κέρδος δίκαιης αξίας (Σηµ.5) 

 

(61.730) 

----------- 

136.007 

---------- 

(378) 

------- 

(874) 

------- 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  

 

383.327 

====== 

440.322 

====== 

2.875 

==== 

3.253 

==== 

 

Οι εµπορικές επενδύσεις εµπορεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και εκτιµούνται σε αγοραία αξία στις τιµές 

κλεισίµατος στις 31 ∆εκεµβρίου σύµφωνα µε τις επίσηµες τιµές πλειοδότησης (Bid price) του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Κύπρου. 

 

Οι εµπορικές επενδύσεις ταξινοµούνται ως τρεχούµενο ενεργητικό επειδή αναµένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα 

µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

Στην κατάσταση ταµειακών ροών, οι εµπορικές επενδύσεις παρουσιάζονται στη ροή µετρητών από εργασίες ως µέρος των 

αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης. 

 

Στην κατάσταση συνολικών εσόδων, οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των εµπορικών επενδύσεων καταχωρούνται στα έσοδα 

εργασιών (Σηµ.5). 

 

19. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών  

 

                                 Το Συγκρότηµα                Η Εταιρεία 

   2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  6.466 

==== 

8.339 

==== 

1.304 

==== 

1.319 

==== 

 

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

 

                                 Το Συγκρότηµα            Η Εταιρεία 

   2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 6.466 8.339 1.304 1.319 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ.24) (2.204.623) 

--------------- 

(1.952.576) 

-------------- 

- 

------- 

- 

------- 

 (2.198.157) 

======== 

(1.944.237) 

======== 

1.304 

==== 

1.319 

==== 

 

 

Μη ταµειακές συναλλαγές 

 

∆εν 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  
 

                                        2010                                 2009 

 Αριθµός  

µετοχών 

€ Αριθµός 

µετοχών 

€ 

     

Εγκεκριµένο     

Μετοχές των  €0,09 η καθεµιά  500.000.000 

========= 

45.000.000 

======== 

500.000.000 

========= 

45.000.000 

======== 

     

Εκδόθηκε και πληρώθηκε 

εξολοκλήρου     

Μετοχές των  €0,09 η καθεµιά 124.008.863 

========= 

11.160.798 

======== 

124.008.863 

========= 

11.160.798 

======== 

 

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 φορολογική αρχή.  
 

∆εν γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αφού δεν προβλέπεται να προκύψουν µελλοντικά 

φορολογητέα εισοδήµατα. 

 

22. Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές    

 

               Το Συγκρότηµα               Η Εταιρεία 

   2010 2009 2010 2009 

 € € € € 

     

Ποσά Πληρωτέα σε πελάτες 165.485 166.613 - - 

Άλλοι πιστωτές  431.219 477.822 107.949 102.761 

Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ.25) 2.755.928 2.591.592 1.227.860 1.222.579 

Οφειλόµενα έξοδα 25.843 30.368 25.843 30.367 

Ποσά Πληρωτέα στους διευθυντές και µετόχους (Σηµ. 25) 889.057 796.252 16.472 16.397 

Αµυντική εισφορά πάνω σε µερίσµατα πληρωτέα 842.983 842.983 842.983 842.983 

Ποσά πληρωτέα σε άλλες εταιρείες του Συγκροτήµατος - 

------------- 

- 

------------ 

162.275 

------------ 

158.222 

------------ 

 5.110.515 

======= 

4.905.630 

======= 

2.383.382 

======= 

2.373.309 

======= 

 

23. Προβλέψεις για νοµικές υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις  

           Το Συγκρότηµα 

 Νοµικές  

απαιτήσεις 

 € 

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2009 7.724.281 

------------                                 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009/ 1 Ιανουαρίου 2010 7.724.281 

 ------------ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 7.724.281 

======= 

 

Η πρόβλεψη αφορά πρόστιµο ύψους €341.720 και διάταγµα δήµευσης ποσού  €7.382.560 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. 
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24. ∆ανεισµός  

           Το Συγκρότηµα 

 2010 2009 

 € € 

Βραχυπρόθεσµος    

Suphire Estates Limited 114.330 114.330 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα 2.204.623 

------------- 

1.952.576 

------------ 

 

2.318.953 

======= 

2.066.906 

======= 

 

Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής:  

 

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

• Με ενεχυρίαση εµπορικών επενδύσεων της συνδεδεµένης εταιρείας Suphire Trading & Investments Limited 

ύψους  €99.099 (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 

 

2010 2009 

 € € 

Παροχή υπηρεσιών 

 

43.056 

===== 

43.056 

===== 

    

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

  

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

 

2010 2009 

 € € 

   

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες  

 

378.809 

======= 

356.971 

======= 

Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες  

 

2.755.928 

======= 

2.591.592 

======= 

 

Τα υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη αφορούν συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος και των συγγενικών 

µερών και αφορούν κυρίως συναλλαγές σχετικά µε αγοραπωλησίες µετοχών και χρηµατοδοτικές συναλλαγές για 

οικονοµική υποστήριξη του Συγκροτήµατος. 

 

Τα υπόλοιπα δεν είναι εξασφαλισµένα, δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν καθοριστεί όροι και προϋποθέσεις για την 

αποπληρωµή τους . 
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25. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη  (συνέχεια) 

 

(γ) Αµοιβή Συµβούλων και άλλων συγγενικών µερών 

 

            Πιστωτικά υπόλοιπα συµβούλων/µετόχων 

 2010 2009 

 € € 

   

Τρεχούµενοι λογαριασµοί συµβούλων/µετόχων 889.057 

====== 

796.252 

====== 

              

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

 

 2010  2009 

 € € 

   

Αµοιβή Συµβούλων 48.630 

===== 

48.630 

===== 

 

(δ) Εξασφάλιση τραπεζικών παρατραβηγµάτων  

 

Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένα µε προσωπικές εγγυήσεις των ∆ιοικητικών 

Συµβούλων/µετόχων  Ιωάννη Ανδρονίκου και Ρέας Ανδρονίκου για το ύψος των παρατραβηγµάτων και µε ενεχυρίαση 

εµπορικών επενδύσεων της συνδεδεµένης εταιρείας Suphire Trading & Investments Limited ύψους €99.099. (Σηµ.24). 

 
26. ∆εσµεύσεις  

 
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσµεύσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 εκτός από αυτές που αναφέρονται στην 

σηµείωση 1 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
            

27. Γεγονότα µετά τη χρήση αναφοράς 

 

∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της κατάστασης οικονοµικής θέσης 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. 

 

 

 

 

 

 

 


