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Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου SFS, 

που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 (μη - ελεγμένα αποτελέσματα) 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Ltd (η «Εταιρεία») μελέτησε και ενέκρινε την 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που αφορά στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 και 
περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τους εξαμηνιαίους ενοποιημένους, μη 
ελεγμένους λογαριασμούς του Ομίλου SFS για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2017, σύμφωνα 
με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως 
επίσης και τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη 
Αγορά) Νόμους του 2007, ως έχει τροποποιηθεί (η «Έκθεση»).  
 
Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, και σημειώνεται ότι, οι ενδιάμεσες συνοπτικές 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(ΔΛΠ) 34. 
 
Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης και η συμπεριληφθήσα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης, δεν θα 
σταλούν στους μετόχους της Εταιρείας αλλά θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της 
Εταιρείας www.sfsnet.com, από όπου και μπορεί να εκτυπωθούν. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει 
ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση στο εγγεγραμμένο της γραφείο, 
Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία. 
 
Ο Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 
Ιουνίου 2017 όπως και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης που συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση, θα 
δημοσιευτούν στην ημερήσια εφημερίδα Παγκύπριας κυκλοφορίας «Αλήθεια», τo Σαββάτο, 17 Μαρτίου 
2018. 
 
 
 
SFS Custodian & Trust Services Limited 
Γραμματέας 
 
Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

http://www.sfsnet.com/
http://www.sfsnet.com/
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017  (η ‘υπό αναφορά περίοδος’),  ο Όμιλος της SFS  Group  Public  Company  Ltd  (o
‘Όμιλος’), παρουσιάζει κέρδος  ύψους €22,2 εκατ. σε σχέση με ζημιά €4,6 εκατ. για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Το κέρδος οφείλεται στη διαγραφή της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της λογιστικής αξίας των ακινήτων που
μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό ίδρυμα και το ύψος των δανείων και άλλων υποχρεώσεων που ξοφλήθηκαν στα πλαίσια
συμφωνίας αναδιάρθρωσης ύψους €28,3 εκατ. Η τελική συμφωνία αφορούσε τη συνολική διευθέτηση των οφειλών
του Ομίλου της Εταιρείας, ύψους €140,9 εκατ. η οποία επιτεύχθηκε με την  πώληση ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων του Ομίλου και μετρητών.

Οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων για το Πρώτο Εξάμηνο του 2017 και συγκριτική ανάλυση σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
Τα ολικά εισοδήματα του Ομίλου παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 34,1% κατά την υπό αναφορά περίοδο
συγκρινόμενα με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου από €10,1 εκατ. το 2016 σε €6,7 εκατ. το 2017, κυρίως
λόγω της πώλησης από τον Όμιλο του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής  της εταιρείας  Chrikar Trading
Company Ltd. Για την τελική διαμόρφωση του ποσοστού που αναφέρετε πιο πάνω λήφθηκε υπόψη και η αύξηση που
παρουσιάστηκε στα εισοδήματα από τις κτηματικές δραστηριότητες του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Η ολική συνεισφορά δραστηριοτήτων παρουσιάζει μια  μικρή μείωση της τάξης του 7% σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο,  ήτοι,  από €3,1  εκατ.  το πρώτο εξάμηνο του 2016  σε €2,9  εκατ.  το πρώτο εξάμηνο του 2017,
κυρίως λόγω της μείωσης στο μεικτό κέρδος εμπορικών δραστηριοτήτων από την προαναφερόμενη πώληση της
εξαρτημένης εταιρείας του Ομίλου.  Η εν λόγω μείωση θα ήταν μεγαλύτερη εάν δεν υπήρχε κατά την ίδια περίοδο
αύξηση στο μεικτό κέρδος από τις κτηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Τα έξοδα διαχείρισης, όπως επίσης και τα έξοδα πωλήσεων και διανομής παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 7,7%
και 73,1% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ως  αποτέλεσμα της προαναφερόμενης  πώλησης
της εξαρτημένης εταιρείας του Ομίλου, ενώ μειωμένες είναι και οι προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες και
ενδεχόμενες υποχρεώσεις από €0,8 εκατ.  το 2016 σε €0,4 εκατ.  το 2017.  Τα χρηματοδοτικά έξοδα κατά την υπό
αναφορά περίοδο παρουσιάζονται αυξημένα κατά 235% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο δηλαδή από
€4,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε €14,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, λόγω κυρίως της
αναπροσαρμογής των τραπεζικών τόκων προηγούμενων ετών κατά το 2017 ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης.

Εισοδήματα από μη-επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο Όμιλος, έκτος από το προαναφερόμενο αποτέλεσμα που προκύπτει από την
αναδιάρθρωση με τραπεζικό ίδρυμα ύψους €28,3 εκατ. παρουσιάζει και κέρδος ύψους €3,1 εκατ. από την πώληση
των εξαρτημένων εταιρειών Zaquato  Holdings  Ltd  &  Chrikar  Trading  Company  Ltd,  που ήταν θυγατρικές της
εταιρείας White Knight Holdings Ltd, όπως επίσης και διαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας ύψους €0,4 εκατ. που
προέκυψε από την εξαγορά επιπρόσθετων μετοχών της εξαρτημένης εταιρείας CyVenture  Capital  Public  Company
Limited κατά την διάρκεια της περιόδου, μετά από την οριστική απόφαση του Ομίλου για υποβολή ολικής δημόσιας
πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο ο Όμιλος
αναγνώρισε ως εισόδημα.

Η φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζεται πιστωτική ύψους €4,3 εκατ. σε σχέση με €0,02 εκατ. χρεωστική
της αντίστοιχης περσινής περιόδου.  Η μεταβολή αυτή προκύπτει από την διαγραφή €4,5  εκατ.  αναβαλλόμενης
φορολογίας από την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων και πώληση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω,  ο Όμιλος παρουσιάζει κέρδος  για τους μετόχους της Εταιρείας ύψους €22,2 εκατ.
κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σύγκριση με ζημιά €4,6 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ενδεικτικά ο
Όμιλος θα παρουσίαζε ζημιά για τους μετόχους της Εταιρείας ύψους €9,6  εκατ.  αν αφαιρεθούν τα πιο πάνω
εισοδήματα από μη-επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Οικονομική Θέση Ομίλου
Το ολικό ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε €30,4 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2017 (31 Δεκεμβρίου 2016: €148 εκατ.). Το
Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων καθώς επίσης και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων των μετόχων της Εταιρείας, έχει ανέλθει σε €8,5
εκατ. και €10,4 εκατ. αντιστοίχως, συγκρινόμενο με αρνητικό Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων και αρνητικό Ολικό Ιδίων
Κεφαλαίων των μετόχων της Εταιρείας ύψους €12,6 εκατ. και €11,8 εκατ. αντιστοίχως στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Στις
30 Ιουνίου 2017 ο Όμιλος παρουσιάζει αρνητικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης ύψους €4,4 εκατ., σημαντικά βελτιωμένο
με αυτό τις 31  Δεκεμβρίου 2016  όπου οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Ομίλου υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία του κατά €28,5 εκατ. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην προαναφερόμενη αναδιάρθρωση
τραπεζικών δανείων και άλλων υποχρεώσεων του Ομίλου ύψους €140,9 εκατ. η οποία επιτεύχθηκε με την  πώληση
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και μετρητών.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017
Η κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα αρνητικά από την οικονομική κρίση κατά την πενταετία 2011-2015.
Παρόλο ότι παρουσιάζεται βελτίωση κυρίως στο μακροοικονομικό περιβάλλον της οικονομίας και το ΑΕΠ καταγράφει
θετικό πρόσημο, αυτά δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί σε ουσιαστική ανάπτυξη στους τομείς που δραστηριοποιείται ο
Όμιλος και παραμένουν σημαντικές προκλήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προβλέψεις των ταμειακών
ροών του Ομίλου και την εκτίμηση της απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών του στοιχείων.

H συνεχιζόμενη πολιτικό-οικονομική αβεβαιότητα στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για
δανειοδότηση, σε συνδυασμό με τις δυσχέρειες και τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος έχουν επηρεάσει:

· την ικανότητα του Ομίλου να λάβει νέα δάνεια για ανάπτυξη των εργασιών του, κυρίως στις κτηματικές του
δραστηριότητες,

· την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς τον
Όμιλο ποσά, και

· τις προβλέψεις ταμειακών ροών του Ομίλου και την εκτίμηση για την απομείωση των χρηματοοικονομικών και μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι παράγοντες αυτοί, σε συνάρτηση με το χρηματοοικονομικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσαν να
επηρεάσουν αρνητικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οικονομικά αποτελέσματα, τη ρευστότητα του
Ομίλου και κατ’ επέκταση την ικανότητα του να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα.

Προοπτικές
Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 διαφαίνεται ότι θα είναι εξίσου δύσκολο σε όλους τους κύριους τομείς
δραστηριοποίησης του Ομίλου. Στόχος του Ομίλου για το έτος παραμένει η όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία των
κεφαλαίων των μετόχων από τις σημαντικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις αξίες των επενδύσεων
(κεφαλαίων) σε όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας με σκοπό τη διασφάλιση, με τον πιο πρόσφορο τρόπο,
των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.

Οι κύριοι τομείς συγκέντρωσης του Ομίλου για το 2017 παραμένουν οι ακόλουθοι:

· Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
· Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων [Κύπρο]
· Εμπορικές Δραστηριότητες  [Κύπρο]

Παρόλη τη σχετική βελτίωση της κυπριακής οικονομίας οι προοπτικές του Ομίλου για το έτος 2017 αναμένεται να
συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς του πρώτου εξαμήνου, με περαιτέρω μειώσεις στα εισοδήματα που προέρχονται
από τους τομείς διαχείρισης και αξιοποίησης γης και ακινήτων.

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Πρόσωπα
Οι συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα πρόσωπα αναφέρονται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.

Λευκωσία, 15 Μαρτίου 2018
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤHN ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σημείωση Περίοδος Περίοδος
1.1.2017 1.1.2016

μέχρι Μέχρι
30.6.2017 30.6.2016

€ €

Ολικά εισοδήματα 3 6.681.626 10.142.751

Μεικτό κέρδος εμπορικών και κτηματικών δραστηριοτήτων 2.607.824 2.582.355
Καθαρά εισοδήματα χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων 565.868 554.499
Άλλα εισοδήματα 65.595 14.954
Ζημιά από πώληση ακινήτων για επένδυση (274.400) -
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων (40.546) (5.857)

Ολική Συνεισφορά δραστηριοτήτων 2.924.341 3.145.951

Έξοδα
Έξοδα πωλήσεων και διανομής (209.107) (776.246)
Έξοδα διαχείρισης (1.368.448) (1.482.271)
Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (440.000) (811.000)
Αποσβέσεις, χρεόλυση και ζημιά απομείωσης στοιχείων
ενεργητικού (36.912) (108.204)
Χρηματοδοτικά έξοδα (14.858.364) (4.440.450)
Ζημιά από εργασίες 3 (13.988.490) (4.472.220)

Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) συνδεδεμένων εταιρειών 12 29.543 (81.844)
Αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης τραπεζικών διευκολύνσεων 28.337.596 -
Κέρδος από πώληση εξαρτημένων εταιρειών 13 3.103.624 -
Διαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας 399.002 -

Κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο πριν τη φορολογία 17.881.275 (4.554.064)
Φορολογία 4.324.345 (22.926)

Κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο μετά τη φορολογία 22.205.620 (4.576.990)

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο - -

Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για την περίοδο 22.205.620 (4.576.990)

Αποδιδόμενα σε:
Μετόχους Εταιρείας 22.228.620 (4.627.653)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (23.000) 50.663

22.205.620 (4.576.990)

Βασικό Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή που αναλογεί στους
μετόχους της Εταιρείας (σεντ) 4 33,54 (6,98)

Πλήρως κατανεμημένο Κέρδος /(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 4 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Βλέπε συνοδευτικές σημειώσεις στις εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σημείωση 30.6.2017 31.12.2016
€ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μετρητά, αντίστοιχα μετρητών και υπόλοιπα τραπεζών 1.285.762 2.392.518
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων 5 753.533 840.901
Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 6 8.532.618 15.225.738
Αποθέματα 7 3.791.296 14.679.342
Περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως
κατεχόμενα προς πώληση 10 - 94.829.565
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 14.363.209 127.968.064
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα για επένδυση 8 12.441.295 15.634.295
Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9 318.718 1.429.519
Αναβαλλόμενη φορολογία - 65.019
Συνδεδεμένες εταιρείες
Δάνεια εισπρακτέα – μη κυκλοφορούν μέρος

12 1.944.122
         25.000

1.920.725
25.000

Άλλα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 312.696 311.506
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 11 985.216 686.381
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.202 7.332
Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 16.031.249 20.079.777
Ολικό ενεργητικού 30.394.458 148.047.841
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα 863.268 28.205.673
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 14 16.573.827 14.533.938
Φορολογία 665.566 3.543.484
Τρέχον μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 15 633.370 105.584.277
Αναβαλλόμενη φορολογία αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία
κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση - 4.551.948
Ολικό τρέχουσων υποχρεώσεων 18.736.031 156.419.320
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογία 192.070 629.339
Μακροπρόθεσμα δάνεια 15 2.958.742 3.638.506
Ολικό μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.150.812 4.267.845
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 16 66.520.075 66.520.075
Αποθεματικά 17 (55.967.683) (78.190.157)
Ολικό ιδίων κεφαλαίων πριν την αφαίρεση ιδίων μετοχών 10.552.392 (11.670.082)
Ίδιες μετοχές 18 (175.949) (175.949)
Ολικό ιδίων κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας 10.376.443 (11.846.031)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (1.868.828) (793.293)
Ολικό ιδίων κεφαλαίων 8.507.615 (12.639.324)
Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 30.394.458 148.047.841

Βλέπε συνοδευτικές σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤHN ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πλεόνασμα
Ειδικό επανεκτίμησης

αποθεματικό χρηματοοικονομικών
Αποθεματικό μείωσης στοιχείων Αποθεματικό Ολικό ιδίων
από έκδοση ονομαστικής Αγορά ενεργητικού Αποθεματικό επανεκτίμησης κεφαλαίων

Μετοχικό μετοχών αξίας ιδίων διαθέσιμων Λογαριασμός συναλλαγματικών ακίνητης μετόχων Συμφέρον
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο κεφαλαίου μετοχών προς πώληση αποτελεσμάτων διαφορών ιδιοκτησίας Εταιρείας μειονότητας Σύνολο

€ € € € € € € € € € €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 66.520.075 5.082.094 1.871.943 (175.949) (325.008) (92.769.730) (2.254.911) 10.205.455 (11.846.031) (793.293) (12.639.324)
Συνολικά έσοδα
Ζημιά για το έτος - - - - - 22.228.620 - - 22.228.620  (23.000) 22.205.620

Ολικό συνολικών εσόδων - - - - - 22.228.620 - - 22.228.620 (23.000) 22.205.620

Εισφορές από και διανομές
σε ιδιοκτήτες
Άμυνα που προκύπτει από
λογιζόμενη διανομή μερίσματος
συνδεδεμένης  εταιρείας - - - - - (6.146) - - (6.146) - (6.146)

Ολικό εισφορών από και
διανομών σε ιδιοκτήτες - - - - - (6.146) - - (6.146) -        (6.146)

Αλλαγές σε μερίδια που
κατέχονται σε εξαρτημένες
Εξαγορά μεριδίου σε εξαρτημένη
εταιρεία - - - - - - - - - (573.889) (573.889)
Πώληση μεριδίου σε εξαρτημένη
εταιρεία - - - - - - - - - (478.646) (478.646)
Ολικό αλλαγών σε μερίδια
που κατέχονται σε
εξαρτημένες - - - - - - - - - (1.052.535) (1.052.535)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 66.520.075 5.082.094 1.871.943 (175.949) (325.008) (70.547.256) (2.254.911) 10.205.455 10.376.443 (1.868.828) 8.507.615

Βλέπε συνοδευτικές σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Συνέχεια)
ΓΙΑ ΤHN ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πλεόνασμα
Ειδικό επανεκτίμησης

αποθεματικό χρηματοοικονομικών
Αποθεματικό μείωσης στοιχείων Αποθεματικό Ολικό ιδίων
από έκδοση ονομαστικής Αγορά ενεργητικού Αποθεματικό επανεκτίμησης κεφαλαίων

Μετοχικό μετοχών αξίας ιδίων διαθέσιμων Λογαριασμός συναλλαγματικών ακίνητης μετόχων Συμφέρον
Κεφάλαιο υπέρ το

άρτιο
κεφαλαίου μετοχών προς πώληση αποτελεσμάτων διαφορών ιδιοκτησίας Εταιρείας μειονότητας Σύνολο

€ € € € € € € € € € €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 66.520.075 5.082.094 1.871.943 (175.949) (325.008) (80.743.317) (2.254.911) 11.041.000 1.015.927 (612.619)   403.308
Συνολικά έσοδα
Ζημιά για το έτος - - - - -  (4.627.653) - - (4.627.653)   50.663 (4.576.990)

Ολικό συνολικών εσόδων - - - - -  (4.627.653) - - (4.627.653)   50.663 (4.576.990)

Ολικό εισφορών από και
διανομών σε ιδιοκτήτες - - - - - - - - - - -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016 66.520.075 5.082.094 1.871.943 (175.949) (325.008) (85.370.970) (2.254.911) 11.041.000 (3.611.726) (561.956) (4.173.682)

Βλέπε συνοδευτικές σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΓΙΑ ΤHN ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Περίοδος Περίοδος
1.1.2017 1.1.2016

μέχρι μέχρι
30.6.2017 30.6.2016

€ €
Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος/(Ζημιά) για την περίοδο 22.205.620 (4.576.990)
Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις εμπράγματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 35.130 105.835
Χρεώλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.782 2.371
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 440.000 811.000
Ζημιά από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων     27.629 7.530
Τόκους εισπρακτέους (37.528) (30.589)
Μερίσματα εισπρακτέα (445) (196)

Τόκους πληρωτέους 14.822.683 4.388.621
Μερίδιο κέρδους/(ζημίας) συνδεδεμένων εταιρειών (29.543) 81.844
Αναγνώριση αρνητικής εμπορικής εύνοιας ως εισόδημα (399.002) -
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος (162.320) (89.552)
Ζημιά από επανεκτίμηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων 4.320 803
Κέρδος από πώληση εξαρτημένων εταιρειών (3.103.624) -
Ζημία από την πώληση περιουσιακών στοιχείων κατατασσόμενων ως
κατεχόμενα προς πώληση 274.400 -
Αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης τραπεζικών διευκολύνσεων (28.337.596) -
Φορολογία (4.324.345) 22.926

Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 1.417.161 723.603

Μείωση στους εμπορικούς και άλλους χρεώστες  950.183 197.281
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές (1.235.898) (1.047.660)
Μείωση στα αποθέματα 2.265.499 919.145
Ροή μετρητών από εργασίες 3.396.945 792.369
Τόκοι που εισπράχθηκαν 37.528 30.589
Μερίσματα που εισπράχθηκαν 445 196
Τόκοι που πληρώθηκαν (2.320.698) (1.454.138)
Φορολογία που πληρώθηκε (309.021) (12.518)
Καθαρή ροή μετρητών απο εργασίες 805.199 (643.502)

Βλέπε συνοδευτικές σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ (Συνέχεια)
ΓΙΑ ΤHN ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Περίοδος Περίοδος
1.1.2017 1.1.2016

μέχρι μέχρι
30.6.2017 30.6.2016

€ €
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εμπράγματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (6.311) (40.254)
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων - (7.522)
Αγορά ακινήτων για επένδυση - (14.309)
Αγορά άλλων στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (1.190) -
Μετρητά από πώληση Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 54.235 -
Μετρητά σε εξαρτημένες εταιρείες που εκποιήθηκαν (45.848) -
Μετρητά από πώληση εξαρτημένης εταιρείας 860.309 -
Τραπεζικά παρατραβήγματα σε εξαρτημένες εταιρείες που εκποιήθηκαν 1.084.715 -
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 1.945.910 (62.085)
Ροή μετρητών πριν τις χρηματοδοτήσεις 2.751.109 (705.587)
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανείων (1.883.404) -
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.883.404) -

Καθαρή αύξηση/( μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 867.705 (705.587)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου (25.813.155) (27.237.811)
Εξόφληση τραπεζικών παρατραβηγμάτων μέσω αναδιάρθρωσης με Πιστωτικό
ίδρυμα 25.367.944 -

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 422.494 (27.943.398)

Βλέπε συνοδευτικές σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤHN ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

1. Γενικά

Σύσταση και Τελική Ιθύνουσα Εταιρεία
Η SFS Group Public Company Limited (η "Εταιρεία"), συστάθηκε στην Κύπρο στις 12 Φεβρουαρίου 1998
ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.  Η Εταιρεία
είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου SFS Group Public Company (ο "Όμιλος").  Η Εταιρεία μετατράπηκε
σε Δημόσια εταιρεία με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο,  Κεφ.  113  στις 5  Απριλίου 1999  με αλλαγή στο
Καταστατικό της και οι τίτλοι της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 2 Ιουλίου 1999.  Το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία,
Κύπρος.

Δραστηριότητες
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών και άλλων
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αγοραπωλησίες τίτλων τόσο για τρίτους,
όσο και για ίδιο όφελος, στρατηγικές επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες, τα επιχειρηματικά κεφάλαια,
επενδύσεις σε γη και ανάπτυξη γης, εμπορικές δραστηριότητες και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

2. Λογιστικές Αρχές
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην περίοδο από 1
Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Ομίλου.  Οι
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 - "Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί" όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και
Κανονισμών και πρέπει να διαβάζονται συνάμα με τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2016.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας (going concern). Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο οικονομικό περιβάλλον της
Κύπρου  και τους παράγοντες που αναφέρονται στη Σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων ως προς
την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο και η
Διεύθυνση του Ομίλου θεωρούν ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν τις
εργασίες τους ως δρώσα οικονομική μονάδα

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι
30 Ιουνίου 2017 περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και όλων των εξαρτημένων
εταιρειών της και που όλες μαζί αναφέρονται ως ο Όμιλος.  Όλα τα ποσά στις ενδιάμεσες συνοπτικές
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ (€).

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά ή ουσιώδη
στον καθορισμό των αποτελεσμάτων και της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου για την υπό εξέταση
περίοδο είναι οι ίδιες με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Από την 1 Ιανουαρίου 2017, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ),τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες του. Η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.
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3. Ανάλυση Κατά Τομέα

Εισόδημα κατά τομέα Αποτέλεσμα κατά τομέα
30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

€ € € €
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 433.568 551.783 230.377 340.396
Αγοραπωλησίες τίτλων για ίδιο όφελος - - (61.599) (200.305)
Διαχείριση και αξιοποίηση γης 4.677.415 1.286.963 1.592.574 671.532
Εμπορικός τομέας 1.304.755 8.168.714 133.267 460.431
Επενδυτικές και άλλες δραστηριότητες 265.888 135.291 159.535 196.681
Ποσά που δεν ανήκουν σε τομέα - - (1.184.280) (1.500.505)
Ολικό 6.681.626 10.142.751 869.874 (31.770)

4. Ζημιά Ανά Μετοχή
Περίοδος Περίοδος
1.1.2017 1.1.2016

μέχρι μέχρι

30.6.2017 30.6.2016
€ €

Αριθμητής για τον υπολογισμό της  βασικής  ζημιάς  και
πλήρως κατανεμημένης  ζημιάς  ανά μετοχή:
- Ζημιά για την περίοδο μετά τη φορολογία που
αναλογεί στους μετόχους  της Εταιρίας 22.228.620 (4.627.653)

Περίοδος Περίοδος
1.1.2017 1.1.2016

μέχρι μέχρι
30.6.2017 30.6.2016

Αριθμός Αριθμός
Παρονομαστής για τον υπολογισμό ζημιάς ανά μετοχή:
- Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες

κατά τη διάρκεια της περιόδου 66.267.395 66.267.395
Παρονομαστής για τον υπολογισμό της  πλήρους κατανεμημένης  ζημιάς
ανά μετοχή 66.267.395 66.267.395

Κέρδος/(Ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 33,54 (6,98)

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Δεν παρουσιάζεται το ποσό του  πλήρους κατανεμημένου κέρδους/(ζημιάς)  ανά μετοχή αφού στο τέλος
της περιόδου δεν υπάρχουν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών.
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5. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού που Αποτιμούνται σε Δίκαιη Αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

30.6.2017 31.12.2016
€ €

Στην αρχή του έτους 840.901 1.342.089
Πωλήσεις
Μη πραγματοποιηθείσα ζημιά από επανεκτίμηση

(54.235)
(27.629)

(434.450)
(66.738)

Από πώληση εξαρτημένης εταιρείας (Σημ. 13) (5.504) -
Στο τέλος της περιόδου/του έτους 753.533 840.901

Οι μη εισηγμένες εταιρείες αποτιμούνται με διάφορες μεθόδους αποτίμησης με βάση τα δεδομένα της
αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι εισηγμένες επενδύσεις αποτιμούνται με βάση τις τιμές
αγοράς (bid price) στο τέλος της  περιόδου, όπως δημοσιεύονται από το ΧΑΚ και τα ξένα χρηματιστήρια.

Οι πιο πάνω επενδύσεις δίνουν τη δυνατότητα στον Όμιλο να αποκομίσει έσοδα από μερίσματα και
κεφαλαιουχικά κέρδη.  Αυτές δεν έχουν προκαθορισμένη λήξη ή δικαιώματα είσπραξης τόκου.

Όλες οι πιο πάνω επενδύσεις κατέχονται για εμπορία.

6. Εμπορικοί και Άλλοι Χρεώστες
30.6.2017 31.12.2016

€ €
Εμπορικοί χρεώστες
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες

7.736.342
         (3.660.110)

15.239.861
(6.065.187)

Εμπορική χρεώστες - καθαρά
Δικαιώματα εισπρακτέα

4.076.232
287.430

9.174.674
287.430

Πρόνοια για δικαιώματα εισπρακτέα (66.712) (66.712)
Προπληρωμές 319.362 113.206
Άλλοι χρεώστες 11.501.879 13.302.713
Πρόνοια για άλλους επισφαλείς χρεώστες (7.585.573) (7.585.573)
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/του έτους 8.532.618 15.225.738

Τα εν λόγω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.

7. Αποθέματα
30.6.2017 31.12.2016

€ €
Σε τιμή κόστους ή καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
Γη και κτίρια 1.758.345 8.392.462
Γη και κτίρια υπό ανάπτυξη - 2.022.459
Προϊόντα για πώληση 2.032.951 4.264.421
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/του έτους 3.791.296 14.679.342
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8. Ακίνητα για Επένδυση
30.6.2017 31.12.2016

€ €
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου/του έτους 15.634.295 16.536.052
Προσθήκες - 27.298
Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση - (929.055)
Από πώληση εξαρτημένων εταιρειών (Σημ. 13) (905.000) -
Μεταφορά από περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα
ως κατεχόμενα προς πώληση

207.000 -

Μεταφορά Ακινήτων για Επένδυση σε πιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια
αναδιάρθρωσης δανείων (2.495.000)

-

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/του έτους 12.441.295 15.634.295

Η επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση έγινε με βάση τις εκτιμήσεις που έγιναν από ανεξάρτητους
επαγγελματίες εκτιμητές.  Οι εκτιμήσεις έγιναν με τη Συγκριτική Μέθοδο Εκτίμησης και τη Μέθοδο Κόστους
Κατασκευής (για κτίρια που δεν είχαν εγγραφές οριζοντίου διαχωρισμού), με βάση την αξία των ακινήτων
στην ελεύθερη αγορά.  Η αγοραία αξία υπολογίστηκε με βάση τα υφιστάμενα συγκριτικά δεδομένα και
λαμβανομένων υπόψη των φυσικών και νομικών χαρακτηριστικών, των προοπτικών και των δυνατοτήτων,
των υπό εξέταση ακινήτων καθώς και των τάσεων της κτηματαγοράς και της οικονομίας.

Οι εξασφαλίσεις στα ακίνητα για επένδυση παρουσιάζονται στη σημείωση 15.

9. Εμπράγματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Γη, κτίρια

και βελτιώσεις Έπιπλα και Μηχανήματα
κτιριακών γραφειακός και Ηλεκτρονικοί

εγκαταστάσεων εξοπλισμός εγκαταστάσεις υπολογιστές Οχήματα Ολικό
€ € € € € €

Κόστος ή επανεκτίμηση
Υπόλοιπο 1.1.2016 1.479.537 2.583.117 516.359 1.504.565 1.332.849 7.416.427
Προσθήκες 14.306 49.232 - 15.610 99.330 178.478
Πωλήσεις - - - - (85.245) (85.245)
Υπόλοιπο 1.1.2017 1.493.843 2.632.349 516.359 1.520.175 1.346.934 7.509.660
Προσθήκες - 4.560 - 1.751 - 6.311
Πώληση εξαρτημένων εταιρειών (994.077) (356.100) (120.819) (129.185) (852.358) (2.452.539)
Υπόλοιπο 30.6.2017 499.766 2.280.809 395.540 1.392.741 494.576 5.063.432

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016 422.217 2.426.456 494.434 1.486.112 1.154.476 5.983.695
Πρόνοιας έτους 33.135 62.613 3.387 10.577 71.979 181.691
Πωλήσεις - -                       - - (85.245)  (85.245)
Υπόλοιπο 1.1.2017 455.352 2.489.069 497.821 1.496.689 1.141.210 6.080.141
Πρόνοια έτους 4.098 20.469 - 2.431 8.132 35.130
Πώληση εξαρτημένων εταιρειών (120.805) (330.341) (103.210) (120.425) (695.776)  (1.370.557)
Υπόλοιπο 30.6.2017 338.645        2.179.197 394.611 1.378.695 453.566 4.744.714

Καθαρή λογιστική αξία
30 Ιουνίου 2017 161.121 101.612 929 14.046 41.010 318.718
31 Δεκεμβρίου 2016 1.038.491 143.280 18.538 23.486 205.724 1.429.519
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10.      Περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2014 μέρος των ακινήτων για επένδυση και εμπράγματων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση.  Η μετάταξη
έγινε στη βάση κατ’αρχήν συμφωνίας προκαταρκτικού πλαισίου μεταξύ του Ομίλου με τραπεζικά ιδρύματα, για
εξόφληση χρεών με ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.  Κατά την διάρκεια του 2015  έγιναν
μεταφορές από και στα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση στη βάση
περαιτέρω διαπραγματεύσεων με τραπεζικά ιδρύματα. Στις 31 Νοεμβρίου 2016, ο Όμιλος ολοκλήρωσε
συμφωνία με το ένα τραπεζικό ίδρυμα για διακανονισμό δανείων ύψους €7.864.100 μέσω της ανταλλαγής
περιουσιακών στοιχείων.
Οι διαπραγματεύσεις με το σημαντικότερο πιστωτή του Ομίλου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά την διάρκεια
της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017, και κατέληξε σε τελική συμφωνία για τη συνολική διευθέτηση
των οφειλών του Ομίλου προς το πιστωτικό ίδρυμα. Η διευθέτηση αφορά τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους
€140.897.498 μέσω ανταλλαγής  περιουσιακών της στοιχείων. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 17 Νοεμβρίου
2017.

Περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση
30.6.2017 31.12.2016

€ €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 94.829.565 102.552.511
Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε πιστωτικά ιδρύματα (92.844.816) (7.722.946)
Από πώληση εξαρτημένων εταιρειών (Σημ. 13) (2.936.749) -
Μεταφορά σε ακίνητα για επένδυση (207.000) -
Πωλήσεις (476.000) -
Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων έναντι χρεωστικών υπολοίπων 1.635.000 -
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/του έτους - 94.829.565

11.   Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
30.6.2017 31.12.2016

€ €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 686.381 578.556
Μεταφορά από επένδυση σε εξαρτημένη  εταιρεία (Σημ. 13) 303.155 -
Μη πραγματοποιηθέν (ζημιά)/ κέρδος από επανεκτίμηση - καθαρή (4.320) 107.825
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/του έτους 985.216 686.381

Από τις πιο πάνω επενδύσεις ποσό ύψους €35.151 (2016: €39.458) αποτελεί επενδύσεις σε εισηγμένες
εταιρείες.

Η  Μεταφορά από επένδυση σε εξαρτημένη  εταιρεία  προκύπτει  από την μείωση του ποσοστού που κατείχε η
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου White Knight Holdings Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής  της
εταιρείας  Chrikar Trading Company Limited από 70% σε 19%.

Κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, η λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, προσεγγίζει
τη δίκαιη τους αξία

12. Συνδεδεμένες Εταιρείες
30.6.2017 31.12.2016

€ €
Μερίδιο καθαρού ενεργητικού στην αρχή του έτους 1.920.725 2.336.314
Μερίδιο κέρδους  για την περίοδο/έτος 29.543 (66.891)
Απομείωση επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία                     - (348.698)
Άμυνα που προκύπτει από λογιζόμενη διανομή μερίσματος συνδεδεμένης
εταιρείας (6.146)                     -
Μερίδιο καθαρού ενεργητικού στο τέλος της περιόδου/έτους 1.944.122 1.920.725
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12. Συνδεδεμένες Εταιρείες (Συνέχεια)

Οι κύριες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες:
Ποσοστό στο

Χώρα Ποσοστό συμμετοχής δικαίωμα ψήφου Ονομαστική αξία
Όνομα Δραστηριότητες εγγραφής Άμεσο Έμμεσο Άμεσο Έμμεσο Κεφαλαίου

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
€ €

Ellinas Finance Public Company Limited Παροχή επενδυτικών σχεδίων και
συναφών χρηματοδοτήσεων Κύπρος 26,91% 26,91% - - 26,91% 26,91% - - 7.200.000 7.200.000

Animalia Genetics Limited Κτηνοτροφία Κύπρος - - 25% 25% - - - - 1.949.400 1.949.400
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12. Συνδεδεμένες Εταιρείες (Συνέχεια)

Συνοπτικές πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου παρουσιάζονται πιο κάτω:

30.6.2017 31.12.2016

€ €
Ολικό ενεργητικό 7.657.857 7.709.974
Ολικό υποχρεώσεων (433.589) (572.647)
Καθαρό ενεργητικό 7.224.268 7.137.327
Μερίδιο Ομίλου στο καθαρό ενεργητικό συνδεδεμένων εταιρειών
(συμπεριλαμβανομένης εμπορικής εύνοιας) 1.944.122           1.920.725
Ολικά εισοδήματα. 472.085 971.027
Καθαρό κέρδος /(ζημία) συνδεδεμένων εταιρειών 109.780 (77.254)
Μερίδιο Ομίλου στο καθαρό κέρδος /(ζημιά) συνδεδεμένων εταιρειών 29.543 (66.891)

Τα ολικά εισοδήματα δεν συμπεριλαμβάνουν το πραγματοποιηθέν και το μη πραγματοποιηθέν κέρδος από
πώληση και επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων

Η αγοραία αξία της συνδεδεμένης εταιρείας που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
παρουσιάζεται πιο κάτω:

Αγοραία Αξία Μερίδιο Ομίλου
30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016

€ € € €
Ellinas Finance Public

Company Limited 4.096.000 4.560.000 1.102.275 1.227.143
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13. Επενδύσεις σε Εξαρτημένες Εταιρείες

Οι κύριες εξαρτημένες εταιρείες του Ομίλου είναι:

Χώρα Ποσοστό συμμετοχής Ποσοστό στο δικαίωμα ψήφου Ονομαστική αξία
Όνομα Κύριες Δραστηριότητες εγγραφής Άμεσο Έμμεσο Άμεσο Έμμεσο κεφαλαίου

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
€ €

Sharelink Securities and Financial Services
Limited

Κυπριακή Εταιρεία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών Κύπρος 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 2.565.000 2.565.000

NAP Regulatory Compliance Services Ltd Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες Κύπρος 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 1.700 1.700

SFS Custodian & Trust Services Limited Υπηρεσίες θεματοφυλακής και
τήρησης μητρώου μετοχών
δημοσίων εταιρειών Κύπρος 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 3.420 3.420

White Knight Ηoldings Limited Ιθύνουσα επενδύσεων και
επιχειρηματικών συμμετοχών Κύπρος 87,63% 87,63% 12,37% 12,37% 87,63% 87,63% 12,37% 12,37% 184.183.668 184.183.668

Franston Limited Εκμετάλλευση επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 12.312 12.312

CyVenture Capital Public Company Limited Επιχειρηματικά κεφάλαια Κύπρος 90,34% 70,55% - 7,74% 90,34% 70,55% - 7,74% 6.438.379 6.438.379

Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Εγκεκριμένη επενδυτική εταιρεία Κύπρος 84,32% 84,32% - - 84,32% 84,32% - - 5.798.876 5.798.876

SFS Ledra Properties Ltd Αγορά, εκμετάλλευση, πώληση και
ενοικίαση ακινήτων Κύπρος 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 5.131.881 5.131.881
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13. Επενδύσεις σε Εξαρτημένες Εταιρείες (Συνέχεια)

Οι κύριες εξαρτημένες εταιρείες του Ομίλου είναι: (Συνέχεια)

Χώρα Ποσοστό συμμετοχής Ποσοστό στο δικαίωμα ψήφου Ονομαστική αξία
Όνομα Κύριες Δραστηριότητες εγγραφής Άμεσο Έμμεσο Άμεσο Έμμεσο Κεφαλαίου

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
€ €

Carmount Limited Εισαγωγή και πώληση εργαλείων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 3.372.120 3.372.120
Ocean Challenge Limited Επενδύσεις στη ναυτιλιακή

βιομηχανία Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 8.550.000 8.550.000
Lemissoler Shipping Group Public Company
Limited

Ναυτιλιακός τομέας
Κύπρος - - 52,73% 52,73% - - 52,73% 52,73% 11.849.152 11.849.152

White Knight Properties Limited Αγορά, εκμετάλλευση, πώληση και
ενοικίαση ακινήτων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 51.300.000 51.300.000

Chrikar Trading Company Limited Εισαγωγή και διάθεση ειδών
παρασκευής εδεσμάτων Κύπρος - - 19% 70% - - 19% 70% 1.231.200 1.231.200

Conmer Limited Επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 1.881 1.881
Κώγιω Λίμιτεδ Επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία Κύπρος - - 70% 70% - - 70% 70% 1.368.171 1.368.171
Vastuat Limited Επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 1.201.302 1.201.302
M. Kalimera Dairies Limited Επενδύσεις σε ακίνητα Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 2.445.250 2.445.250
Roccastrada Holdings Ltd Επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 2.052 2.052
Saramente Ltd Επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 1.100 1.100
Brinkwood Properties Ltd Επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 11.971.710 11.971.710
Prenston Properties Ltd Επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 4.703.013 4.703.013
Zaquato Ltd Επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 9.234.000 9.234.000
Assenso Trading Ltd Επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 17.613 17.613
Arestis Premium Tools Ltd Εισαγωγή και εμπορία εργαλείων Κύπρος - - 100% 100% - - 100% 100% 702.810 702.810
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13. Επενδύσεις σε Εξαρτημένες Εταιρείες (Συνέχεια)

Όλες οι πιο πάνω εξαρτημένες εταιρείες του Ομίλου είναι ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εκτός από
τις εξαρτημένες εταιρείες Lemissoler Shipping Group Public Company Limited, CyVenture Capital Public
Company Limited και την Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ οι οποίες είναι δημόσιες εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης.

Στις 19 Απριλίου 2017, ο Όμιλος ανακοίνωσε την οριστική απόφαση διενέργειας ολικής δημόσιας πρότασης για
την απόκτηση μέχρι και του 100%  του εκδομένου κεφαλαίου της εξαρτημένης εταιρείας CyVenture  Capital
Public  Company  Limited.  Στις 29  Μαΐου η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του
έγγραφου της Δημόσιας Πρότασης.  Κατά την ημερομηνία αυτή το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της
Υπό Εξαγορά Εταιρείας ανερχόταν στις 14.972.974 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 έκαστη.
Κατά την διάρκεια της περιόδου ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά 1.803.741 μετοχών της Υπό Εξαγορά
Εταιρείας για το συνολικό ποσό των €174.887.  Από την αγορά προέκυψε αρνητική εμπορική εύνοια ύψους
€399.002 το οποίο ο Όμιλος αναγνώρισε ως εισόδημα.

Στις 30 Ιουνίου 2017 Ο Όμιλος ήδη κατείχε άμεσα 13.526.744 μετοχές, ήτοι το 90,34% του εκδομένου
μετοχικού κεφαλαίου της  CyVenture  Capital  Public  Company  Limited.   Η προσφερόμενη αντιπαροχή στους
μετόχους που θα αποδέχονταν τη Δημόσια Πρόταση ανερχόταν στα €0,097 σε μετρητά για κάθε μετοχή. Με
την λήξη της Δημόσιας Πρότασης ο Όμιλος θα  προτίθετο εντός τριών μηνών να εξασκήσει το δικαίωμα
εξαγοράς που του παρέχει το Άρθρο 36 του Νόμου και να απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων Μετοχών
ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Στις 23 Ιανουαρίου 2017,  η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου White  Knight  Holdings Limited,  πώλησε το 51%
του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής  της εταιρείας  Chrikar Trading Company Limited για το ποσό των
€860.309, μειώνοντας έτσι το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από το 70% στο 19% και το
οποίο παρουσιάζεται  στις Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις του Ομίλου.  Το κέρδος  που προέκυψε από την
εκποίηση της επένδυσης ανέρχεται στα €46.611.

Στις 10 Απριλίου 2017, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου White Knight Properties Limited, πώλησε την
θυγατρική της εταιρεία Zaquato Limited με μηδενική τιμή πώλησης. Το κέρδος  που προέκυψε από την πιο
πάνω πώληση ανήλθε σε €3.057.013.
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Επενδύσεις σε Εξαρτημένες Εταιρείες (Συνέχεια)

Η δίκαιη αξία του ενεργητικού και παθητικού των εξαρτημένων εταιρειών που πωλήθηκαν από τον Όμιλο
ήταν ως ακολούθως:

30.6.2017
€

31.12.2016
€

Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών – καθαρά 45.848 3.591
Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 4.417.713 1.000
Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία – καθαρά 1.081.982 -
Επενδύσεις σε ακίνητα για επένδυση 905.000 -
Αποθέματα 2.217.568 -
Άυλα στοιχεία πάγιου ενεργητικού 1.348 -
Περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως
κατεχόμενα προς πώληση 2.936.749 -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων       5.504 -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (7.283.897) (24.769)
Τραπεζικά παρατραβήγματα (1.084.715) -
Αναβαλλόμενη φορολογία (349.945) -
Φορολογία (1.827.325) -
Μακροπρόθεσμα δάνεια (3.387.653) -
Συμφέρον μειονότητας (478.646) -
Μεταφορά σε Μακροπρόθεσμες επενδύσεις (303.155) -
(Ζημιά)/κέρδος που προέκυψε από την πώληση 3.103.624 20.178
Τιμή πώλησης 860.309 -

Καλύφθηκε από:
Μετρητά 860.309 -

Ροή μετρητών από την πώληση εξαρτημένων εταιρειών:
Μετρητά που εισπράχθηκαν 860.309
Καθαρές Τραπεζικές υποχρεώσεις, οφειλόμενες από την
εταιρεία που πωλήθηκε 1.038.867

-

1.899.176 -

14. Εμπορικοί και Άλλοι Πιστωτές
30.6.2017 31.12.2016

€ €
Εμπορικοί πιστωτές 2.140.127 3.289.751
Οφειλόμενα έξοδα και αναβαλλόμενο εισόδημα 1.881.337 2.088.396
Άλλοι πιστωτές 10.450.899 4.217.187
Πρόνοια για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 2.101.464 4.938.601

16.573.827 14.533.935

Ο μέσος όρος πίστωσης για αγορές είναι 30 μέχρι 91 ημέρες.  Δεν χρεώνεται τόκος από τους εμπορικούς
πιστωτές. O Όμιλος εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης του οικονομικού κινδύνου ούτως ώστε όλα τα
πληρωτέα ποσά να εξοφλούνται εντός της περιόδου πίστωσης.
Τα εν λόγω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.

Η πρόνοια για ενδεχόμενες υποχρεώσεις αφορά πιθανές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν σε σχέση
με νομικές αγωγές, καθώς και άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν
το ποσό και τον χρόνο αποπληρωμής είναι η έκβαση των νομικών αγωγών και άλλων γεγονότων σχετικών
με τη διευθέτηση των υποχρεώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών είναι
περίπου ίση με το ποσό που παρουσιάζεται στον ισολογισμό.
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15. Μακροπρόθεσμα Δάνεια και Τραπεζικά Παρατραβήγματα

30.6.2017
€

31.12.2016
€

Τραπεζικά παρατραβήγματα 863.268 28.205.673
Τραπεζικά δάνεια 3.592.112 109.220.315
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις - 2.468

4.455.380 137.428.456

Τα τραπεζικά δάνεια του Ομίλου είναι πληρωτέα ως ακολούθως:

Εντός ενός έτους 633.370 105.581.809
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 2.750.568 3.271.152
Πέραν των πέντε ετών 208.174 367.354

3.592.112 109.220.315
Μείον ποσά οφειλόμενα για πληρωμή εντός ενός έτους (633.370) (105.581.809)
Ποσά οφειλόμενα για πληρωμή μετά από 12 μήνες 2.958.742 3.638.506

Οι υποχρεώσεις για ενοικιαγορές του Ομίλου είναι πληρωτέες ως
ακολούθως:

30.6.2017
€

31.12.2016
€

Εντός ενός έτους - 2.468
Μεταξύ δύο και πέντε ετών - -

- 2.468
Μείον ποσά οφειλόμενα για πληρωμή εντός ενός έτους - (2.468)
Ποσά οφειλόμενα για πληρωμή μετά από 12 μήνες - -

Τα μέσα επιτόκια που χρεώθηκαν/καταβλήθηκαν είχαν ως ακολούθως:

30.6.2017 31.12.2016

% %
Τραπεζικά παρατραβήγματα 5,68% 6,65%
Τραπεζικά δάνεια 4,46% 6,18%

Η τελευταία δόση των τραπεζικών δανείων είναι πληρωτέα το έτος 2022.

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα αποτελούν διευκολύνσεις πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση.
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15. Μακροπρόθεσμα Δάνεια και Τραπεζικά Παρατραβήγματα (Συνέχεια)

Οι όροι αποπληρωμής των κυριότερων τραπεζικών δανείων είναι ως ακολούθως:

(i) Δάνειο με υπόλοιπο στις 30  Ιουνίου 2017  €2.149.173  είναι αποπληρωτέο σε τριμηνιαίες δόσεις από
τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι τον Νοέμβριο του 2016. Κατά τη διάρκεια του 2016, η Εταιρεία
συμφώνησε με το τραπεζικό ίδρυμα, την επέκταση της αποπληρωμής του δανείου μέχρι τον Νοέμβριο
του 2022.

(ii) Δάνειο με υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017 €595.456 είναι αποπληρωτέο σε 59 μηνιαίες δόσεις από το
Φεβρουάριο του 2016 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.

(iii) Δάνειο με υπόλοιπο στις 30  Ιουνίου 2017  €296.539  είναι αποπληρωτέο σε μηνιαίες δόσεις ύψους
€3.000 και πλήρη εξόφληση το Οκτώβριο του 2018.

(iv) Δάνειο με υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017 €225.257 είναι αποπληρωτέο σε 61 μηνιαίες δόσεις από τον
Δεκεμβρίο του 2016 μέχρι τον Δεκεμβρίο του 2021

(v) Δάνειο με υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017 €325.685 είναι αποπληρωτέο σε 37 μηνιαίες δόσεις από τον
Δεκεμβρίο του 2016 μέχρι τον Δεκεμβρίο του 2019.

Τα δάνεια πληρωτέα φέρουν τόκο - 0,25% με 1,10% πλέον του βασικού επιτοκίου των Τραπεζών, τα οποία
εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής των ταμειακών ροών των επιτοκίων.

Στις 31  Νοεμβρίου 2016,  ο Όμιλος ολοκλήρωσε συμφωνία με το ένα τραπεζικό ίδρυμα για διακανονισμό
δανείων ύψους €7.864.100 μέσω της ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι διαπραγματεύσεις με το
σημαντικότερο πιστωτή του Ομίλου κατάληξαν επιτυχώς κατά την διάρκεια του 2017 με τον Όμιλο να
επέρχεται σε τελική συμφωνία για τη συνολική διευθέτηση των οφειλών προς το πιστωτικό ίδρυμα, ύψους
€140.897.498 μέσω ανταλλαγής  περιουσιακών της στοιχείων.

Εξασφαλίσεις

Για εξασφάλιση των τραπεζικών διευκολύνσεων και δανείων του Ομίλου στις 30  Ιουνίου 2017  υπήρχαν οι
ακόλουθες εξασφαλίσεις:

(i) Υποθήκες σε ακίνητη ιδιοκτησία που περιλαμβάνεται στα ακίνητα για επένδυση, με υποθηκευμένη αξία
ύψους €5.939.600 (2016: €5.939.600) πλέον τόκοι, και δίκαιη αξία ύψους €3.721.000(2016:
€3.721.000).

(ii) Κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στο ενεργητικό εξαρτημένης εταιρείας  του Ομίλου έναντι €355.000
(2016: €355.000).

(iii) Εταιρικές εγγυήσεις της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για το ποσό των €950.500
(2016: €950.500) πλέον τόκους.

(iv) Έχουν εκχωρηθεί ασφάλειες πυρός και σεισμού που καλύπτουν κτίρια του Ομίλου ύψους €553.000
(2016: €553.000).
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16. Μετοχικό Κεφάλαιο
30.6.2017 31.12.2016

Αριθμός € Αριθμός €
Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
€1,00 η κάθε μία 343.333.334 343.333.334 343.333.334 343.333.334

30.6.2017 31.12.2016
Αριθμός € Αριθμός €

Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν
Συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
€1,00 η κάθε μία 66.520.075 66.520.075 66.520.075 66.520.075

Μετοχικό κεφάλαιο προς έκδοση - - - -

Οι λεπτομέρειες των εκδοθέντων μετοχών κατά τη διάρκεια του έτους είναι ως ακολούθως:

Αριθμός Τιμή Εκδοθέν Ποσό υπέρ
Μετοχών έκδοσης

€
κεφάλαιο

€
το άρτιο

€
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2016 66.520.075 1 66.520.075 5.082.094
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου
2017  66.520.075 1 66.520.075 5.082.094

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31  Δεκεμβρίου 2016,  η Εταιρεία απώλεσε πέραν του 50%  του
εκδοθέντος κεφαλαίου και με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 169ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113,
συζήτησε το θέμα και αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Άρθρου 169ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου.

Αγορά ιδίων μετοχών
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011 εξουσιοδοτήθηκε το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε αγορές δικών της μετοχών (Buy-Back), σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου.  Οι εξουσιοδοτήσεις της παρούσας παραγράφου έχουν ισχύ για χρονική
περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έγκρισής τους.

17. Αποθεματικά

Τα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ειδικό αποθεματικό μείωσης ονομαστικής αξίας
κεφαλαίου, επανεκτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση,
συναλλαγματικών διαφορών, αγοράς ιδίων μετοχών, επανεκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας και δεν είναι
διαθέσιμα προς διανομή.
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18.   Ίδιες Μετοχές

Στις 30 Ιουνίου 2017, οι ίδιες μετοχές που κατέχονταν από τον Όμιλο ήταν ως ακολούθως:

30.6.2017 31.12.2016
Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό

μετοχών εκδοθέντος μετοχών Εκδοθέντος

ονομαστικής μετοχικού ονομαστικής μετοχικού

αξίας €1,00 η
κάθε μία €

κεφαλαίου αξίας €1,00 η
κάθε μία €

Κεφαλαίου

Ίδιες μετοχές που κατέχονται
από την Εταιρεία 16 9 0,00% 16 9 0,00%

Ίδιες μετοχές που κατέχονται
από εξαρτημένες εταιρείες 252.664 175.940 0.38% 252.664 175.940 0,38%

175.949 175.949

19. Ενδεχόμενες και Ανειλημμένες Υποχρεώσεις, Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Κεφαλαιουχικές
Δεσμεύσεις και Άλλες Εξασφαλίσεις

Νομικές αγωγές και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής υπήρχαν εκκρεμείς νομικές αγωγές, ή αγωγές που βρίσκονται σε
διαδικασία έφεσης και ενδεχόμενες υποχρεώσεις εναντίον εταιρειών του Ομίλου, για το συνολικό ποσό των
€7.080.505,30 πλέον τόκοι (2016: €40.682.419) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εναγόντων. Επιπρόσθετα
υπήρχαν νομικές αγωγές για τις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί έκθεση απαίτησης και ως αποτέλεσμα δεν
μπορεί στο παρόν στάδιο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ποσό της απαίτησης. Οι εταιρείες του Ομίλου,
αναλόγως της περιπτώσεως, έχουν καταχωρήσει υπερασπίσεις και αμφισβητούν τις εν λόγω αγωγές.

20. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Πρόσωπα

Στα πλαίσια μίας συνήθους εμπορικής συναλλαγής με συνδεδεμένες εταιρείες, ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες
στις συνδεδεμένες εταιρείες.  Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εισόδημα από συνδεδεμένες εταιρείες

Περίοδος Περίοδος
1.1.2017 1.1.2016

μέχρι μέχρι
30.6.2017 30.6.2016

€ €
Χρηματιστηριακές προμήθειες, προμήθειες για πώληση μετοχών
Δικαιώματα για διαχείριση κεφαλαίων
Παροχή άλλων υπηρεσιών

29
172

-

-
             223

  -
201 223
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20.   Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Πρόσωπα (Συνέχεια)

Ο ισολογισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές με συνδεδεμένες
εταιρείες:

30.6.2017           31.12.2016
€ €

Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 13.715 13.715
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (44.085) (44.085)

(30.370) (30.370)

Συναλλαγές με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συναλλαγές του Ομίλου με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν ως εξής:

30.6.2017 30.6.2016
Αριθμός Αριθμός

συμβούλων € συμβούλων €
Αμοιβή Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:

- Μισθοί 4 245.532 4 245.532
- Δικαιώματα 2 1.367 2 1.304

Δικαιώματα Μη Εκτελεστικών Διοικητικών
 Συμβούλων 2 7.100 2 7.100

Άλλες Συναλλαγές με Συγγενικά Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου

Άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα του Ομίλου, που αποτελούνται από συνδεδεμένα πρόσωπα μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, η φύση και ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των προσώπων αυτών και του Ομίλου
που γίνονται σε καθαρά εμπορική βάση, καθώς και τα υπόλοιπα με τα πρόσωπα αυτά είναι ως εξής:

Έσοδα/(Έξοδα) Χρεωστικό/(Πιστωτικό)
Υπόλοιπο

Φύση συναλλαγής Αριθμός
Συμβούλων     30.6.2017     30.6.2016  30.6.2017 31.12.2016

                  €                 €                €             €

Ενοικίαση γραφείων 1           (31.770)           (37.230)  (29.415) (39.929)
Χρεωστικά υπόλοιπα 3                   - -  566.655   566.655

Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή
συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της περιόδου.  Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη
σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες ο σύμβουλος ή κάποιο κύριο Διοικητικό προσωπικό κατέχει
άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.
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 21. Γεγονότα Μεταγενέστερα του Ισολογισμού

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε  σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να επηρεάζουν τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 2017.

22.   Οικονομικό Περιβάλλον και Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα

Ο Όμιλος παρουσίασε  κέρδος  ύψους €22.228.620 κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 και κατά
την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του
κατά €4.372.822.


