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Cyprint Public Limited 
 

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
2 Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Cyprint Public Limited. 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, είναι οι τυπογραφικές και λιθογραφικές εργασίες περιλαµβανοµένων 
τοκοφόρων δραστηριοτήτων. 
 
Ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των προβλεποµένων µελλοντικών 
εξελίξεων 
 
3 Η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος όπως παρουσιάζεται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας δεν αναµένει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος για το προσεχές µέλλον. 
 
Αλλαγή ονόµατος  
 
4 Στις 9 Σεπτεµβρίου 2004, η Εταιρεία προχώρησε στην αλλαγή του ονόµατος της 
από Cyprint Limited σε Cyprint Public Limited. 
 
Αποτελέσµατα 
 
5 Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 8. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και το καθαρό κέρδος 
για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 
 
Μερίσµατα 
 
6 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν θα προτείνει µέρισµα για το έτος 2004 κατά την 
επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
7 Στις 18 Φεβρουαρίου 2003 πληρώθηκε µέρισµα ύψους £260.000 για το έτος 2002 
σε µετρητά. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
8 ∆εν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
9 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και την 
ηµεροµηνία  αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2004.  
 
10 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι εκ περιτροπής απερχόµενοι           
κ.κ. Θεόδωρος Αντωνίου, Βίκτωρας Μαντοβάνης και Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή 
αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  
 
11 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 
αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Συµφέροντα Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
12 Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς και εταιρείες στις 
οποίες κατέχουν άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20% στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 30 
ηµερών πριν από την ειδοποίηση σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης χωρίς 
οποιαδήποτε διακύµανση στο ποσοστό είναι ως εξής: 
    Ποσοστό 

συµµετοχής 
% 

   
Ανδρέας ∆ράκου (1)  12,0 
Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) (2)  25,0 
Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού) (3)  24,4 
Θεόδωρος Αντωνίου (4)  0,2 
Γιάννος Κασουλίδης (4)  9,2 
Βίκτωρας Μαντοβάνης (1)  - 
Ανδρέας Ιωάννου  - 
Αννα Μαρίνα Κατσαντώνη  - 
Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή  - 
 
1 Η συµµετοχή του κ. Ανδρέα ∆ράκου περιλαµβάνει την έµµεση συµµετοχή του µέσω της Libra Holidays Group Limited (505 839) 

της οποίας είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και κύριος µέτοχος, της C.A.D.S Holding Ltd (7.857), της συζύγου του ∆ώρας 
Βασιλείου (793), των υιών του Αχιλλέα και Σταύρου ∆ράκου και της θυγατέρας του Χριστίνας ∆ράκου (3.273 ο 
καθένας/καθεµιά), και της µητέρας του κ. Ευδοκίας Σταύρου (1.728).  Ο κ. Βίκτωρ Μαντοβάνης είναι επίσης ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος της Libra Holidays Group Limited, αλλά η έµµεση συµµετοχή του λογίζεται στην έµµεση συµµετοχή του κ. Ανδρέα 
∆ράκου. 

2 Η συµµετοχή του κ. Ανδρέα Χριστοδούλου Ξανθού δεν συµπεριλαµβάνει την συµµετοχή του υιού του κ. Χριστάκη Χριστοδούλου 
Ξανθού. 

3 Η έµµεση συµµετοχή του κ. Χριστάκη Χριστοδούλου Ξανθού είναι µέσω των θυγατέρων του Στέλλας και Νεφέλης Χριστοδούλου 
(10.000 η καθεµιά). 

4 Η έµµεση συµµετοχή του κ. Γιάννου Κασσουλίδη είναι µέσω της Options Cassoulides Public Company Limited (395.456), της 
συζύγου του Έλενας Βασιλείου (50), της µητέρας του κ. Έλενας Χρ.  Κασσουλίδου  (8.484), και µέσω του Ταµείου Προνοίας του 
Προσωπικού της εταιρείας Ι.Γ. Κασσουλίδης & Υιός Λτδ (2.380).  Ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου είναι επίσης ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
της Options Cassoulides Public Company Limited, αλλά η έµµεση συµµετοχή του λογίζεται στην έµµεση συµµετοχή του κ. 
Γιάννου Κασσουλίδη.   
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Κυριότεροι µέτοχοι 
 
13 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 30 µέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης 
σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης χωρίς οποιαδήποτε διακύµανση στο ποσοστό, 
οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας: 
 
         Ποσοστό  

συµµετοχής 
   % 

   
Γιάννος Κασουλίδης (1)  9,2 
Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) (2)  25,0 
Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού) (3)  24,4 
Ανδρέας ∆ράκου (4)  12,0 
 
1 Η έµµεση συµµετοχή του κ. Γιάννου Κασσουλίδη είναι µέσω της Options Cassoulides Public Company Limited (395.456), της 

συζύγου του Έλενας Βασιλείου (50), της µητέρας του κ. Έλενας Χρ.  Κασσουλίδου  (8.484), και µέσω του Ταµείου Προνοίας του 
Προσωπικού της εταιρείας Ι.Γ. Κασσουλίδης και Υιός Λτδ (2.380).  Ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου είναι επίσης ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος της Options Cassoulides Public Company Limited, αλλά η έµµεση συµµετοχή του λογίζεται στην έµµεση συµµετοχή 
του κ. Γιάννου Κασσουλίδη.   

 
2 Η συµµετοχή του κ. Ανδρέα Χριστοδούλου Ξανθού δεν συµπεριλαµβάνει την συµµετοχή του υιού του κ. Χριστάκη Χριστοδούλου 

Ξανθού. 
 
3 Η έµµεση συµµετοχή του κ. Χριστάκη Χριστοδούλου Ξανθού είναι µέσω των θυγατέρων του Στέλλας και Νεφέλης Χριστοδούλου 

(10.000 η καθεµιά). 
 
4 Η συµµετοχή του κ. Ανδρέα ∆ράκου περιλαµβάνει την έµµεση συµµετοχή του µέσω της Libra Holidays Group Limited (505 839) 

της οποίας είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και κύριος µέτοχος, της C.A.D.S Holding Ltd (7.857), της συζύγου του ∆ώρας 
Βασιλείου (793), των υιών του Αχιλλέα και Σταύρου ∆ράκου και της θυγατέρας του Χριστίνας ∆ράκου (3.273 ο 
καθένας/καθεµιά), και της µητέρας του κ. Ευδοκίας Σταύρου (1.728).  Ο κ. Βίκτωρ Μαντοβάνης είναι επίσης ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος της Libra Holidays Group Limited, αλλά η έµµεση συµµετοχή του λογίζεται στην έµµεση συµµετοχή του κ. Ανδρέα 
∆ράκου. 

 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
14 Πέραν των συµβάσεων που αναφέρονται στη σηµείωση 27 των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σύµβαση µε 
την Εταιρεία ή τις εξαρτηµένες της στην οποία οι Σύµβουλοι ή συνδεόµενα πρόσωπα 
είχαν ουσιώδες συµφέρον. 
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Ελεγκτές 
 
15 Οι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να 
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί τους 
Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 
 
Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
Λεµεσός 
18 Απριλίου 2005
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Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της  
C  yprint Public Limited 

 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
1 Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Cyprint Public 
Limited (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της (το Συγκρότηµα) στις σελίδες 8 µέχρι 42, 
που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και την 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση 
αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις.  Αυτές οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη 
είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον 
έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, 
σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική µας 
εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα 
τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  
Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε 
ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για 
ην ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. τ  

2 ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να 
πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη 
λάθη.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη 
γνώµη µας. 
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3 Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.  
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων  
 
4 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. 

• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 

• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις 
εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις 
απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο 
τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στις σελίδες 2 µέχρι 5 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Chartered Accountants 
 
Λεµεσός, 18 Απριλίου 2005
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Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
   

2003 
£  

 Σηµ 2004 
£  

 
    
Πωλήσεις  1.153.343 1.156.956 
Κόστος πωληθέντων αγαθών  (844.693) (892.574) 
  ________ ________ 
Μικτό κέρδος  308.650 264.382 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  5 23.636 17.040 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (49.684) (28.039) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (239.203) (205.901) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  - (47.095) 
  ________ ________ 
Κέρδος εργασιών 6 43.399 387 
Χρηµατοδοτικά έξοδα-καθαρά 8 (12.817) (18.380) 
  ________ ________ 
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία  30.582 (17.993) 
Φορολογία 9 3.029 (7.303) 
  ________ ________ 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος  33.611 (25.296) 
  ======== ======== 
    
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)    
Βασική και αναπροσαρµοσµένη 10 0,8 (0,6) 
  ======== ======== 

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένος ισολογισµός 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 Σηµ 2004 

£ 
2003 

£ 
Περιουσιακά στοιχεία    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 1.269.486 1.280.981 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13 178.058 197.361 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 14 6.529 9.403 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 22 10.290 2.561 
  __________ __________ 
  1.464.363 1.490.306 
  __________ __________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα  15 254.261 259.531 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  16 835.660 762.616 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 17 8.205 5.767 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  13.801 16.305 
  __________ __________ 
  1.111.927 1.044.219 
  __________ __________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  2.576.290 2.534.525 
  ========== ========== 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 18 1.100.000 1.100.000 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 19 105.674 127.534 
Κέρδη που κρατήθηκαν  870.144 817.547 
  __________ __________ 
  2.075.818 2.045.081 
  __________ __________ 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός 20 56.137 104.326 
Αναβαλλόµενα έσοδα 21 36.481 48.706 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 22 25.505 28.877 
  __________ __________ 
  118.123 181.909 
  __________ __________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 23 255.287 190.627 
Αναβαλλόµενα έσοδα 21 12.225 12.225 
∆ανεισµός 20 114.837 104.683 
  __________ __________ 
  382.349 307.535 
  __________ __________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  500.472 489.444 
  __________ __________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  2.576.290 2.534.525 
  ========== ========== 

Στις 18 Απριλίου 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Cyprint Public Limited ενέκρινε αυτές τις 
οικονοµικές καταστάσεις για  έκδοση. 
 

 

Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού), ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θεόδωρος Αντωνίου, ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
  

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
    

  
 
 

Σηµ 

  
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 

Αποθεµατικά 
δίκαιης αξίας 

 
Κέρδη που 
κρατήθηκαν 

(1) 

 
 
 

Σύνολο 
   £ £ £ £ 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2003   1.100.000 10.441 1.103.884 2.214.325 
   _______ _______ ________ ________ 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς 
 πώληση: 

      

  Ζηµιά δίκαιης αξίας 19  - (6.479) - (6.479) 
  Μεταφορά στην καθαρή ζηµιά λόγω    
  αποµείωσης της αξίας 

 
19 

  
- 

 
47.095 

 
- 

 
47.095 

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις:       
  Κέρδη δίκαιης αξίας - µετά τη φορολογία 19  - 86.786 - 86.786 
  Μεταφορά αποσβέσεων (2) 19  - (10.309) 10.309 - 
∆ιαγραφή εξόδων αύξησης 
 κεφαλαίου και δηµοσιοποίησης 

   
- 

 
- 

 
(11.350) 

 
(11.350) 

   _________ _________ _________ _________ 
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια 
  κεφάλαια 

 
 

  
- 

 
117.093 

 
(1.041) 

 
116.052 

Καθαρή ζηµιά για το έτος    - (25.296) (25.296) 
   _________ _________ _________ _________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το 2003   - 117.093 (26.337) 90.756 
Μέρισµα για το 2002 11  - - (260.000) (260.000) 
   _________ _________ _________ _________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2003/ 
1 Ιανουαρίου 2004 

   
1.100.000 

 
127.534 

 
817.547 

 
2.045.081 

   _________ _________ _________ _________ 
       
Επενδύσεις διαθέσιµες προς 
 πώληση: 

      

  Ζηµιές δίκαιης αξίας 19  - (2.874) - (2.874) 
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις:       
 Μεταφορά αποσβέσεων (2) 19  - (18.986) 18.986 - 
   _________ _________ _________ _________ 
Καθαρή ζηµιά που αναγνωρίστηκε στα ίδια  
  κεφάλαια 

   
- 

 
(21.860) 

 
18.986 

 
(2.874) 

Καθαρό κέρδος για το έτος   - - 33.611 33.611 
   _________ _________ _________ _________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το 2004   - (21.860) 52.597 30.737 
   _________ _________ _________ _________ 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2004   1.100.000 105.674 870.144 2.075.818 
   ========= ========= ========= ========= 

 
(1) Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη 

φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, δυο χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού 
έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 
15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση πού οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.   Το ποσό τής λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν 
πληρωθεί για το σχετικό έτος κατά τα επόµενα δύο έτη.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για 
λογαριασµό των µετόχων.  

(2) Η µεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ των πραγµατικών αποσβέσεων των µηχανηµάτων και των 
ισοδύναµων αποσβέσεων µε βάση το ιστορικό κόστος των µηχανηµάτων µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας 
αναβαλλόµενης φορολογίας, 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
  

Σηµ. 
2004 

£ 
2003 

£ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία   30.582 (17.993) 
Αναπροσαρµογές για:    
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
   εξοπλισµού 

 
12 

 
147.770 

 
141.666 

  Κέρδος από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
   εξοπλισµού 

 
12 

 
(11.411) 

 
(3.723) 

  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 13 17.969 14.948 
  Αποµείωση στην αξία άϋλων περιουσιακών στοιχείων 13 1.334 - 
  ∆ιαγραφή αναβαλλόµενων εσόδων 21 (12.225) (12.225) 
  Αποµείωση στην αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 6 - 47.095 
  Χρεωστικούς τόκους 8 13.841 20.698 
  Πιστωτικούς τόκους 8 (99) (1.036) 
  ________ ________ 

 187.761 189.430 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:     
  Αποθέµατα  5.270 (2.084) 
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  (73.044) (44.502) 
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  64.660 31.267 
  _________ _________ 
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  184.647 174.111 
Φορολογία που πληρώθηκε  (5.568) (54.972) 
  _________ _________ 
Καθαρά µετρητά από εργασίες  179.079 119.139 
  _________ _________ 

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  
Τόκοι που εισπράχτηκαν  99 1.036 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
 εξοπλισµού 

 
12 

 
(148.864) 

 
(67.725) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
 εξοπλισµού  

 
12 

 
24.000 

 
3.948 

Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 13 - (1.357) 
  ________ ________ 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (124.765) (64.098) 
  ________ ________ 

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από µακροπρόθεσµο δάνειο  - 200.000 
Αποπληρωµές µακροπρόθεσµου δανείου  (48.189) (38.074) 
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και δηµοσιοποίησης  - (11.350) 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (13.841) (20.698) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν στους µετόχους της Εταιρείας 11 - (260.000) 
  ________ ________ 
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (62.030) (130.122) 
  ________ ________ 
Καθαρή µείωση στα µετρητά και τραπεζικά  
 παρατραβήγµατα 

  
(7.716) 

 
(75.081) 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή του έτους  (41.316) 33.765 
  ________ ________ 
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος τους 
 έτους 

 
17 

 
(49.032) 

 
(41.316) 

  ======== ======== 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 
 
1 Γενικές πληροφορίες  
 
Χώρα συστάσεως και όνοµα Εταιρείας 

 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Μαρτίου 1991 µε την επωνυµία Λιθογραφεία 
Χατζηγεωργίου Λίµιτεδ ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Στις 24 Φεβρουαρίου 2001 η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε 
Cyprint Limited και στις 29 Ιουνίου 2001 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113. Στις 9 Σεπτεµβρίου 2004 η Εταιρεία προχώρησε 
στην αλλαγή του ονόµατος της από Cyprint Limited σε Cyprint Public Limited.  Το εγγεγραµµένο 
γραφείο της Εταιρείας και η διεύθυνση εργασίας της είναι στην οδό Μιχαήλ Ψέλλου 14, Άγιος 
Αθανάσιος, Λεµεσός, Κύπρος.  

 
Κύριες δραστηριότητες 

 
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Cyprint Public Limited. Οι κύριες 
δραστηριότητες της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών της είναι οι λιθογραφικές και 
τυπογραφικές εργασίες, ως επίσης και άλλες τοκοφόρες δραστηριότητες. 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν 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 δηλώνεται 
διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιµασίας 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Cyprint Public Limited, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις πρόνοιες του περί 
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των µηχανηµάτων και 
των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση.   
 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ  απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία 
εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος.  Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών 
και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 
των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά την 
διάρκεια του έτους υπό αναφορά.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην 
καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης του Συγκροτήµατος σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες 
και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισµούς.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης  
 
Οι  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών της που αναφέρονται µαζί ως το “Συγκρότηµα”.  Οι 
εξαρτηµένες εταιρείες δηλαδή οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία άµεσα ή έµµεσα κατέχει 
περισσότερες από τις µισές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ή έχει τη δύναµη, µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο να ελέγχει τη λειτουργία τους έχουν περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι εξαρτηµένες εταιρείες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις από την ηµεροµηνία  κατά την οποία ο πραγµατικός έλεγχος µεταφέρεται στο 
Συγκρότηµα µέχρι την ηµεροµηνία πώλησής τους. 
 
Η ενοποίηση λογίζεται µε βάση τη µέθοδο της εξαγοράς (acquisition).  
 
Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές πάνω σε αυτές τις συναλλαγές, που έγιναν 
σε καθαρά εµπορική βάση, απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Το εισόδηµα αποτελείται από την αξία τιµολόγησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά την 
αφαίρεση ΦΠΑ, επιστροφών και εκπτώσεων. Τα  έσοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως 
εξής:  
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των 
αγαθών έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το Συγκρότηµα έχει 
πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η 
αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

 
(β) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 
υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε 
βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα 
προσφερθούν. 

 
(γ) Πιστωτικοί τόκοι 
 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
του πραγµατικού επιτοκίου. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ωφελήµατα υπαλλήλων 
 
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα λειτουργεί ένα 
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 το Συγκρότηµα.  Οι συνεισφορές του Συγκροτήµατος διαγράφονται στην 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 των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και 
των προηγούµενων περιόδων.  
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(1) Νόµισµα αποτίµησης 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάζονται σε Κυπριακές λίρες (το νόµισµα αποτίµησης) το 
οποίο είναι το νόµισµα που καλύτερα παρουσιάζει την ουσία των οικονοµικών πράξεων 
και δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος. 

 
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που 
ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που 
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

 
Φορολογία 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για τη 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 θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Γίνεται πλήρης  πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις 
οικονοµικές καταστάσεις.   Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 
φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες εισπρακτέες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι 
πιθανόν ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενος φόρος στις επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες 
επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται  ως υποχρέωση  στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους 
της Εταιρείας. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε βάση εκτιµήσεις από 
εξωτερικούς ανεξάρτητους  εκτιµητές, µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις.   Οι επανεκτιµήσεις 
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό να 
µην διαφέρουν σηµαντικά από τα τις δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλα τα 
άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος 
µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την 
απόκτηση στοιχείων ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση πιστώνονται στα αποθεµατικά 
δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου 
περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι  των αποθεµατικών δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. 
Όλες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο η 
διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων µε βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου  που χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και των αποσβέσεων µε 
βάση το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου µεταφέρεται από τα αποθεµατικά δίκαιης 
αξίας στα κέρδη που κρατήθηκαν. 
 
Οι αποσβέσεις για στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού υπολογίζονται  
χρησιµοποιώντας  τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία 
του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της εκτιµηµένης 
ωφέλιµης ζωής τους.  
 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 
 
 % 
Ιδιόκτητα κτίρια 4 
Βελτιώσεις στην ενοικιασµένη περιουσία  10 ή την περίοδο του ενοικιοστασίου, 

όποια είναι η χαµηλότερη 
Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 5 – 10 
Οχήµατα  20 
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείου  10 – 20 
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται αµέσως στο 
ανακτήσιµο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει  το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του περιουσιακού 
στοιχείου  όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα 
µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του 
περιουσιακού στοιχείου. Οι σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 
υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη 
σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και 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 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2003, η περίοδος ωφέλιµης χρήσης µηχανηµάτων κόστους £358.201 
αναθεωρήθηκε και θεωρήθηκε ότι από 1 Ιανουαρίου 2003 τα µηχανήµατα έχουν συνολικά 15 αντί 
10 χρόνια ζωής. Αυτή η αναθεώρηση θεωρήθηκε αναγκαία γιατί κατά τη γνώµη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου λόγω του ψηλού επιπέδου συντήρησης και επισκευών που γίνονται στα συγκεκριµένα 
αυτά περιουσιακά στοιχεία, η αναθεωρηµένη περίοδος ωφέλιµης χρήσης δίνει µια πιο δίκαιη 
εικόνα των οικονοµικών ωφεληµάτων που σχετίζονται µε αυτά τα µηχανήµατα. 
 
Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό όπου ένα σηµαντικό µέρος των κίνδυνων 
και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας  παραµένουν στο Συγκρότηµα ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της µίσθωσης στη δίκαιη 
αξία της περιουσίας που εκµισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 
µισθωµάτων όποια από τις δύο είναι η χαµηλότερη. Κάθε πληρωµή µίσθωσης κατανέµεται µεταξύ 
της υποχρέωσης και των εξόδων χρηµατοδότησης έτσι που να επιτυγχάνεται µια σταθερή απόδοση 
σε σχέση µε το υπόλοιπο χρηµατοδότησης που εκκρεµεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση ενοικίου, µετά 
την αφαίρεση του κόστους χρηµατοδότησης, περιλαµβάνεται στο δανεισµό.  Το µέρος του 
κόστους χρηµατοδότησης που αφορά τόκο χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο πάνω 
στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός που 
αποκτούνται µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται σε περίοδο που είναι η συντοµότερη της 
ωφέλιµης ζωής τους ή της περιόδου µίσθωσης. 
 
Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν µε 
τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν  λειτουργικές 
µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή) χρεώνονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της 
περιόδου µίσθωσης. 
 
∆ικαιώµατα δικαιόχρησης 
 
Τα δικαιώµατα δικαιόχρησης λογίζονται σε τιµή κόστους και αποσβένονται µε βάση τη µέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης για περίοδο 5 χρόνων, όση και η εκτιµηµένη περίοδος ωφέλιµη χρήσης τους. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υπεραξία 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς από τη δίκαιη αξία του 
µεριδίου του Συγκροτήµατος στα καθαρά αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που 
αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  H υπεραξία αποσβένεται µε τη µέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής της.  Η διεύθυνση καθορίζει 
την εκτιµηµένη ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά µιας επιχείρησης 
λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το υφιστάµενο µερίδιο αγοράς, πιθανή ανάπτυξη της 
αγοράς, τη φύση και αναµενόµενη περίοδο χρήσης της αποκτηθείσας επιχείρησης και άλλους 
παράγοντες που σχετίζονται µε την αποκτηθείσα επιχείρηση.  Η υπεραξία αποσβένεται 
χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο σε περίοδο είκοσι χρόνων.  
 
Κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού το Συγκρότηµα εκτιµά κατά πόσον υπάρχει ένδειξη 
αποµείωσης της αξίας. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, το Συγκρότηµα εκτιµά κατά πόσον η λογιστική 
αξία είναι πλήρως ανακτήσιµη.  Γίνεται διαγραφή εάν η λογιστική αξία είναι µεγαλύτερη της 
ανακτήσιµης αξίας. 
 
Αποµείωση στην αξία  περιουσιακών στοιχείων 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και άλλα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 
περιλαµβανοµένης της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούνται για 
ζηµιές από αποµείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η 
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Ζηµιά από αποµείωση στην αξία αναγνωρίζεται 
για το ποσό µε το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ξεπερνά το  ανακτήσιµο 
ποσό.  Το ανακτήσιµο ποσό  είναι το ψηλότερο της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης τα 
περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο πιο χαµηλό σηµείο στο οποίο υπάρχουν αυτόνοµα 
αναγνωρίσιµες ροές µετρητών. 
 
Επενδύσεις 
 
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: εµπορικές, 
διακρατούµενες µέχρι τη λήξη και διαθέσιµες προς πώληση. Η ταξινόµηση των επενδύσεων 
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την 
κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτόν 
τον καθορισµό  σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  
 
Οι επενδύσεις που αποκτούνται κυρίως για την πραγµατοποίηση κέρδους από βραχυπρόθεσµες 
διακυµάνσεις των τιµών ταξινοµούνται ως εµπορικές επενδύσεις και περιλαµβάνονται στα 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη 
διάρκεια του έτους.   
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη τις οποίες η διεύθυνση 
έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη τους, εκτός από 
δηµιουργούµενα δάνεια και εισπρακτέα, ταξινοµούνται ως επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη 
λήξη.  Αυτές οι επενδύσεις  περιλαµβάνονται στα µη  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία έκτος 
από αυτές που έχουν λήξη εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού που 
περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοιες 
επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Επενδύσεις που αποκτούνται για ακαθάριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν 
λόγω ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγών στα επιτόκια ταξινοµούνται ως επενδύσεις διαθέσιµες προς 
πώληση και περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός αν η διεύθυνση 
έχει τη δεδηλωµένη πρόθεση να κρατήσει τις επενδύσεις αυτές για λιγότερο από δώδεκα µήνες 
από την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για αύξηση του 
λειτουργικού κεφαλαίου που σε τέτοια περίπτωση περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία.   
 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η 
συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Το κόστος της αγοράς περιλαµβάνει και το κόστος συναλλαγής.  
Οι επενδύσεις που είναι εµπορικές ή διαθέσιµες προς πώληση  παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη 
αξία. Οι επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη παρουσιάζονται µετέπειτα στην 
αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές 
στη δίκαιη αξία των εµπορικών επενδύσεων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές  που 
προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. 
 
Όταν επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση πωληθούν ή 
υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία 
συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµιές από 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. 
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
δεν είναι ενεργή, το Συγκρότηµα προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους 
αποτίµησης.  Οι µεθόδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν  τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που 
έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών µε αναπροσαρµογή ώστε η µέθοδος αποτίµησης να αντικατοπτρίζει τις 
συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη. Η δίκαιη αξία µη εισηγµένων µετοχών, υπολογίζεται µε 
µεθόδους που χρησιµοποιούν τους κατάλληλους δείκτες τιµής προ κέρδη και τιµής προς ροή 
µετρητών αναπροσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη.  Για µετοχές όπου η 
δίκαιη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος µείον 
οποιαδήποτε αποµείωση στην αξία.   



Cyprint Public Limited 
 

2004   
(20)
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Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε αποµείωση στην αξία όταν η 
λογιστική αξία  είναι ψηλότερη από το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό.  Το ύψος της ζηµιάς από 
αποµείωση για περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης 
υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των 
αναµενόµενων µελλοντικών ροών µετρητών προεξοφληµένα µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.  
Αντίθετα το ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου που υπολογίστηκε σε δίκαιη αξία είναι η παρούσα 
αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ροών µετρητών προεξοφληµένα µε το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς ενός παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα  εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια από 
τις δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 
κόστους. Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων περιλαµβάνει 
πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετιζόµενες µε την παραγωγή δαπάνες (µε 
βάση τη συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) εκτός των εξόδων δανειοδότησης. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, 
µείον οι υπολογιζόµενες δαπάνες συµπλήρωσης και οι υπολογιζόµενες δαπάνες που χρειάζονται 
για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 
 
Εισπρακτέα 
 
Τα εισπρακτέα παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιµολογίου µείον πρόνοιας για αποµείωση 
αυτών των εισπρακτέων. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική 
ένδειξη πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύµφωνα µε τους 
αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των 
αναµενόµενων ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της 
πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και δηµοσιοποίησης 
 
Τα έξοδα για την έκδοση µετοχών και δηµοσιοποίησης που αφορούν κεφαλαιουχικές πράξεις και 
τα οποία διαφορετικά θα αποφεύγονταν µεταφέρονται σαν άλλα εισπρακτέα στα εισπρακτέα ποσά 
της Εταιρείας µέχρι την έκδοση των µετοχών ή την δηµοσιοποίηση. 
 
Στο έτος έκδοση µετοχών ή δηµοσιοποίησης τα έξοδα αυτά αφαιρούνται πρώτα από το 
αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ακολούθως από άλλα διαθέσιµα 
αποθεµατικά. 
 
Κυβερνητικές χορηγίες 
 
Κυβερνητικές χορηγίες που σχετίζονται µε την αγορά  µηχανηµάτων συµπεριλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σαν αναβαλλόµενα έσοδα και πιστώνονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης 
χρήσης των σχετικών µηχανηµάτων, συνήθως δέκα χρόνια. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 
µπορεί να  υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότηµα αναµένει η πρόβλεψη να ανακτηθεί, για 
παράδειγµα µε βάση ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, η ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο µόνο όταν η αποπληρωµή είναι σχεδόν βεβαία. 
 
∆ανεισµός 
 
Ο δανεισµός αναγνωρίζεται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση των κόστων 
χρηµατοδότησης. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη 
διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται 
από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην τράπεζα µείον τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον 
ισολογισµό, τα τραπεζικά παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 

(1) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν  σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτουν 
από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρµόζει το Συγκρότηµα 
στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 
 
(α) Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Οι επενδύσεις 
διαθέσιµες προς πώληση του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς 
λόγω αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων.  Ο κίνδυνος 
τιµής αγοράς του Συγκροτήµατος είναι µικρός αφού οι επενδύσεις διαθέσιµες προς 
πώληση δεν είναι σηµαντικές. 
 

(β) Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή 
µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από 
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά 
περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο 
επιτοκίου αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό του.  Ο δανεισµός σε 
κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο ταµειακών ροών από 
επιτόκια. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

(ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και 
τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα 
διαφορετικό από το νόµισµα αποτίµησης του Συγκροτήµατος. Στο τέλος του έτους 
το Συγκρότηµα δεν είχε σηµαντικά υπόλοιπα σε ξένα νοµίσµατα.  Η διεύθυνση του 
Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  

 
(2) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 

Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 
Συγκροτήµατος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στον 
ισολογισµό.  

 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως  
οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, βασίζεται 
στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η χρηµατιστηριακή τιµή 
που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το 
Συγκρότηµα είναι η τιµή προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή για τις 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιµή ζήτησης. 

 
4 Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Ο κύκλος εργασιών αφορά εισοδήµατα από λιθογραφικές και τυπογραφικές εργασίες, στην Κύπρο. 
Λόγω του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος έχουν τον ίδιο βαθµό κινδύνου και 
απόδοσης µε βάση τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο 
1998), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε θεωρεί ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τοµείς δραστηριότητας ή 
γεωγραφικοί τοµείς για τους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν πληροφορίες. 
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5 Άλλα λειτουργικά έσοδα  
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
   
Κέρδος από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 12) 11.411 3.723 
∆ιαγραφή αναβαλλόµενων εσόδων (Σηµ. 21) 12.225 12.225 
Άλλα εισοδήµατα - 1.092 
 ______ ______ 
 23.636 17.040 
 ====== ====== 

 
6 Κέρδος εργασιών 
 
Τα πιο κάτω κονδύλια έχουν περιληφθεί στoν προσδιορισµό του κέρδους εργασιών: 

 
 2004 

£ 
2003 

£ 
   
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 12) 147.770 141.666 
Κέρδος από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 12) (11.411) (3.723) 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµ. 13) 17.969 14.948 
∆ιαγραφή άϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµ. 13) 1.334 - 
Αµοιβή ελεγκτών 7.100 6.850 
Αµοιβή ελεγκτών – διαφορά προηγουµένων ετών  250 - 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:   
 Ζηµιά από αποµείωση της αξίας (περιλαµβάνεται στα άλλα λειτουργικά έξοδα)   
  (Σηµ. 14) 

 
- 

 
47.095 

∆ιαγραφή αναβαλλόµενων εσόδων (Σηµ. 21) (12.225) (12.225) 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 8.073 17.023 
Εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσης για επισφαλή χρέη 27.518 942 
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 7) 416.807 441.682 
 
7 Κόστος προσωπικού 
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
   
Μισθοί 339.650 361.503 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία 60.384 64.781 
Εισφορές στο ταµείο προνοίας 16.773 15.398 
 ________ ________ 
 416.807 441.682 
 ======== ======== 
Μέσος όρος αριθµού υπαλλήλων:    
  Ολική απασχόληση 32 35 
 ======== ======== 
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7 Κόστος προσωπικού (συνέχεια) 
 
Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται µόνο ένα ταµείο προνοίας, το ‘Ταµείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων 
του Οίκου Τυπογραφεία Χ”Γεωργίου & Σία Λίµιτεδ’.  Σε αυτό συµµετέχουν όλοι οι υπάλληλοι 
του Συγκροτήµατος εκτός από τους πρώην υπαλλήλους της Litho Imca Limited, οι οποίοι 
συνεισφέρουν στα ταµεία προνοίας των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ. To Ταµείο Προνοίας 
Εργατοϋπαλλήλων του Οίκου Τυπογραφεία Χ”Γεωργίου & Σία Λίµιτεδ είναι υποχρεωτικό σχέδιο 
καθορισµένων εισφορών, το οποίο χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και ετοιµάζει τις δικές του 
οικονοµικές καταστάσεις, βάσει των οποίων οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων 
ωφεληµάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό των υπηρεσιών τους.  Το Συγκρότηµα 
συνεισφέρει τόσο στο Ταµείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων του Οίκου Τυπογραφεία Χ”Γεωργίου 
& Σία Λίµιτεδ, όσο και στα ταµεία προνοίας των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ. 
 
8 Χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά 
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
Χρεωστικοί τόκοι:   
  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα (13.820) (16.012) 
  Καθυστερηµένη φορολογία (21) (4.686) 
 ________ ________ 
 (13.841) (20.698) 
 ________ ________ 
Πιστωτικοί τόκοι 99 1.036 
 ________ ________ 
Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος 925 1.282 
 ________ ________ 
 (12.817) (18.380) 
 ======== ======== 

 
9 Φορολογία 
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
   
Τρέχουσα φορολογία:   
  Εταιρικός φόρος 7.682 4.564 
  Αµυντική εισφορά 460 1.981 
  ∆ιαφορά προηγουµένων ετών (70) 1.146 
Αναβαλλόµενη  φορολογία (Σηµ. 22) (11.101) (388) 
 ________ ________ 
 (3.029) 7.303 
 ======== ======== 

 



Cyprint Public Limited 
 

2004   
(26)

 
9 Φορολογία (συνέχεια) 
 
Ο φόρος επι των κερδών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό 
που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
   
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία 30.582 (17.993) 
 ======= ======= 
Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας 3.058 (1.799) 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 4.428 8.324 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν υπόκειται σε 
 φορολογία 

 
(10.445) 

 
(368) 

∆ιαφορά φορολογίας προηγουµένων ετών (70) 1.146 
 _______ _______ 
Χρέωση για φορολογία  (3.029) 7.303 
 ======= ======= 

 
Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την 
Εταιρεία και τις συνδεδεµένες της εταιρείες είναι 10%.  Για τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν των 
£1.000.000 υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο µε ποσοστό 5%.  
 
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 
10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και 
εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου15%. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 
 
10 Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή 
 
 2004 2003 
 £ £ 
   
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους – (£) 33.611 (25.296) 
 ======== ======== 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που  ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του 
έτους 

 
4 400 000 

 
4 400 000 

 ========= ========= 
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ) 0,8 (0,6) 
 ========= ========= 
Αναπροσαρµοσµένο κέρδος/(ζηµιά) ανα µετοχή (σεντ) 0,8 (0,6) 
 ========= ========= 

 
Ο µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών υπολογίστηκε ως εξής: 
 
 2004 2003 
   
Την 1 Ιανουαρίου και στις 31 ∆εκεµβρίου  4 400 000 4 400 000 
 ========== ========== 
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11 Μερίσµατα ανα µετοχή 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν θα προτείνει µέρισµα για το έτος 2004 κατά την επόµενη Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. 
 
Στις 18 Φεβρουαρίου 2003 πληρώθηκε µέρισµα ύψους £260.000 για το έτος 2002 σε µετρητά. 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2003 τα µερίσµατα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου θα υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 
 
Μερίσµατα που προτείνονται από µερίσµατα που εισπράχθηκαν για τα οποία έχει αποκοπεί φόρος 
παρακράτησης µε ποσοστό 20% εξαιρούνται από την έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. 
Η εξαίρεση αυτή ισχύει για µερίσµατα που προτείνονται εντός περιόδου έξι ετών από την 
ηµεροµηνία είσπραξης τους. 
 
12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
 
 
 
 

 Kτίρια και 
βελτιώσεις σε 
ενοικιαζόµενη 

περιουσία 
£ 

 
Μηχανήµατα 

 και  
 εγκαταστάσεις 

£ 

 
΄Επιπλα και 
 εξοπλισµός 

 γραφείου 
£ 

 
 
 

Αυτοκίνητα 
£ 

 
 

Σύνολο 
2004 

£ 

 
 

Σύνολο 
2003 

£ 
Κόστος ή εκτίµηση       
Την 1 Ιανουαρίου 264.267 1.828.631 73.987 21.695 2.188.580 1.941.424 
Προσθήκες - 119.915 28.949 - 148.864 67.725 
Πωλήσεις - (56.536) - - (56.536) (14.165) 
∆ιαγραφές (20.475) - - - (20.475) - 
Αναπροσαρµογή από 
 επανεκτίµηση αξίας 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
193.596 

 _________ _________ ________ _________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 243.792 1.892.010 102.936 21.695 2.260.433 2.188.580 
 _________ _________ ________ _________ _________ _________ 
Αποσβέσεις       
Την 1 Ιανουαρίου 94.378 774.124 21.934 17.163 907.599 682.706 
Επιβάρυνση έτους 16.582 119.426 10.629 1.133 147.770 141.666 
Πωλήσεις - (43.947) - - (43.947) (13.940) 
∆ιαγραφή (20.475) - - - (20.475) - 
Αναπροσαρµογή από 
 επανεκτίµηση αξίας 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
97.167 

 ________ _________ ________ _________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  90.485   849.603 32.563 18.296 990.947 907.599 
 ________ _________ ________ _________ _________ _________ 
Καθαρή λογιστική 
αξία 

      

Στις 31 ∆εκεµβρίου  153.307 1.042.407 70.373 3.399 1.269.486 1.280.981 
 ======== ========= ======== ========= ========= ========= 
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12 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού περιλαµβάνουν: 
  
 2004 

£ 
2003 

£ 
   
Καθαρή λογιστική αξία 12.589 225 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 5) 11.411 3.723 
 _________ _________ 
Εισπράξεις από πώλήση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 24.000 3.948 
 ========= ========= 

 
Τα µηχανήµατα του Συγκροτήµατος επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 
2003 από ανεξάρτητους εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία.  Το πλεόνασµα από την 
επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε στα 
αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια (Σηµ. 19). 
 
Αν τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα 
ήταν ως εξής: 
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
   
Κόστος 1.335.590 1.272.208 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (566.685) (530.156)
 _________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία   768.905   742.052 
 ========= ========= 

 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα πάνω στα κτίρια για £240.000 (2003:£240.000) 
(Σηµ.20). 
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13 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

  
 

Υπεραξία 
£ 

 
∆ικαιώµατα 
δικαιόχρησης 

£ 

Πιστοποιητικό 
ποιότητας 

ISO9001 
£ 

 
Σύνολο 

2004 
£ 

 
Σύνολο 

2003 
£ 

Κόστος      
Την 1η Ιανουαρίου 262.697 30.000 1.357 294.054 292.697 
Προσθήκες - - - - 1.357 
∆ιαγραφή στο λογαριασµό 
 αποτελεσµάτων 

 
- 

 
- 

 
(1.357) 

 
(1.357) 

 
- 

 _______ _______ _______ ________ _______
Στις 31 ∆εκεµβρίου 262.697 30.000 - 292.697 294.054 
 ======= ======= ======= ======== =======
Αποσβέσεις      
Την 1η Ιανουαρίου 90.840 5.830 23 96.693 81.745 
Χρέωση απόσβεσης (Σηµ.6) 13.135 4.834 - 17.969 14.948 
∆ιαγραφή στο λογαριασµό 
 αποτελεσµάτων 

 
- 

 
- 

 
(23) 

 
(23) 

 
- 

 _______ _______ _______ ________ _______
Στις 31 ∆εκεµβρίου 103.975 10.664 - 114.639 96.693 
 ======= ======= ======= ======== =======
Καθαρή λογιστική αξία    
Στις 31 ∆εκεµβρίου 158.722 19.336 - 178.058 197.361 
 ======= ======= ======= ======= =======

 
Συµφωνία δικαιόχρησης µεταξύ της Cyprint και Α.G. Franchise Development Limited 
 
Στις 8 Απριλίου 2000, η Εταιρεία προέβει σε συµφωνία για αγορά του δικαιώµατος δικαιόχρησης 
(franchise) µε την εταιρεία A.G. Franchise Development Limited για τη λειτουργία καταστήµατος 
τυπογραφικών εργασιών της AlphaGraphics στη Λεµεσό (Σηµ.27).  Βάσει της συµφωνίας η 
Εταιρεία έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική χρήση των δικαιωµάτων της ΑlphaGraphics στη 
Λεµεσό.   
 
Μέχρι το έτος 2003, τα δικαιώµατα δικαιόχρησης λογίζονταν σε τιµή κόστους και αποσβένονταν 
µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για περίοδο 17 χρόνων, όση και η περίοδος 
εκµετάλλευσης µε βάση συµφωνιών δικαιόχρησης.  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 η αναµενόµενη περίοδος ωφέλιµης χρήσης των δικαιωµάτων 
δικαιόχρησης µειώθηκε από 17 σε 5 χρόνια.  Αυτή η αναθεώρηση θεωρήθηκε αναγκαία λόγω του 
τερµατισµού του συµβολαίου για τα δικαιώµατα δικαιόχρησης.  Παρά τον τερµατισµό του εν λόγω 
συµβολαίου και την επακόλουθη αλλαγή της εµπορικής επωνυµίας της Εταιρείας, η Εταιρεία 
εξακολουθεί να έχει αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη λόγω της διατήρησης της 
τεχνικής τεχνογνωσίας που απέκτησε και την αναµενόµενη διατήρηση του υφιστάµενου 
πελατολογίου της για τα επόµενα 5 χρόνια.  Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων το 2004 
επηρεάστηκε αρνητικά κατά £3.044 λόγω της αναθεώρησης αυτής.   



Cyprint Public Limited 
 

2004   
(30)

13 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Υπεραξία 
 
Η υπεραξία προέκυψε από την εξαγορά της εξαρτηµένης εταιρείας Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου 
& Σια Λίµιτεδ το 1991 (η υπεραξία ήταν £88.383) και της Litho Imca Limited το 2000 (η υπεραξία 
ήταν £174.314). 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε την περίοδο απόσβεσης της υπεραξίας σε είκοσι έτη. Η 
περίοδος απόσβεσης της υπεραξίας θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη οικονοµική 
ζωή της λαµβάνοντας υπόψη τα αναµενόµενα έτη υπηρεσίας των ατόµων κλειδιά που 
αποκτήθηκαν καθώς και τις αναµενόµενες ενέργειες του συναγωνισµού.  
 
14 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
  2004 2003 

£ 
    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  9.403 15.882 
Έλλειµµα επανεκτίµησης που µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια (Σηµ. 19)  (2.874) (6.479) 
 _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  6.529 9.403 
 ======= ======= 

 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες 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 παροµοίων τίτλων ή σύµφωνα µε την αξία 
προεξόφλησης των ταµειακών ροών των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  
 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες 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. 
 
Η ανάλυση των αξιών κατά κλάδο ήταν: 
   2004 

£ 
2003 

£ 
     
Ξενοδοχειακός κλάδος   6.509 9.343 
Τουριστικός κλάδος   20 60 
 _______ _______ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους   6.529 9.403 
 ======= ======= 
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14 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση (συνέχεια) 
 
Τα ακόλουθα περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε σχέση µε τις 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση: 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Χρέωση για αποµείωση στην αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς 
πώληση – µεταφορά από το αποθεµατικό δίκαιης αξίας (Σηµ. 19) 

 
- 

 
47.095 

  ======= ======== 

 
15 Αποθέµατα 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Πρώτες ύλες 254.261 259.531 
  ======= ======== 

 
Όλα τα αποθέµατα του Συγκροτήµατος αποτελούνται από πρώτες ύλες και παρουσιάζονται σε τιµή 
κόστους. 
 
16 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 
 
 

653.240 

  2004 
£ 

2003 
£ 

     
Εµπορικά εισπρακτέα   648.634 
Μείον:      
Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα   (26.552) (51.636) 
  _________ _________ 
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά    626.688 596.998 
Άλλα εισπρακτέα    80.230 63.802 
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 26)   124.019 100.002  
Προπληρωµές   4.723 1.814  
  _________ _________ 
   835.660 762.616 
  ========= ========= 
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16 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) 
 
Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι 
περιορισµένοι λόγω του µεγάλου αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος. Η ιστορική εµπειρία 
του Συγκροτήµατος στην είσπραξη εµπορικών εισπρακτέων είναι εντός των πλαισίων των 
προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει 
ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζηµιές 
από είσπραξη των εµπορικών εισπρακτέων του Συγκροτήµατος. 
 
Το Συγκρότηµα αναγνώρισε ζηµιά που ανέρχεται σε £27.518 (2003: £942) για την αποµείωση των 
εµπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Η ζηµιά 
περιλαµβάνεται στα έξοδα πωλήσεων και προώθησης στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.  
 
17 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  8.205 5.767 
  ======== ======== 

 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα 
περιλαµβάνουν: 
 
  2004 

£ 
2003 

£ 
    
Mετρητά και αντίστοιχα µετρητών   8.205 5.767 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 20)  (57.237) (47.083) 
  ________ ________ 
  (49.032) (41.316) 
  ======== ======== 
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18 Mετοχικό κεφάλαιο 
 
 2004  2003 
 Αριθµός 

µετοχών 
 

£ 
Αριθµός 
µετοχών 

 
£ 

Εγκεκριµένο     
Μετοχές της £0.25 η καθεµιά 20 000 000 5.000.000  20 000 000 5.000.000 
 ========== ==========  ========== ========== 
Εκδόθηκε και πληρώθηκε 
εξολοκλήρου 

     

Μετοχές της £0.25 η καθεµιά 4 400 000 1.100.000  4 400 000 1.100.000 
 ========== ==========  ========== ========== 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω µεταβολές στα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών 
(warrants): 
 
  2004 

Αριθµός 
2003 

Αριθµός 
    
Μη ασκηθέντα warrants στην αρχή του έτους  440.000 - 
Παραχώρηση δωρεάν warrants   - 440 000 
  ________ ________ 
Μη ασκηθέντα warrants στο τέλος του έτους  440 000 440 000 
  ======== ======== 

 
Με βάση γραπτής απόφασης των συµβούλων της Εταιρείας ηµεροµηνίας 10 Φεβρουαρίου  
2003 αποφασίστηκε όπως εκδοθούν και παραχωρηθούν δωρεάν προς όλους τους µετόχους 
της Εταιρείας ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (warrants) σε αναλογία ένα (1) δικαίωµα για 
κάθε δέκα (10) µετοχές τα οποία θα µπορούν να ασκηθούν στην τιµή των £0,55 κατά τις 
πέντε τελευταίες εργάσιµες µέρες του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2005. 
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19 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 
 
 Μηχανήµατα 

και 
εγκαταστάσεις 

Επενδύσεις 
διαθέσιµες 

προς πώληση 

 
 

Σύνολο 
 £ £ £ 
    
Την 1 Ιανουαρίου 2003 51.057 (40.616) 10.441 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:    
 Ζηµιές δίκαιης αξίας (Σηµ. 14) - (6.479) (6.479) 
 Ζηµιά που µεταφέρεται στην καθαρή ζηµιά λόγω  
 αποµείωσης της αξίας (Σηµ. 14) 

 
- 

 
47.095 

 
47.095 

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις:    
 Επανεκτίµηση αξίας (Σηµ.12) 96.429 - 96.429 
 Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (Σηµ.22) (9.643) - (9.643) 
 Μεταφορά αποσβέσεων – µεικτή (11.454) - (11.454) 
 Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 1.145 - 1.145 
 ________ ________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2003/1 Ιανουαρίου 2004 127.534 - 127.534 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:    
  Ζηµιές δίκαιης αξίας (Σηµ. 14) - (2.874) (2.874) 
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις:  -  
  Μεταφορά αποσβέσεων – µεικτή (21.096) - (21.096) 
  Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 2.110 - 2.110 
 ________ ________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 108.548 (2.874) 105.674 
 ======== ======== ========= 

 
20 ∆ανεισµός 
  2004 

£ 
2003 

£ 
Βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 17)  57.237 47.083 
Τραπεζικός δανεισµός   57.600 57.600 
  _________ _________
  114.837 104.683 
  _________ _________
Μη βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικός δανεισµός   56.137 104.326 
  _________ _________
  56.137 104.326 
  _________ _________
Σύνολο δανεισµού  170.974 209.009 
  ========= =========
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού     
Από 1 µέχρι 2 έτη  56.137 57.600 
Από 2 µέχρι 5 έτη  - 46.726 
  _________ _________
  56.137 104.326 
  ========= =========
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20 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες δόσεις από £4.800 η καθεµιά. Τα τραπεζικά 
δάνεια και παρατραβήγµατα  είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 

• Με υποθήκη των κτιρίων του Συγκροτήµατος ύψους £240.000 (2003: £240.000). 
• Με εγγυήσεις της θυγατρικής εταιρείας Litho Imca Limited για απεριόριστο ποσό. 

 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν ως εξής: 
 
  2004 

% 
2003 

% 
    
Τραπεζικός δανεισµός   7,25 6,25 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  7,25 6,25 
 
21 Αναβαλλόµενα έσοδα 
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
Εισπράξεις   
Υπόλοιπο στην αρχή και τέλος του έτους 111.197 111.197 
 ======= ======= 
Χρεώλυση   
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους 50.266 38.041 
∆ιαγραφή για το έτος 12.225 12.225 
 _______ _______ 
 62.491 50.266 
 _______ _______ 
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 48.706 60.931 
Μείον:   
Υπόλοιπο που παρουσιάζεται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση (12.225) (12.225) 
 _______ _______ 
 36.481 48.706 
 ======= ======= 

 
Tα αναβαλλόµενα έσοδα αφορούν κυβερνητικές χορηγίες που εισπράχθηκαν για αγορά 
εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων. 
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22 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 
ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ιδίαν φορολογική 
αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής: 
 
  

 
Χρονικές 
διαφορές 

∆ιαφορά µεταξύ 
αποσβέσεων και  

εκπτώσεων 
φθοράς 

 
 

Επανεκτίµηση 
µηχανηµάτων 

 
 
 

Σύνολο 
 £ £ £ £ 
     
Την 1 Ιανουαρίου 2003 10.568 (4.582) 11.075 17.061 
Χρέωση/(πίστωση):      
 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 9) 2.625 2.021 (5.034) (388) 
 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας (Σηµ. 19) - - 9.643 9.643 
 ________ ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2003/1 Ιανουαρίου 2004 13.193 (2.561) 15.684 26.316 
Χρέωση/(πίστωση):     
 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 9) (1.262) (7.729) (2.110) (11.101) 
 ________ ________ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 11.931 (10.290) 13.574 15.215 
 ======== ======== ======== ======== 

 
Οι χρονικές διαφορές αντιπροσωπεύουν αναβαλλόµενη φορολογία σε διαφορές που προκύπτουν 
από την αναπροσαρµογή στην δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού των εταιρειών που 
εξαγοράζονται από το Συγκρότηµα. 
 
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν µετά 
 από δώδεκα µήνες 

 
10.290 

 
 2.561 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν 
 µετά από δώδεκα µήνες 

 
25.505 

 
28.877 
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23 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
 2004 

£ 
2003 

£ 
   
Εµπορικοί πιστωτές 125.426 131.025 
Άλλοι πιστωτές  120.542 40.003 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 26) 6.365 5.135 
Οφειλόµενα έξοδα 2.954 14.464 
 _________ _________ 
 255.287 190.627 
 ========= ========= 

 
24 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το Συγκρότηµα είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τραπεζικές 
εγγυήσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών από τις οποίες αναµένεται ότι δε 
θα προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις.  
 
Το Συγκρότηµα δεν είχε οποιεσδήποτε άλλες ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις  
31 ∆εκεµβρίου 2004. 
 
25 ∆εσµεύσεις 

 
∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις – όπου η Εταιρεία είναι ο µισθωτής 
 
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες 
λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής: 
 
   2004 

£ 
2003 

£ 
       
Μέχρι 1 έτος   2.023 8.073 
Από 1 µέχρι 5 έτη   5.892 6.442 
Μετά από 5 έτη   17.676 19.149 
   _______ _______ 
   25.591 33.664 
   ======= ======= 
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26 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συνδεδεµένες εταιρείες και µε συµβούλους και µετόχους που 
έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν σηµαντική επιρροή στην Εταιρεία.  
 
(α)  Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών 
 

 2004 
£ 

2003 
£ 

   
Options Cassoulides Public Company Limited - 2.764 
Options Congresses Limited - 231 
Libra Holidays Group Limited 10.440 10.219 
D.H. Cyprotels Limited 33.876 30.968 
Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ - 16.456 
Libra (CY) Accommodation Limited - 92 
Libra Holidays (Russia) Limited - 1.010 
Astarti Development Limited 1.855 1.800 
Udrive Two Company Limited 2.050 210 
Cassoulides Franchise Operations Limited - 2.045 
Mantovani Plotin Travel Limited 2.260 - 
Luca Cypria Faliraki  225 - 
M.H. Cyprotels Management United 50 - 
Beds for All Limited  925 - 
Options Eurocongress (Belgium) Sprl  6.870 - 
P.A.P. Medical (Cyprus) Limited    255 - 
 ________ ________ 
 58.806 65.795 
 ======== ======== 

 
Οι πωλήσεις στις συνδεδεµένες εταιρείες έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
 

(β)  Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών  
 

 2004 
£ 

2003 
£ 

   
Αγορές εµπορευµάτων:    
  I.Γ. Κασσουλίδης & Υιός Λίµιτεδ 23.849 44.627 
 ======== ======== 

 
Οι αγορές από τις συνδεδεµένες εταιρείες έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
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26 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
  
(γ)  Ενοίκια και διοικητικά δικαιώµατα πληρωτέα 
 

 2004 
£ 

2003 
£ 

   
Options Cassoulides Public Company Limited –  
  ∆ικαιώµατα εσωτερικού ελέγχου 

 
1.000 

 
1.000 

A.G. Franchise Development Limited – δικαιώµατα  
  δικαιόχρησης 

 
4.510 

 
8.211 

 ________ ________ 
 5.510 9.211 
 ======== ======== 

 
Τα δικαιώµατα διακιόχρησης αφορούν δικαιώµατα σε σχέση µε τη λειτουργία 
καταστήµατος τυπογραφικών εργασιών της AlphaGraphics στη Λεµεσό. Βάσει συµφωνίας 
η Εταιρεία είχε εξασφαλίσει την αποκλειστική χρήση των δικαιωµάτων της AlphaGraphics 
στη Λεµεσό. Κατά τη διάρκεια του έτους 2004, η Εταιρεία προχώρησε στον τερµατισµό 
της πιο πάνω συµφωνίας.  

 
Οι συναλλαγές που αφορούν τα δικαιώµατα πληρωτέα έχουν γίνει µέσα στα πλαίσια της 
συνήθους εµπορικής τακτικής.  

 
(δ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές εµπορευµάτων 

και υπηρεσιών 
 

 2004 
£ 

2003 
£ 

Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 16):   
 Astarti Development Limited 7.118 4.985 
 Web and Media Progress Limited 220 220 
 Libra Holidays Group Limited 7.218 3.465 
 Ι.Γ. Κασσουλίδης & Υιός Λίµιτεδ - 3.298 
 D.H. Cyprotels Limited  89.184 71.296 
 Much Choice Limited 5.887 - 
 Drousia Heights Hotel Limited - 5.887 
 Libra (Cy) Accommodation Limited - 5.647 
 Libra Holidays (Russia) Limited 214 53 
 Cassoulides Franchise Operations Limited - 1.507 
 Libra Investments Limited - 77 
 Mantovani Plotin Travel Limited 3.955 1.770 
 Udrive Two Company Limited 1.599 242 
 Palm DMC Conferences Limited 247 1.555 
 Options Εurocongress (Belgium) Sprl 6.870 - 
 Palamand Trading Company Limited 151 - 
 Luca Cypria Faliraki  259 - 
 Beds for All Limited  1.064 - 
 Pap Medical (Cyprus) Limited 33 - 
 ________ ________ 
 124.019 100.002 
 ======== ======== 
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 23):   
 I. Γ. Κασσουλίδης & Υιός Λίµιτεδ 6.365 581 
 Options Cassoulides Public Company Limited - 4.554 
 ________ ________ 
 6.365 5.135 
 ======== ======== 
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26 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
Tα πιο πάνω υπόλοιπα προκύπτουν από συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση και δεν φέρουν 
τόκο.   
 
(ε)  Αµοιβή Συµβούλων 
 

Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής: 
 

 2004 
£ 

2003 
£ 

   
   
Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 88.863 92.251 
Ταµείο Προνοίας Συµβούλων 4.607 4.119 
Κόστος κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων ταµείων  15.131 15.871 
 _______ _______ 
 108.601 112.241 
 ======= ======= 

 
27 Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σύµβαση µε την Εταιρεία ή τις εξαρτηµένες της 
στην οποία οι Σύµβουλοι ή συνδεδεµένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον εκτός από τα πιο 
κάτω: 
 
Συµφωνία δικαιόχρησης µεταξύ της Cyprint και A.G. Franchise Development limited 
 

Στις 8 Απριλίου 2000, η Εταιρεία προέβη σε συµφωνία για αγορά του δικαιώµατος δικαιόχρησης 
(franchise) µε την εταιρεία A.G. Franchise Development Limited για τη λειτουργία καταστήµατος 
τυπογραφικών εργασιών της AplhaGraphics στη Λεµεσό.  Βάσει της συµφωνίας η Εταιρεία είχε 
εξασφαλίσει την αποκλειστική απόκτηση των δικαιωµάτων της AplhaGraphics στη Λεµεσό.  Τα 
κυριότερα σηµεία της συµφωνίας παρουσιάζονται πιο κάτω: 

• Η Εταιρεία έχει καταβάλει αρχικό δικαίωµα δικαιόχρησης µε την υπογραφή της συµφωνίας 
της τάξης των £20.000, και θα πληρώνει επίσης δικαίωµα 6% πάνω στις ολικές πωλήσεις του 
καταστήµατος AlphaGraphics στη Λεµεσό.  

• Για κάθε επιπρόσθετο κατάστηµα που θα λειτουργήσει εντός της περιοχής Λεµεσού, η 
Εταιρεία θα καταβάλει στην A.G. Franchise Development Limited αρχικό δικαίωµα 
δικαιόχρησης της τάξης των £8.000. 

• Σε περίπτωση που η Εταιρεία λειτουργήσει επιπρόσθετο κατάστηµα AplhaGraphics σε 
περιοχή εκτός της Λεµεσού, η Εταιρεία θα καταβάλει αρχικό δικαίωµα δικαιόχρησης της 
τάξης των £15.000. 
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27 Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα (συνέχεια) 
 

• Η Εταιρεία κατέβαλε επίσης στην A.G. Franchise Development Limited δικαίωµα για 
εκπαίδευση και marketing της τάξης των £10.000. 

• Η συµφωνία δικαιόχρησης ίσχυε αρχικά για περίοδο 17 ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της, και η A.G. Franchise Development Limited θα πρόσφερε τα εξειδικευµένα λογισµικά της 
για τη λειτουργία της επιχείρησης και θα παρείχε υποστήριξη κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
της επιχείρησης και εκπαίδευση στα συστήµατα και διαδικασίες της.  Κατά τη διάρκεια του 
έτους 2004 η Εταιρεία προχώρησε στον τερµατισµό της συµφωνίας δικαιόχρησης.  Παρά τον 
τερµατισµό του εν λόγω συµβολαίου και την επακόλουθη αλλαγή της εµπορικής επωνυµίας 
της Εταιρείας, η Εταιρεία εξακολουθεί να έχει αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
λόγω της διατήρησης της τεχνικής τεχνογνωσίας που απέκτησε και την αναµενόµενη 
διατήρηση του υφιστάµενου πελατολογίου της για τα επόµενα 5 έτη.   

 
Συµφωνία ενοικίασης κτιρίων και µηχανηµάτων µεταξύ της Cyprint Public Limited και των 
εξαρτηµένων εταιρειών Litho Imca Limited και Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λίµιτεδ 
 
Η Εταιρεία ενοικιάζει από τη θυγατρική της εταιρεία Litho Imca Limited τις κτιριακές της 
εγκαταστάσεις, όπου στεγάζεται το προσωπικό και ο εξοπλισµός του Συγκροτήµατος. Το 
συµβόλαιο ενοικίασης ανανεώθηκε µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, και το ενοίκιο ανέρχεται στις 
£65.000 ετησίως. 
 
Η Εταιρεία επίσης ενοικιάζει τυπογραφικό και λιθογραφικό εξοπλισµό από τη θυγατρική της 
εταιρεία Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λίµιτεδ. Το συµβόλαιο ενοικίασης ανανεώθηκε 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, και το ενοίκιο ανέρχεται στις £23.000 ετησίως. 
 
Συµφωνία παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου µεταξύ της Cyprint Public Limited και 
της συνδεδεµένης της εταιρείας Options Cassoulides Public Company Limited 
 
Στις 8 Ιανουαρίου 2002 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την Options Cassoulides Public 
Company Limited για παροχή από τη δεύτερη υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Οι υπηρεσίες 
εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων εξέταση των λογαριασµών διοικήσεως, των 
κεφαλαιουχικών εξόδων, των χρεωστκών και πιστωτικών υπολοίπων και της κίνησης των 
αποθεµάτων. Η συµφωνία ίσχυε για περίοδο ενός έτους και ανανεώθηκε µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
2005. Για τις εν λόγω υπηρεσίες της, η Options Cassoulides Public Company Limited λαµβάνει το 
ποσό των £1.000 ετησίως. 
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28 Σχέδιο δικαιώµατος εκλογής (Options) για αγορά µετοχών  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε βάση ειδικό ψήφισµα ηµεροµηνίας 22 Ιουνίου 2001 
εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει στην υιοθέτηση και εφαρµογή σχεδίου δικαιώµατος επιλογής 
(Share Option Scheme) για αγορά µετοχών από το προσωπικό και τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους 
της Εταιρείας, των συνδεδεµένων εταιρειών της και άλλων εταιρειών που δυνατό στο µέλλον να 
ανήκουν στο ίδιο συγκρότηµα εταιρειών µε την Εταιρεία και τους συνεργάτες της Εταιρείας µε 
τέτοιους όρους και σε τέτοιο χρόνο ή χρόνους ως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίσει µε βάση σχέδιο 
που περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i) δικαιώµατα επιλογής µπορεί να παραχωρηθούν µεταξύ των ετών 2002 και 2005 (όχι 
2001 και 2002 όπως αποφασίστηκε αρχικά), 

(ii) ο αριθµός των µετοχών οι οποίες θα παραχωρηθούν σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό δεν 
θα υπερβαίνει συνολικά τις 300 000 µετοχές της Εταιρείας (όχι τις 500 000 όπως 
είχε αποφασιστεί αρχικά) ονοµαστικής αξίας ΛΚ0,25 σεντ, 

(iii) η τιµή άσκησης δεν θα είναι χαµηλότερη της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της 
Εταιρείας (ΛΚ0,25 σεντ), και 

(iv) η περίοδος εξάσκησης θα είναι οι 15 τελευταίες µέρες του µηνός ∆εκεµβρίου του 
κάθε έτους. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε απόφαση ηµεροµηνίας 16 Μαίου 2002 καθόρισε την 
τιµή άσκησης κατά 20% µειωµένη από τη µέση τιµή κλεισίµατος. 
  
Μέχρι την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης δεν έχουν παραχωρηθεί δικαιώµατα επιλογής για αγορά 
µετοχών. 

29 Λεπτοµέρειες εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος 
 
Όνοµα  Κύρια δραστηριότητα Χώρα εγγραφής % κατοχής µετοχών 
    
Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία 
Λίµιτεδ  

Ενοικίαση  
 µηχανηµάτων στην 
 ιθύνουσα εταιρεία  

Κύπρος 100 

Litho Imca Limited Ενοικίαση κτιρίων και 
 µηχανηµάτων στην 
 ιθύνουσα εταιρεία  

Κύπρος 100 

Cyprint Franchise Operations Limited Λιθογραφικές και 
 τυπογραφικές εργασίες 

Κύπρος 100 

 
30 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να έχουν σχέση µε την κατανόηση 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
Έκθεση ελεγκτών σελίδα 6 και 7. 
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