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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Αντωνίου – Πρόεδροςκαι Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Δράκου – Πρόεδρος(παραιτήθηκε στις 30 Μαΐου 2007)
Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) – Σύμβουλος
Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού) – Σύμβουλος
Ανδρέας Ιωάννου – Σύμβουλος
Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή – Σύμβουλος
Γιάννος Κασουλίδης – Σύμβουλος (παραιτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007)
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους – Σύμβουλος (διορίστηκε στις 18 Απριλίου 2008)

Γραμματέας Εταιρείας

Cyproservus Co Limited
Λεωφόρος Αρχ. ΜακαρίουΙΙΙ284
Fortuna Court, Block B
3ος όροφος, Διαμ. 32
Λεμεσός
Κύπρος

Εγγεγραμμένο γραφείο

Mιχαήλ Ψέλλου 14
Άγιος Αθανάσιος
4107 Λεμεσός
Κύπρος
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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
γενικού διευθυντή και του οικονομικού διευθυντή

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο, εμείς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής και οικονομικός διευθυντής της Cyprint
Plc επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’όσων γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις:
(ι) Καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εδαφίου (4) και
(ιι) Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας και 
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως 
σύνολο και

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

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή
Θεόδωρος Αντωνίου,
Πρόεδρος

Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού),
Διευθύνων Σύμβουλος

Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού),
Σύμβουλος

Ανδρέας Ιωάννου,
Σύμβουλος

Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή,
Σύμβουλος

Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους
Σύμβουλος
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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
γενικού διευθυντή και του οικονομικού διευθυντή 
(συνέχεια)

Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Διευθυντής

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή
Θεόδωρος Αντωνίου Γενικός Διευθυντής

Δημήτρης Κωνσταντίνου Οικονομικός Διευθυντής

Λεμεσός
18 Απριλίου 2008
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2007.

Κύριες δραστηριότητες

2 ΗΕταιρείαείναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος Cyprint Plc. Οι κύριες 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, 
είναι οι τυπογραφικές και λιθογραφικές εργασίες.

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος

3 Παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό στο τομέα  της τυπογραφίας, το Συγκρότημα 
κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του το έτος 2007 σε σχέση με το έτος 2006
κατά 16,5% φτάνοντας στις £1.685.900/€2.880.531 σε σύγκριση με 
£1.447.305/€2.472.867 για το αντίστοιχο περσινό έτος. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 
προσπάθειες της Διοίκησης για περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών του 
Συγκροτήματος και στην εμπιστοσύνη που απολαμβάνει το Συγκρότημα από τους πελάτες 
του.

4 Υπάρχει αύξηση στο μικτό κέρδος της Εταιρείας κατά 30,2% από 
£405.361/€692.600 το 2006 σε £527.890/€901.953 το 2007 που οφείλεται στην αύξηση 
του κύκλου εργασιών όπως επίσης και στο γεγονός ότι η διεύθυνση της Εταιρείας δίνει 
μεγάλη σημασία στην παραγωγικότητα.  Αυτό φαίνεται από την αύξηση στο ποσοστό του 
μικτού κέρδους σε 31,3% από 28,0% που ήταν το προηγούμενο έτος.

5 Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το Συγκρότημα 
Cyprint Plc, αποφάσισε στα πλαίσια της συντηρητικής πολιτικήςπου εφάρμοσε από το 
προηγούμενο έτος, όπως αναγνωριστούν στους λογαριασμούς πρόνοιες σε σχέση με 
εισπρακτέα ποσά όπως εξηγούνται πιο κάτω:

i) Χρέωση απομείωσης υπολοίπου δανείου της συνδεδεμένης εταιρείαςCatalan
Limited ύψους£30.000 (Σημ. 6).

ii) Χρέωση απομείωσης εμπορικού υπολοίπου της συνδεδεμένης εταιρείας Catalan
Limited ύψους £47.883 (Σημ. 7).

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

7 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα 
περιγράφονται στη Σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

8 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αισιόδοξο ότι η Εταιρεία το 2008 και 
μεταγενέστερα θα παρουσιάζει βελτιωμένη κερδοφορία.  Αυτή η αισιοδοξία βασίζεται
στους πιο κάτω λόγους:

(i) Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία για την αγορά υπερσύγχρονης εξάχρωμης 
μηχανής που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και την αύξηση 
της παραγωγικότητας.  Η μηχανή έχει παραληφθεί και έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 
αρχές του έτους 2008.

(ii) H απόκτηση νέου εργοστασίου μέσω της εξαγοράς της εταιρείας VEXAM Limited
όπως ανακοινώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2007 θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
κύκλου εργασιών από το 2009 και μετέπειτα αφού η παραλαβή και χρήση του νέου 
εργοστασίου αναμένεται να γίνει προς το τέλος του 2008.

(iii) Οι πρόνοιες που έγιναν το 2006 και 2007 σε σχέση με την συνδεδεμένη εταιρεία 
Catalan Limited δεν αναμένεται να είναι επαναλαμβανόμενες.

Αποτελέσματα

9 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 12.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το κέρδος για το 
έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.  

10 Η διαφορά του τελικού αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 (κέρδος: £105.639/€180.494) από την ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που 
ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2008 (κέρδος: £160.000/€273.376) οφείλεται κυρίως
σε αναπροσαρμογές που αφορούσαν την χρέωση για φορολογία και στην αναγνώριση 
ωφελημάτων προσωπικού £13.596  που προέκυψαν από έκδοση μετοχών σε τιμή 
χαμηλότερη της αγοραίας αξίας.

Μετοχικό κεφάλαιο

11 Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκδώσει 440 000 συνήθεις μετοχές των 
Κ£0,25 η καθεμιά, αυξάνοντας το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε 4 840 000
συνήθεις μετοχές των Κ£0,25 η καθεμιά.  Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από αυτή 
την έκδοση ανέρχεται σε Κ£110.000.  Οι μετοχές αυτές εκδόθηκαν σε διευθυντικό 
στέλεχος της Εταιρείας.  Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου 2007.

12 Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Διοικητικό Συμβούλιο

13 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και την 
ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2007 εκτός από τους κ.κ. Ανδρέα Δράκου 
και Γιάννο Κασουλίδη που ήταν Σύμβουλοι την 1 Ιανουαρίου 2007 και παραιτήθηκαν στις 
30 Μαΐου 2007 και 25 Οκτωβρίου 2007, αντίστοιχα.  Ο κ. Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους 
διορίστηκε Σύμβουλος στις 18 Απριλίου 2008.

14 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι εκ περιτροπής απερχόμενοι
Σύμβουλοι κ.κ. Χριστάκης Χριστοδούλου, Ανδρέας Ιωάννου και Στέλλα Κύρου 
Χατζηπαναγή αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 

15 Στις 30 Μαΐου 2007 ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου, εκ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
μετά την παραίτηση του κ. Ανδρέα Δράκου. Δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές αλλαγές στην 
κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμφέροντα Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

16 Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς και εταιρείες στις 
οποίες κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20%, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και στις 
31 Μαρτίου 2008 είναι ως εξής:

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

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

  31 Δεκεμβρίου 2007 31 Μαρτίου 2008
Ποσοστό συμμετοχής

%
Ποσοστό συμμετοχής

%

Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) (1) 22,7 5,0
Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού) (2) 22,2 22,2
Θεόδωρος Αντωνίου 9,3 28,0
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους 6,2 6,2



Cyprint Plc

Y:\L\LH14659\ASSURANCE\FS\2007_Consolidated.doc (7)

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Κυριότεροι μέτοχοι

17 Στις 31 Μαρτίου  2008 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 
5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

      Ποσοστό 
συμμετοχής

%

Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) (1) 5,0
Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού) (2) 22,2
Θεόδωρος Αντωνίου 28,0
Options Cassoulides Plc 8,2
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους 6,2

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

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

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

18 Πέραν των συμβάσεων που αναφέρονται στη σημείωση 30 των οικονομικών 
καταστάσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική 
σύμβαση με την Εταιρεία ή τις εξαρτημένες της εταιρείες, στην οποία οι Σύμβουλοι ή 
συνδεόμενα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

19 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα τις 
πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

20 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει 
αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα 
της ισοτιμίας €1 = £0,585274.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού (συνέχεια)

21 Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά 
γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

22 Το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

23 Οι Ανεξάρτητοι 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 Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αντωνίου
Πρόεδρος

Λεμεσός
18 Απριλίου 2008
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Προς τα Mέλη της Cyprint Plc

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Cyprint Plc (η “Εταιρεία”)
και των θυγατρικών της (το “Συγκρότημα”) στις σελίδες 12 μέχρι 60 που αποτελούνται 
από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και την ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια 
κεφάλαιακαι την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες 
επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού 
ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε 
λάθος̇επιλογή και εφαρμογή καταλλήλων λογιστικών αρχών̇και υπολογισμό λογιστικών 
εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των Ελεγκτών 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
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Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας 
για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που 
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιωδώνλαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε 
οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει 
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών 
εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της 
γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για 
να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο 
κάτω:

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για 
σκοπούς του ελέγχου μας.

 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 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 4 μέχρι 8 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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Άλλο Θέμα

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

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λάρνακα, 18 Απριλίου 2008
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές 
πληροφορίεςσε Ευρώ

Σημ.
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€

Πωλήσεις 1.685.900 1.447.305 2.880.531 2.472.867
Κόστος πωληθέντων αγαθών (1.158.010) (1.041.944) (1.978.578) (1.780.267)

_________ _________ _________ _________
Μικτό κέρδος 527.890 405.361 901.953 692.600
Άλλες (ζημιές)/κέρδη – καθαρά 6 (6.253) 17.727 (10.684) 30.288
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης (62.408) (87.440) (106.630) (149.400)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (288.366) (294.892) (492.703) (503.853)
Απομείωση υπεραξίας 15 - (26.515) - (45.304)
Απομείωση στην αξία επένδυσης σε 

συνδεδεμένη εταιρεία 16 - (120.000) - (205.032)
_________ _________ _________ _________

Κέρδος/(ζημιά) εργασιών 170.863 (105.759) 291.936 (180.701)
Χρηματοδοτικά έξοδα 9 (26.721) (20.453) (45.656) (34.946)

_________ _________ _________ _________
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 144.142 (126.212) 246.280 (215.647)
Φορολογία 10 (38.503) (23.104) (65.786) (39.476)

_________ _________ _________ _________
Κέρδος/(ζημιά) για το έτος 105.639 (149.316) 180.494 (255.123)

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

Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ)
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο 11 2,4 (3,4) 4,1 (5,8)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.
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Ενοποιημένος ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές 
πληροφορίεςσε Ευρώ

Σημ 2007
£

2006
£

2007
€

2006
€

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμός 14 1.113.514 1.258.648 1.902.552 2.150.528
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 15 132.207 132.207 225.889 225.889
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 17 2.734 2.074 4.671 3.544
Εισπρακτέα 18 - 15.000 - 25.629

__________ __________ __________ __________
1.248.455 1.407.929 2.133.112 2.405.590

__________ __________ __________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία
Αποθέματα 19 258.557 255.900 441.771 437.231
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 20 1.244.587 1.009.723 2.126.503 1.725.214
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 3.898 30.063 6.660 51.366
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 339.593 5.623 580.229 9.607

__________ __________ __________ __________
1.846.635 1.301.309 3.155.163 2.223.418

__________ __________ __________ __________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.095.090 2.709.238 5.288.275 4.629.008

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

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 22 1.210.000 1.100.000 2.067.408 1.879.461
Αποθεματικά δίκαιης αξίας 23 53.257 71.583 90.995 122.307
Κεφαλαιουχικό αποθεματικό 13.596 - 23.231 -
Κέρδη που κρατήθηκαν 925.279 811.419 1.580.933 1.386.392

__________ __________ __________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.202.132 1.983.002 3.762.567 3.388.160

__________ __________ __________ __________
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 24 55.280 94.750 94.451 161.890
Αναβαλλόμενα έσοδα 25 24.235 40.389 41.408 69.009
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις

26 31.500 29.331 53.821 50.115

__________ __________ __________ __________
111.015 164.470 189.680 281.014

__________ __________ __________ __________
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Ενοποιημένος ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (συνέχεια)

Συμπληρωματικές 
πληροφορίεςσε Ευρώ

Σημ
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 27 285.968 286.749 488.605 489.940
Τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις 20.908 11.943 35.723 20.406
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 
 επί της λογιζόμενης διανομής 
μερίσματος 10.765 5.092 18.393 8.700

Αναβαλλόμενα έσοδα 25 16.870 17.587 28.824 30.049
Δανεισμός 24 447.432 240.395 764.483 410.739

__________ __________ __________ __________
781.943 561.766 1.336.028 959.834

__________ __________ __________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων 892.958 726.236 1.525.708 1.240.848

__________ __________ __________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων 3.095.090 2.709.238 5.288.275 4.629.008
========== ========== ========== ==========

Στις 18 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprint Plc ενέκρινε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις για  έκδοση.

Θεόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος

Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού), Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων.



Cyprint Plc

Y:\L\LH14659\ASSURANCE\FS\2007_Consolidated.doc (15)

Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικά 
δίκαιης αξίας

Κεφαλαιου-
χικό αποθε-

ματικό (3)

Κέρδη που 
κρατή-

θηκαν (1) Σύνολο
£ £ £ £ £

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 1.100.000 89.865 - 946.841 2.136.706
_________ _________ _________ __________ _________

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
  Κέρδη δίκαιης αξίας 23 - 704 - - 704
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις:
  Μεταφορά αποσβέσεων (2) 23 - (18.986) - 18.986 -

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε
  στα ίδια κεφάλαια - (18.282) - 18.986 704
Καθαρή ζημιά για το έτος - - - (149.316) (149.316)
Εκτακτη εισφορά για την άμυνα επί της 
  λογιζόμενης διανομής μερισμάτων - - - (5.092) (5.092)

_________ _________ _________ _________ _________
Σύνολο αναγνωρισμένων ζημιών
  για το 2006 - (18.282) - (135.422) (153.704)

_________ _________ _________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 

2006/ 1 Ιανουαρίου 2007 1.100.000 71.583 - 811.419 1.983.002
_________ _________ _________ _________ _________

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
  στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
  Κέρδη δίκαιης αξίας 23 - 660 - - 660
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις:
 Μεταφορά αποσβέσεων (2) 23 - (18.986) - 18.986 -

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε 
  στα ίδια κεφάλαια - (18.326) - 18.986 660
Καθαρό κέρδος για το έτος - - - 105.639 105.639

_________ _________ _________ _________ _________

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2007 - (18.326) - 124.625 106.299

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 22 110.000 - 13.596 - 123.596
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα επί 
  της λογιζόμενης διανομής μερίσματος - - - (10.765) (10.765)

_________ _________ _________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 1.210.000 53.257 13.596 925.279 2.202.132

========= ========= ========= ========= =========
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Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (συνέχεια)

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

(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.

(3) Το κεφαλαιουχικό αποθεματικό δημιουργήθηκε από την έκδοση 440.000 μετοχών ονομαστικής αξίας £0.25 
ανά μετοχή σε διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, σε τιμή ίση με την ονομαστική αξία των μετοχών, η οποία 
όμως ήταν χαμηλότερη από την αγοραία αξία της μετοχής της Εταιρείας κατά την περίοδο έκδοσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Συμπληρωματικές 
πληροφορίεςσε Ευρώ

Σημ.
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€
Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 144.142 (126.212) 246.280 (215.646)
Αναπροσαρμογές για:

Απομείωση στην αξία ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 - 17.190 - 29.371
Αποσβέσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 188.189 169.729 321.541 289.999

  Κέρδος από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 (950) (1.842) (1.623) (3.147)

  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών
στοιχείων 15 - 4.834 - 8.259

  Απομείωση στην αξία άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 15 - 36.183 - 61.822

  Διαγραφή αναβαλλόμενων εσόδων 25 (16.871) (17.587) (28.826) (30.049)
Απομείωση δανείου που 

παραχωρήθηκε σε συγγενικό μέρος 6 30.000 - 51.258 -
  Χρεωστικούς τόκους 9 26.149 20.400 44.678 34.855
  Πιστωτικούς τόκους 6 (6.876) (40) (63) (68)
  Απομείωση στην αξία επένδυσης σε

 συνδεδεμένη εταιρεία 16 - 120.000 - 205.032
  Πιστωτικά μερίσματα 6 - (100) - (171)
  Ωφελήματα προσωπικού από 

έκδοση μετοχών 7 13.596 - 23.230 -
________ ________ ________ ________
377.379 222.555 656.475 380.257

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: 
  Αποθέματα (2.657) 8.842 (4.540) 15.107
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (234.864) (163.226) (401.289) (278.888)
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 781 106.225 1.334 181.496

_________ _________ ________ ________
Μετρητά που προήλθαν από 
εργασίες 140.639 174.396 251.980 297.972

Φορολογία που πληρώθηκε (1.204) (8.161) (2.057) (13.944)
_________ _________ ________ ________

Καθαρά μετρητά από εργασίες 139.435 166.235 249.923 284.028
_________ _________ ________ ________
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (συνέχεια)

Συμπληρωματικές 
πληροφορίεςσε Ευρώ

Σημ.
2007

£
2006

£
2007

€
2006

€
Ροή μετρητών από 
επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και

εξοπλισμού 14 (45.305) (230.034) (77.408) (393.036)
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 3.200 3.895 5.468 6.655
Τόκοι που εισπράχτηκαν 6.876 40 63 68
Δάνεια που παραχωρήθηκαν σε 

συγγενικά μέρη 30 (15.000) (15.000) (25.629) (25.629)
Κυβερνητικές χορηγίες για αγορά 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 25 - 39.082 - 66.776
Μερίσματα που εισπράχθηκαν - 100 - 171

________ ________ ________ ________
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές 
δραστηριότητες (50.229) (201.917) (97.506) (344.995)

________ ________ ________ ________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Εισπράξεις από μακροπρόθεσμο 

δανεισμό 274.634 142.000 469.241 242.621
Πληρωμές μακροπρόθεσμου 
δανεισμού (39.470) (85.971) (67.438) (146.890)

Τόκοι που πληρώθηκαν 9 (26.149) (20.400) (44.678) (34.855)
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού 

κεφαλαίου 22 110.000 - 187.946 -
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα επί 

λογιζόμενη διανομή  μερίσματος 
που πληρώθηκε (5.092) (4.505) (8.700) (7.697)

________ ________ ________ ________
Καθαρά μετρητά από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες 313.923 31.124 536.371 53.179
________ ________ ________ ________

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα μετρητά
 και τραπεζικά παρατραβήγματα 403.129 (4.558) 688.788 (7.788)

Μετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγματα στην αρχή του 
έτους (63.536) (58.978) (108.558) (100.770)

________ ________ ________ ________
Μετρητά και τραπεζικά 

παρατραβήγματα στο τέλος τους 
έτους 21 339.593 (63.536) 580.230 (108.558)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 μέχρι 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες 

Χώρα συστάσεως και αλλαγή ονόματος Εταιρείας

Η Εταιρεία συστάθηκεμε έδρα την 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 σεCyprint Public Limited και στις 28 Ιουνίου 
2006 άλλαξε το όνομα της από Cyprint Public Limited σεCyprint Plc. To εγγεγραμμένο γραφείο 
της είναι στην οδό Μιχαήλ Ψέλλου 14, Άγιος Αθανάσιος, CY – 4107 Λεμεσός, Κύπρος. 

Κύριες δραστηριότητες

Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος Cyprint Plc. Οι κύριες δραστηριότητες 
του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι οι λιθογραφικές και 
τυπογραφικές εργασίες.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση 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 Plc έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και 
του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς.  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την
1 Ιανουαρίου 2007 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του 
ΔΛΠ39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική
αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.

Η κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  απαιτεί τη 
χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήματος.  Οι τομείς που απαιτούν 
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι υπολογισμοί 
έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 4. 

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας εταιρείας Cyprint Plc (η “Εταιρεία”) και των εξαρτημένων της που όλες μαζί 
αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”.

(1) Εξαρτημένες εταιρείες

Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ειδικού 
καθεστώτος) στις οποίες το Συγκρότημα άμεσα ή έμμεσα, κατέχει περισσότερες από το 
50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ή έχει τη δύναμη, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές τους. Η ύπαρξη και επιρροή 
ενδεχομένων δικαιωμάτων ψήφου, τα οποία μπορούν στο παρόν στάδιο να εξασκηθούν ή να 
μετατραπούν σε δικαιώματα ψήφου λαμβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται κατά πόσο το 
Συγκρότημα ελέγχειμια άλλη εταιρεία. Οι εξαρτημένες εταιρείες περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος 
μεταφέρεται στο Συγκρότημα μέχρι την ημερομηνία που παύει ο έλεγχος.

Η εξαγορά των εξαρτημένων εταιρειών λογίζεται με βάση την λογιστική μέθοδο της 
αγοράς. Το κόστος μιας εξαγοράς υπολογίζεται ως η δίκαιη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που παραχωρούνται, ίδια κεφάλαια που εκδόθηκαν και υποχρεώσεις που 
προέκυψαν ή αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής πλέον κόστα που 
σχετίζονται άμεσα με την εξαγορά.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

(1) Εξαρτημένες εταιρείες (συνέχεια)

Αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
αναλήφθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων υπολογίζονται αρχικά σε δίκαιες αξίες κατά την 
ημερομηνία εξαγοράς ασχέτως τυχών συμφερόντων μειοψηφίας. Το πλεόνασμα του 
κόστους εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας του μεριδίου του Συγκροτήματος στα 
αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά στοιχεία λογίζεται ως υπεραξία. Εάν το κόστος της 
εξαγοράς είναι μικρότερο της δίκαιης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
εξαρτημένης που αποκτάται, η διαφορά αναγνωρίζεται κατευθείαν στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων.

Όλες οι συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος, καθώς επίσης 
και οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη πάνω σε αυτές τις συναλλαγές 
απαλείφονται. Ζημιές που δεν πραγματοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται αλλά θεωρείται 
σαν δείχτης απομείωσης στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που μεταφέρθηκε. Όπου 
χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των εξαρτημένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να 
συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει το Συγκρότημα.

(2) Συνδεδεμένες εταιρείες

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί 
σημαντική επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα
δικαιώματα ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 
αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και μετέπειτα λογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης. Η επένδυση του Συγκροτήματος σε συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνει υπεραξία 
(μετά την αφαίρεση συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης) που προέκυψε κατά την 
απόκτηση.

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημιά των συνδεδεμένων εταιρειών μετά 
την απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και το μερίδιο 
του Συγκροτήματος στην κίνηση των αποθεματικών μετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στα 
αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά την απόκτηση αναπροσαρμόζονται έναντι 
της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το μερίδιο του Συγκροτήματος στη ζημιά της 
συνδεδεμένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συμφέροντος στη συνδεδεμένη εταιρεία,
συμπεριλαμβανομένων άλλων μη εξασφαλισμένων εισπρακτέων, το Συγκρότημα δεν 
αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωμές 
εκ μέρους της συνδεδεμένης εταιρείας.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

(2) Συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)

Κέρδη που δεν πραγματοποιήθηκαν σε συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των 
συνδεδεμένων της απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος του Συγκροτήματος στις 
συνδεδεμένες εταιρείες. Ζημιές που δεν πραγματοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται, εκτός αν 
η συναλλαγή φανερώνει απομείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που 
μεταφέρθηκε. Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων εταιρειών έχουν 
διαφοροποιηθεί για να συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει το Συγκρότημα.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ΔΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την1 Ιανουαρίου 2007. 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις”, και η συμπληρωματική 
αναθεώρηση του ΔΛΠ1,“Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων”,
εισάγει νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχει σημαντική επίδραση 
στην ταξινόμηση και την αποτίμηση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, ή στις 
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη φορολογία και τους εμπορικούς και άλλους πιστωτές.

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεµβρίου 2008

 IFRIC Ερµηνεία 11 "ΔΠΧΠ 2 - Συναλλαγές σε µετοχές του Συγκροτήµατος και 
Ίδιες Μετοχές" (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007). 

 IFRIC Ερµηνεία 12 "Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών" (ισχύει από 
1 Ιανουαρίου 2008). * 

 IFRIC Ερµηνεία 14 "ΔΛΠ 19 - Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο 
Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η 
Αλληλοεπίδραση τους" (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008). * 

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου2009

 ΔΠΧΠ 8 "Λειτουργικοί τοµείς" (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). 

 ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) "Κόστος Δανεισµού" (ισχύει από1 Ιανουαρίου 
2009)*.

 IFRIC Ερµηνεία 13 "Προγράµµατα Πιστών Πελατών" (ισχύει από 1 Ιουλίου 
2008)*.

 ΔΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) "Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων" (ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου 2009)*.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009 (συνέχεια)

 ΔΠΧΠ2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση 2008:
Προϋποθέσεις Καταχώρησης και Ακυρώσεις) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) *.

 ΔΛΠ32, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση ΔΛΠ1, Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων (Τροποποίηση 2008: Χρηματοοικονομικά Μέσα που 
Yπόκεινται σε Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που Προκύπτουν 
στην Ρευστοποίηση) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2009) *.

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2010

 ΔΠΧΠ3 (Αναθεώρηση 2008), Συνενώσεις Επιχειρήσεων (ισχύει για συνενώσεις 
επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την ή μετά από την 
έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου αναφοράς που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιουλίου 
2009) *.

 ΔΛΠ27 (Αναθεώρηση 2008), Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές 
Καταστάσεις (ισχύει απο ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2009) *.

* Δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα μετά την αφαίρεση Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας, 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.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)

(β) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου.

(γ) Πιστωτικά μερίσματα

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του Συγκροτήματος 
να εισπράξει.

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 επιτροπής.  Το σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους 
υπαλλήλους και το Συγκρότημα.  Οι συνεισφορές τουΣυγκροτήματος αναγνωρίζονται στην 
περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού.  Το Συγκρότημα επίσης 
συνεισφέρει στα ταμεία προνοίας Συντεχνιών ανάλογα με την προτίμηση των εργαζομένων.  Το 
Συγκρότημα δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.  
Προπληρωμένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό που είναι εφικτή 
η επιστροφή μετρητών ή μείωση των μελλοντικών πληρωμών. 

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότημα (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας 
και παρουσίασης του Συγκροτήματος.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε Ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο 
57 του ΔΛΠ 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος» χρησιμοποιώντας 
ως τιμή συναλλάγματος την ισοτιμία που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού του τρέχοντος έτους (δηλαδή €1 = £0,585274 στις 
31 Δεκεμβρίου 2007) τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τις συγκριτικές πληροφορίες του 
προηγούμενου οικονομικού έτους.
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Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας 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. 

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 της λογιστικής τους αξίας 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.

Αναβαλλόμενες εισπρακτέες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, εκτός όταν το χρονικό 
πλαίσιο της αντιστροφής των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από το Συγκρότημα και είναι 
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο άμεσο μέλλον.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα μηχανήματα και οι 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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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 
μείον η υπολειμματική 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 ενοικιαζόμενη περιουσία 10 ή την περίοδο του ενοικιοστασίου, οποία είναι 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.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτοςπου προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου ή αναγνωρίζονται ανάλογα ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν 
είναι πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα σε σχέση με το 
περιουσιακό στοιχείο και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.

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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Μισθώσεις

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.

Δικαιώματα δικαιόχρησης

Τα δικαιώματα δικαιόχρησης λογίζονται σε τιμή κόστους και αποσβένονται με βάση τη μέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωή τους.  

Υπεραξία

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς σε σχέση με τη δίκαιη αξία 
των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την 
ημερομηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε χρονιαία βάση και 
παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.  Κέρδη και ζημιές από 
την πώληση μιας θυγατρικής εταιρείας περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία 
σχετίζεται με αυτή την πώληση.  Η υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών για σκοπούς ελέγχου για απομείωση.

Απομείωση στην αξία  περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε 
χρόνο για απομείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για 
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία 
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής 
αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο ποσό είναι το 
μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα πωλήσεωςκαι της αξίας 
λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία 
ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες 
ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 

Επενδύσεις

Το Συγκρότημα ταξινομεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία από αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και 
εισπρακτέα, επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των 
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. 
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Επενδύσεις (συνέχεια)

(i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς 
εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική 
αναγνώριση.  Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται στην 
υποκατηγορία προς εμπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε 
βραχυπρόθεσμη βάση. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των 
οποίων αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, σύμφωνα με τη στοιχειοθετημένη επενδυτική
στρατηγική του Συγκροτήματος. Πληροφορίες με βάση τη δίκαιη αξία σχετικά με αυτά τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά 
στελέχη του Συγκροτήματος.  Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται 
ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν 
μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.  Το Συγκρότημα δεν κατείχε 
τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

(ii) Δάνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 
σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά και για τα 
οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.  Τα δάνεια και εισπρακτέα 
περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται 
ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

(iii) Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

Οι επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και με σταθερή λήξη, τις 
οποίες η διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει 
μέχρι τη λήξη τους.  Το Συγκρότημα δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του 
έτους.

(iv) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη-παράγωγα, 
τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη 
κατηγορία.  Περιλαμβάνονται στα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός εάν η 
διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από την 
ημερομηνία του ισολογισμού.
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Επενδύσεις (συνέχεια)

(iv) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (συνέχεια)

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά 
την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το 
Συγκρότημα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές 
από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και το Συγκρότημα έχει ουσιαστικά μεταφέρει 
σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται 
μετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη 
λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου.

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

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές, το Συγκρότημα προσδιορίζει τη 
δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν τη 
χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε παρόμοιους 
τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της 
αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδομένων του Συγκροτήματος.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Επενδύσεις (συνέχεια)

(iv) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (συνέχεια)

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

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 έξοδα διάθεσης.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον πρόνοιας για 
απομείωση της αξίας. 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 
υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το 
ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

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.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Όταν η Εταιρεία εκδώσει νέες μετοχές οποιοδήποτε τίμημα εισπρακτεί, καθαρό από οποιοδήποτε 
άμεσα συνδεδεμένο επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής, περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια.  Όταν η 
Εταιρεία εκδώσει μετοχές σε υφιστάμενους μετόχους ή προσωπικό της Εταιρείας σε τιμή η οποία 
είναι χαμηλότερη από τη αγοραία αξία της μετοχής, το ποσό που αντιπροσωπεύει την διαφορά της 
αγοραίας αξίας της μετοχής από την τιμή έκδοσης της αναγνωρίζεται ως έξοδο στον λογαριασμό 
κερδοζημιών με αντίστοιχη πίστωση κεφαλαιουχικού αποθεματικού. 

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που είχαν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης έχει  
υπολογιστεί αξιόπιστα.

Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής. Ο 
δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των 
εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανείου χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότημα έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην 
τράπεζα και 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 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαµβανοµένου συναλλαγµατικού κινδύνου, κινδύνου 
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και 
κινδύνου τιµής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

To Συγκρότημα δεν έχει επίσημη πολιτική για την διαχείριση των κινδύνων.

• Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Το Συγκρότημα εισάγει πρώτες ύλες από το εξωτερικό και υπόκειται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από διάφορες συναλλαγές και υπόλοιπα, 
κυρίως σε Ευρώ. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από µελλοντικές 
εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εάν η Κυπριακή Λίρα αποδυναµωνόταν/ενδυναμωνότανσε
σχέση µε το Ευρώ, µε όλες τις άλλες παραµέτρους να παραµένουν σταθερές, δεν θα 
προέκυπτε σημαντική διαφοροποίηση στο κέρδος για το έτος μετά την φορολογία, διότι 
το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά υπόλοιπα εμπορικών πιστωτών που αποτιμούνται 
σε Ευρώ.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του 
συναλλαγµατικού κινδύνου σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Κίνδυνος τιµής αγοράς 

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς µετοχικών τίτλων λόγω 
επενδύσεων που κατέχονται από το Συγκρότημα και ταξινοµούνται στον 
ισολογισµό είτε ως διαθέσιµα προς πώληση είτε ως χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 
Το Συγκρότημα δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών αγαθών. 

Οι επενδύσεις τους Συγκροτήματος σε µετοχικούς τίτλους άλλων οντοτήτων οι οποίες 
εµπορεύονται δηµόσια περιλαµβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηµατιστήριου 
Αξιών Κύπρου και στο Σύνθετο Δείκτη του Χρηµατιστήριου Αξιών Αθηνών.

Η επίδραση αυξήσεων/µειώσεων του γενικού δείκτη του ΧΑΚ στο κέρδος για το έτος 
µετά τη φορολογία και στα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος δεν είναι σηµαντική. 

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις τιμές των 
μετοχικών τίτλωνσε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία 

Καθώς το Συγκρότημα δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο, 
τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητααπό αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήματος προέρχεται από µακροπρόθεσµο δανεισµό. Ο
δανεισµός που εκδόθηκε σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές.

Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εάν τα επιτόκια σε δανεισµό που αποτιµάται σε Κυπριακές 
Λίρες ήταν κατά 0,25% ψηλότερα/χαµηλότερα, µε όλες τις άλλες παραµέτρους να 
παραµένουν σταθερές, το κέρδος για το έτος µετά τη φορολογία δεν θα είχε σημαντική 
διαφοροποίηση.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, καταθέσεις 
σε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις 
προς πελάτες, περιλαµβανοµένων εκκρεµών εισπρακτέων και δεσµευτικών 
συναλλαγών. 

Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων  
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 της σε 
πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του πιστωτικού 
κινδύνου σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήματος 
σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, µε βάση την εναποµένουσα περίοδο κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου. Τα ποσά 
που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συµβατικές µη-προεξοφληµένες ταµειακές 
ροές. 



Cyprint Plc

Y:\L\LH14659\ASSURANCE\FS\2007_Consolidated.doc (34)

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

 Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

Μέχρι 1 1 μέχρι 2 2 μέχρι 5
χρόνο χρόνια χρόνια

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Δανεισμός 447.432 48.000 7.280
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 285.968 - -

_________ _________ _________
733.400 48.000 7.280

========= ========= =========
Μέχρι 1 1 μέχρι 2 2 μέχρι 5

Χρόνο χρόνια χρόνια

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Δανεισμός 240.395 48.000 46.750
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 286.749 - -

_________ _________ _________
527.144 48.000 46.750

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

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω ενός 
ικανοποιητικού ποσού δεσµευµένων πιστωτικών διευκολύνσεων.  H Διεύθυνση του 
Συγκροτήματος διατηρεί ευελιξία στη χρηµατοδότηση διατηρώντας διαθεσιµότητα εντός 
των δεσµευµένων πιστωτικών ορίων. 

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις κυµαινόµενες προβλέψεις του 
αποθεµατικού ρευστότητας του Συγκροτήματος (περιλαµβάνει αχρησιµοποίητες 
δανειοληπτικές διευκολύνσεις (Σηµείωση 24) και ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
(Σηµείωση 21)) στη βάση των αναµενόµενων ταµειακών ροών. 

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση του Συγκροτήματος στις 
31 Δεκεµβρίου 2007 και 2006 ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Σύνολο δανεισμού (Σημ.24) 502.712 335.145
Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ.21) (339.593) (5.623)

________ ________
Καθαρός δανεισμός 163.119 329.522
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.202.132 1.983.002

________ ________
Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από την Διεύθυνση 2.365.251 2.312.524

======== ========
Σύνολο δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων 6,9% 14,2%
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Η µείωση της σχέσης δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων κατά το 
2007 ήταν αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης των ταµειακών διαθέσιµων και ισοδύναµων
που υπερκάλυψε την αύξηση στον δανεισμό.

Οι επιδιώξεις του Συγκροτήματος όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική µονάδα µε σκοπό την 
παροχή αποδόσεων για τους µετόχους και ωφελήµατα για άλλα πρόσωπα που έχουν 
συµφέροντα στο Συγκρότημα και να διατηρήσει την καταλληλότερη κεφαλαιουχική δοµή 
για να µειώσει το κόστος κεφαλαίου. 

Με σκοπό να διατηρήσει ή να µεταβάλει την κεφαλαιουχική της δοµή, το Συγκρότημα
µπορεί να µεταβάλει το ποσό των µερισµάτων που πληρώνονται στους µετόχους, να 
επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να πουλήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το δανεισµό της. 

Σύµφωνα µε άλλους στη βιοµηχανία, το Συγκρότημα παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση 
της σχέσης του δανεισµού ως προς το σύνολο των απασχολούµενων κεφαλαίων. Η σχέση 
αυτή υπολογίζεται ως τον καθαρό δανεισµό διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Ο 
καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισµού (περιλαµβανοµένου 
'βραχυπρόθεσµου και µη-βραχυπρόθεσµου δανεισµού' όπως παρουσιάζεται στον 
ισολογισµό) µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται 
ως 'ίδια κεφάλαια' όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό, προσθέτοντας τον καθαρό 
δανεισµό. 

(iii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
(όπως  οι τίτλοι διαθέσιµοι προς πώληση) βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότημα είναι η τρέχουσα 
τιµή προσφοράς. 

Η λογιστική αξία µείον πρόβλεψη για εµπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την προεξόφληση των µελλοντικών 
συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι 
διαθέσιµο στοΣυγκρότημα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

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

(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

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

 Φορολογία

Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές 
εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της 
τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Το Συγκρότημα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα 
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών 
των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές 
επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην 
περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός.  Δεν αναμένονται σημαντικές διαφορές στις 
φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αβέβαια φορολογικά θέματα.

 Υπολογιζόμενη απομείωση υπεραξίας

Κάθε χρόνο το Συγκρότημα εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί απομείωση 
σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σημείωση 2.  Το ανακτήσιμο 
ποσό των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχει προσδιοριστεί με βάση 
υπολογισμού της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν την χρήση 
εκτιμήσεων όπως παρουσιάζονται στη Σημείωση 15.

 Διαγραφή υπολοίπων συνδεδεμένης εταιρείας

Κάθε χρόνο το Συγκρότημα εξετάζει εάν τα εισπρακτέα ποσά έχουν υποστεί 
απομείωση σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σημείωση 2.  Το 
ποσό της διαγραφής είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου, η οποία είναι η παρούσα αξία των 
υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών.  Οι διαγραφές αυτές παρουσιάζονται 
στις Σημειώσεις 20 και 29 (ζ).

(ii) Σημαντικέςεκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Συγκροτήματος

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών 
του Συγκροτήματος.
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5 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 Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου ΔΛΠ 14 (αναθεωρημένο 
1998), το Διοικητικό Συμβούλιο δε θεωρεί ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τομείς δραστηριότητας ή 
γεωγραφικοί τομείς για τους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν πληροφορίες.

6 Άλλες (ζημιές)/κέρδη– καθαρά 
2007

£
2006

£

Χρέωση απομείωσης μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων 
(Σημ. 18 και  29 (ζ)) (30.000) -

Πιστωτικά μερίσματα - 100
Χρεώλυση αναβαλλόμενων εσόδων (Σημ. 25) 16.871 17.587
Πιστωτικοί τόκοι:
  Τραπεζικά υπόλοιπα 37 40
  Φορολογία επιστρεπτέα 6.839 -

________ ________
(6.253) 17.727

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

7 Aνάλυση εξόδων κατά είδος
2007

£
2006

£

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 14) 188.189 169.729
Κέρδοςαπό πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

(Σημ. 14) (950) (1.842)
Απομείωση στην αξία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 (Σημ. 14) - 17.190
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων:
  Δικαιώματα δικαιοχρήσης (περιλαμβάνεται στα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας)  (Σημ. 15) - 4.834
Απομείωση δικαιωμάτων δικαιόχρησης  (Σημ. 15) - 9.668
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 3.724 9.094
Αμοιβή ελεγκτών 8.550 8.500
Κόστος υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 420.797 522.269
Έξοδα υπεργολάβων 190.305 32.124
Δαπάνες λειτουργίας εργοστασίου 54.828 57.820
Εισπρακτέα – χρέωση απομείωσης για επισφαλή χρέη 47.883 52.612
Επισφαλή χρέη που εισπράχτηκαν (8.611) (334)
Κόστος προσωπικού (Σημ. 8) 522.482 465.356
Δαπάνες διαφήμισης και προώθησης 14.627 8.909
Μεταφορικά 7.607 9.938
Έξοδα χρηματηστηρίου 6.449 7.410

Ωφελήματα προσωπικού από έκδοση μετοχών 13.596 -
Λοιπά έξοδα 39.308 50.999

_________ _________
Συνολικό κόστος πωληθέντων αγαθών, εξόδων πωλήσεων,
προώθησης και διοικητικής λειτουργίας 1.508.784 1.424.276

========= =========
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8 Κόστος προσωπικού

2007
£

2006
£

Μισθοί και φιλοδωρήματα 426.269 377.605
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 77.587 70.465
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας 18.626 17.286

________ ________
522.482 465.356

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

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 ένα σχέδιο 
καθορισμένων συνεισφορών, 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.

9 Χρηματοδοτικά έξοδα

2007
£

2006
£

Χρεωστικοί τόκοι:
  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα 10.662 7.484
  Συμφωνία προεξόφλησης χρεωστών 10.614 12.683
  Καθυστερημένη φορολογία 4.873 233

________ ________
26.149 20.400

________ ________
Καθαρή συναλλαγματική ζημιά 572 53

________ ________
26.721 20.453

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

10 Φορολογία
2007

£
2006

£

Τρέχουσα φορολογία:
  Εταιρικός φόρος 27.424 5.714
  Αμυντική εισφορά 1.138 450
Φορολογία προηγούμενων ετών 7.772 -
Αναβαλλόμενη  φορολογία (Σημ. 26) 2.169 16.940

________ ________
38.503 23.104

======== ========
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10 Φορολογία (συνέχεια)

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

2007
£

2006
£

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 144.142 (126.212)
======= =======

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής 
  φορολογίας ύψους 10% 14.414 (12.621)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 22.170 27.357
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
υπόκειται σε φορολογία (9.056) (7.887)
Φορολογική επίδραση συμψηφισμού ζημιών Συγκροτήματος  (104) (1.135)
Ειδική εισφορά για την άμυνα 1.138 450
Αναβαλλόμενη φορολογία 2.169 16.940
Φορολογία προηγούμενων ετών 7.772 -

_______ _______
Χρέωση φορολογίας 38.503 23.104

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

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία και τις εξαρτημένες της εταιρείες είναι 10%.

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%. 

11 Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή

2007 2006
£ £

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους – (£) 105.639 (149.316)
======== ========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που  ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια του έτους 4.422.904 4.400.000

========= =========
Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 2,4 (3,4)

========= =========
Πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 2,4 (3,4)

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

Ο μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών λαμβάνει υπόψη την μεταβολή στον αριθμό των εκδομένων 
μετοχών κατά την διάρκεια του έτους.  
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12 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και 
εισπρακτέα

£

Περιουσιακά 
στοιχεία 

διαθέσιμα προς 
πώληση

£
Σύνολο

£
31 Δεκεμβρίου 2007
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον  

ισολογισμό
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 976.953 - 976.953
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 339.593 - 339.593
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση - 2.734 2.734
_________ _________ _________

Σύνολο 1.316.546 2.734 1.319.280
========= ========= =========

Άλλες χρηματο-
οικονομικές 

υποχρεώσεις
£

Σύνολο
£

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον  ισολογισμό
Δανεισμός 502.712 502.712
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 285.968 285.968

_________ _________
Σύνολο 788.680 788.680

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

Δάνεια και 
εισπρακτέα

£

Περιουσιακά 
στοιχεία 

διαθέσιμα προς 
πώληση

£
Σύνολο

£
31 Δεκεμβρίου 2006
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον  

ισολογισμό
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 1.002.489 - 1.002.489
Μη βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα 15.000 - 15.000
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.623 - 5.623
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση - 2.074 2.074
_________ _________ _________

Σύνολο 1.023.112 2.074 1.025.186
========= ========= =========

Άλλες χρηματο-
οικονομικές 

υποχρεώσεις
£

Σύνολο
£

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον  ισολογισμό
Δανεισμός 335.145 335.145
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 286.749 286.749

_________ _________
Σύνολο 621.894 621.894

========= =========
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13 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε ιστορικές πληροφορίες 
σχετικά με τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

2007
£

2006
£

Εμπορικά εισπρακτέα

Συµβαλλόµενα µέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Οµάδα 1 161.595 14.681
Οµάδα 2 393.714 406.354

_________ _________
Σύνολο εμπορικών εισπρακτέων (Σημ.20) 555.309 421.035

========= =========
Άλλα εισπρακτέα
Ομάδα 3 30.516 124.964
Ομάδα 4 - 15.000

_________ _________
30.516 139.964

========= =========
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

καταθέσεις(1)
Α3 305.249 1.044

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

(1) Tο υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισµού 'ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα' είναι κυρίως µετρητά στο 
ταµείο. 

Οµάδα 1 - νέοι πελάτες (λιγότερο από 6 µήνες). 
Οµάδα 2 - υφιστάµενοι πελάτες (περισσότερο από 6 µήνες) 
Ομάδα 3 – συγγενικές εταιρείες
Ομάδα 4 – μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα, δάνεια σε συνδεδεμένη εταιρεία.

Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε ληξιπρόθεσµα 
ούτε αποµειωµένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγµάτευσης. 
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14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Κτίρια και 
βελτιώσεις σε 
ενοικιαζόμενη 

περιουσία
£

Μηχανήματα
 και 

εγκαταστά-
σεις 

£

Έπιπλα και 
εξοπλισμός

γραφείου
£

Οχήματα
£

Σύνολο
£

Την 1 Ιανουαρίου 2006
Κόστος ή εκτίμηση 283.838 1.930.730 137.077 21.695 2.373.340
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (108.693) (977.571) (50.061) (19.429) (1.155.754)

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 175.145 953.159 87.016 2.266 1.217.586

_________ _________ _________ _________ _________
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 

του έτους 175.145 953.159 87.016 2.266 1.217.586
Προσθήκες 1.380 189.112 14.968 24.574 230.034
Πωλήσεις - (2.053) - - (2.053)
Χρέωση απόσβεσης (16.368) (128.073) (19.240) (6.048) (169.729)
Απομείωση στην αξία (15.401) - (1.789) - (17.190)

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 

του έτους 144.756 1.012.145 80.955 20.792 1.258.648
_________ _________ _________ _________ _________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος ή εκτίμηση 262.887 2.110.483 144.565 46.269 2.564.204
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (118.131) (1.098.338) (63.610) (25.477) (1.305.556)

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 144.756 1.012.145 80.955 20.792 1.258.648

========= ========= ========= ========= =========
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 

του έτους 144.756 1.012.145 80.955 20.792 1.258.648
Προσθήκες 970 31.730 3.435 9.170 45.305
Πωλήσεις - (2.250) - - (2.250)
Χρέωση απόσβεσης (16.076) (146.134) (18.097) (7.882) (188.189)

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 

του έτους 129.650 895.491 66.293 22.080 1.113.514
_________ _________ _________ _________ _________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος ή εκτίμηση 263.857 2.139.713 148.000 29.970 2.581.540
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (134.207) (1.244.222) (81.707) (7.890) (1.468.026)

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 129.650 895.491 66.293 22.080 1.113.514

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

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα πάνω στα κτίρια για £240.000 (2006: £240.000)
(Σημ. 24).
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14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

2007
£

2006
£

Καθαρή λογιστική αξία 2.250 2.053
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 

και εξοπλισμού (Σημ. 7) 950 1.842
_________ _________

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων
 και εξοπλισμού 3.200 3.895

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

Τα μηχανήματα του Συγκροτήματος επανεκτιμήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 Δεκεμβρίου 
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. 23).

Αν τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα 
ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Κόστος 1.605.139 1.575.909
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (855.196) (746.605)

_________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 749.943 829.304

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

15 Aϋλα περιουσιακά στοιχεία

Υπεραξία
£

Δικαιώματα
δικαιόχρησης

£
Σύνολο

£
Την 1 Ιανουαρίου 2006
Κόστος 158.722 30.000 188.722
Συσσωρευμένες αποσβέσειςκαι απομείωση - (15.498) (15.498)

________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία 158.722 14.502 173.224

======== ======== ========
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 158.722 14.502 173.224
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 7) - (4.834) (4.834)
Χρέωση απομείωσης (26.515) (9.668) (36.183)

________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 132.207 - 132.207

________ ________ ________
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15 Aϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Υπεραξία
£

Δικαιώματα
δικαιόχρησης

£
Σύνολο

£
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος 158.722 30.000 188.722
Συσσωρευμένες αποσβέσειςκαι απομείωση (26.515) (30.000) (56.515)

________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία 132.207 - 132.207

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

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή και στο τέλος του 

έτους 132.207 - 132.207
________ ________ ________

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος 158.722 30.000 188.722
Συσσωρευμένες αποσβέσειςκαι απομείωση (26.515) (30.000) (56.515)

________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία 132.207 - 132.207

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

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας

Η υπεραξία που περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος αντιπροσωπεύει 
την υπεραξία που πληρώθηκε για την εξαγορά των εξαρτημένων εταιρειών Τυπογραφεία 
Χατζηγεωργίου & Σια Λίμιτεδ το 1991 και της Litho Imca Limited το 2000.

Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται βάση υπολογισμών της 
αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισμοί χρησιμοποιούν προβλέψεις ροής μετρητών βασισμένες 
σε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που καλύπτουν περίοδο πέντε χρόνων και έχουν 
εγκριθεί από τη διεύθυνση.  Οι ροές μετρητών πέραν των πέντε χρόνων προεκτείνονται με τη 
χρήση του πιο κάτω υπολογιζόμενου ρυθμού ανάπτυξης.  Ο ρυθμός ανάπτυξης δεν ξεπερνά το 
μακροπρόθεσμο μέσο ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία λειτουργεί η μονάδα 
δημιουργίας ταμειακών ροών.

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης είναι οι 
εξής:

 Μικτό περιθώριο κέρδους – 28%
 Ρυθμός ανάπτυξης – 2%
 Προεξοφλητικό επιτόκιο – 10%
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15 Aϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας (συνέχεια)

Η διεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισμένο μικτό περιθώριο κέρδους βάση προηγούμενων 
επιδόσεων και των προσδοκιών για την ανάπτυξη της αγοράς.  Ο μέσος σταθμικός ρυθμός 
ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε συνάδει με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται σε έκθεση για 
τον κλάδο του Συγκροτήματος.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε δεν 
περιλαμβάνει την επίδραση της φορολογίας και αντικατοπτρίζει συγκεκριμένους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.

Η χρέωση απομείωσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 προήλθε λόγω του 
τερματισμού των δραστηριοτήτων της εταιρείας Τυπογραφία Χατζηγεωργίου & Σία Λίμιτεδ η 
οποία είναι πλέον αδρανής και δεν αναμένονται σημαντικά μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο 
Συγκροτήμα από αυτήν.  Για την υπεραξία που αφορά την Litho Imca Limited, δεν αναγνωρίστηκε 
οποιαδήποτε χρέωση απομείωσης. 

Συμφωνίαδικαιόχρησηςμεταξύτου Συγκροτήματος και Α.G. Franchise Development
Limited

Στις 8 Απριλίου 2000, η θυγατρική εταιρεία Cyprint Franchise Operations Limited προέβηκεσε
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.  Βάσει της συμφωνίας η θυγατρική εταιρεία είχε 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.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το Συγκρότημα διέγραψε εντελώς το υπόλοιπο ύψους £9.668 που υπήρχε 
για τα εν λόγω δικαιώματα δικαιόχρησης λόγω τερματισμού της συμφωνίας δικαιόχρησης και 
τερματισμού των δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας με κλείσιμο του καταστήματος το 
οποίο διατηρούσε.  Ως εκ τούτου, το Συγκρότημα δεν αναμένει οποιαδήποτε μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από αυτά τα δικαιώματα.
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16 Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία

2007
£

2006
£

Στην αρχή του έτους - -
Προσθήκες (1) - 120.000
Χρέωση απομείωσης (1) - (120.000)

________ ________
Στο τέλος του έτους - -

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

Ηεπένδυση σε συνδεδεμένη εταιρείαστις 31 Δεκεμβρίου 2006 περιλάμβανευπεραξία, η κίνηση 
της οποίας είναι ως εξής:

2007
£

2006
£

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους - -
Προσθήκες (1) - 120.000
Χρέωση απομείωσης (1) - (120.000)

________ ________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους - -

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

Το μερίδιο του Συγκροτήματοςστη συνδεδεμένηεταιρεία, η οποία δεν είναι εισηγμένη είναι ως 
εξής:

Όνομα
Χώρα 
σύστασης

Περιουσιακά
στοιχεία

£
Υποχρεώσεις

£
Εισοδήματα

£
Ζημιά

£

%
Κατοχής
μετοχών

2007
Catalan Limited Κύπρος 63.558 84.845 35.197 (14.555) 40

======= ======= ======= =======
2006
Catalan Limited Κύπρος 69.946 81.079 13.916 (1.709) 40

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

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στη συνδεδεμένη εταιρείαγια το έτος 2007 είναι βάση των 
λογιστικών της βιβλίων.

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το Συγκρότημα δεν έχει αναγνωρίσει μερίδιο της
ζημιάς μετά τη φορολογία της συνδεδεμένηςεταιρείας που ανερχόταν σε £14.555.

Στις 31 Οκτωβρίου 2006, το Συγκρότημα απόκτησε 400 μετοχές της £1 η καθεμιά, δηλαδή 
ποσοστό 40% του μετοχικού κεφαλαίου, της Catalan Limited για το ποσό των £120.000.  Το 
τίμημα αγοράς αφαιρέθηκε από το ποσό το οποίο η Catalan Limited όφειλε στην ιθύνουσα εταιρεία 
του Συγκροτήματος, η είσπραξη του οποίου σε μετρητά ήταν αβέβαιη.
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16 Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία (συνέχεια) 

Κατά την ημερομηνία εξαγοράς η δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Catalan
Limited εκτιμήθηκε σε £μηδέν, επομένως προέκυψε υπεραξία ύψους £120.000.   Στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος προχώρησε στην απομείωση της 
αξίας της υπεραξίας λόγω του ότι η συνδεδεμένη εταιρεία παρουσιάζει ζημιές τα τελευταία χρόνια 
και το σύνολο των υποχρεώσεων της ξεπερνά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων. 

Το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας Catalan Limited που κατέχει η 
Εταιρεία δεν έχει μεταβιβαστεί στο όνομα της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 και την ημερομηνία 
έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

17 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

2007
£

2006
£

Στην αρχή του έτους 2.074 1.370
Πλεόνασμα επανεκτίμησης που μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια 
  (Σημ. 23) 660 704

_______ _______
Στο τέλος του έτους 2.734 2.074

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

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

2007
£

2006
£

Εισηγμένοι τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 2.734 2.074

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

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά νόμισμα
ως εξής:

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα 2.734 2.074
======= =======

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, που αποτελούνται κυρίως από εμπορεύσιμες μετοχές, 
επανεκτιμούνται κάθε χρόνο σε δίκαιες αξίες στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου.  Για 
επενδύσεις που εμπορεύονται σε αγορές με έντονη κίνηση, η δίκαιη αξία καθορίζεται σύμφωνα με 
τις επίσημες τιμές πώλησης του Χρηματιστηρίου.  Για άλλες επενδύσεις, η δίκαιη αξία 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς παρόμοιων τίτλων ή σύμφωνα με την 
προεξόφληση των ταμειακών ροών των περιουσιακών στοιχείων.
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17 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
(συνέχεια)

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός αν 
αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού ή εκτός 
αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.

18 Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα
2007

£
2006

£
Δάνεια και εισπρακτέα:
 Δάνεια σε συνδεδεμένη εταιρεία (Σημ. 30) - 15.000

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

Η λογιστική αξία των μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, δάνεια ύψους £30.000 είχαν υποστεί απομείωση (Σημ. 6 και 29).

19 Αποθέματα
2007

£
2006

£

Πρώτες ύλες 258.557 255.900
======== ========

Όλα τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.

20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2007
£

2006
£

Εμπορικά εισπρακτέα 1.006.599 944.319
Μείον: 
Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (76.982) (85.593)

_________ _________
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 929.617 858.726
Άλλα εισπρακτέα 16.820 18.799
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 29) 30.516 124.964
Προπληρωμές 267.634 7.234

_________ _________
1.244.587 1.009.723
========= =========

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

Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εμπορικά εισπρακτέα ύψους £555.309 (2006: £421.035) δεν ήταν 
ληξιπρόθεσμα ούτε αποµειωµένα (Σημ. 13).



Cyprint Plc

Y:\L\LH14659\ASSURANCE\FS\2007_Consolidated.doc (49)

20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Ληξιπρόθεσµα εµπορικά εισπρακτέα εντός τριών µηνών δεν θεωρούνται να έχουν υποστεί 
αποµείωση. Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους £374.308 (2006: £437.691)
ήταν ληξιπρόθεσµα αλλά δεν είχαν υποστεί αποµείωση. Αυτά αποτελούνται από ένα αριθµό 
ανεξάρτητων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων.

 Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εµπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής: 

2007
£

2006
£

Μέχρι 3 μήνες 220.698 194.458
3-6 μήνες 110.478 103.809
Πάνω από 6 μήνες 43.132 139.424

________ ________
374.308 437.691

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

Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους £76.982 (2006: £85.593) είχαν υποστεί 
αποµείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το ποσό της πρόβλεψης ήταν 
£NIL (2006: £52.612) Επιπρόσθετα, έγινε πρόβλεψη απομείωσης για εισπρακτέα από συγγενικά 
μέρη ύψους £47.883 (Σημ. 7).  Τα απομειωμένα υπόλοιπα αφορούν κυρίως πελάτες, οι οποίοι 
βρίσκονται σε αναπάντεχα δύσκολη οικονομική κατάσταση.  Η χρονολογική ανάλυση αυτών των 
εισπρακτέων έχει ως εξής:

2007
£

2006
£

Πάνω από 6 μήνες 76.982 85.593
======== ========

Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήματος παρουσιάζονται 
στα εξής νοµίσµατα: 

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα 1.244.587 1.009.723
========= =========
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20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Η κίνηση στην πρόβλεψη για αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων του Συγκροτήματος είναι 
ως ακολούθως:

2007
£

2006
£

Την 1 Ιανουαρίου 85.593 33.315
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων - 52.612
Μη χρησιμοποιηθέντα ποσά που αντιστράφηκαν (8.611) (334)

________ ________
Στις 31 Δεκεμβριου 76.982 85.593

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

Η δηµιουργία και η απελευθέρωση πρόνοιας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί 
αποµείωση έχει συµπεριληφθεί στα 'έξοδα πωλήσεων και προώθησης' στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα ποσά που χρεώνονται στο λογαριασµό πρόβλεψης για 
αποµείωση γενικά διαγράφονται, όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσδοκία ανάκτησης 
επιπλέον µετρητών. 

Εκτός από την πρόβλεψη απομείωσης για εισπρακτέα από συγγενικά μέρη ύψους 
£47.883 (Σημ. 29 (ε)), οι άλλες οµάδες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν 
περιλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση. 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι η λογιστική 
αξία κάθε οµάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Το Συγκρότημα δεν κρατά 
οποιοδήποτε ενέχυρο για ασφάλεια. 

21 Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2007
£

2006
£

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 339.593 5.623
======== ========

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

2007
£

2006
£

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 339.593 5.623
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 24) - (69.159)

________ ________
339.593 (63.536)

======== ========
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21 Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (συνέχεια)

Μη ταμειακές συναλλαγές

Η κύρια μη ταμειακή συναλλαγή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ήταν η πληρωμή 
προκαταβολής ύψους £97.448 για την απόκτηση μιας κατοικίας στον Πρωταρά, Παραλίμνι έναντι 
αντίστοιχου εισπρακτέου ποσού που είχε η Εταιρεία από το συγκρότημα εταιρειών της Cyprotels, η 
είσπραξη του οποίου ήταν αβέβαιη.  Αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται στις προπληρωμές 
(Σημ. 20).

22 Μετοχικό κεφάλαιο

2007 2006
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 4 840 000 1.210.000 4 400 000 1.100.000

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκδώσει 440 000 συνήθεις μετοχές των Κ£0,25 η 
καθεμιά, αυξάνοντας το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε 4 840 000 συνήθεις μετοχές 
των Κ£0,25 η καθεμιά.  Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από αυτή την έκδοση ανέρχεται σε 
Κ£110.000.  Οι μετοχές αυτές εκδόθηκαν σε διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας.  Η 
διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου 
2007.
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23 Αποθεματικά δίκαιης αξίας

Μηχανήματα
και 

εγκαταστάσεις

Χρηματο-
οικονομικά 

περιουσιακά 
στοιχεία 

διαθέσιμα 
προς

πώληση Σύνολο
£ £ £

Την 1 Ιανουαρίου 2006 89.562 303 89.865
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση:
 Κέρδη δίκαιης αξίας (Σημ. 17) - 704 704

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις:
 Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή (21.096) - (21.096)
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 2.110 - 2.110

________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/1 Ιανουαρίου 2007 70.576 1.007 71.583
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση:
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σημ. 17) - 660 660

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις:
  Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή (21.096) - (21.096)
  Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 2.110 - 2.110

________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 51.590 1.667 53.257

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

24 Δανεισμός 

2007
£

2006
£

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 21) - 69.159
Τραπεζικός δανεισμός 48.000 48.000
Οφειλόμενα ποσά από συμφωνία προεξόφλησης χρεωστών 399.432 123.236

_________ _________
447.432 240.395

_________ _________
Μη βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικός δανεισμός 55.280 94.750

_________ _________
Σύνολο δανεισμού 502.712 335.145

========= =========
Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
Από 1 μέχρι 2 έτη 48.000 48.000
Από 2 μέχρι 5 έτη 7.280 46.750

_________ _________
55.280 94.750

========= =========
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24 Δανεισμός (συνέχεια)

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις των £4.000 μέχρι τον Απρίλιο του 
2010. Τα τραπεζικά δάνειαείναι εξασφαλισμένα ως εξής:

 Με υποθήκη των κτιρίων του Συγκροτήματος ύψους £240.000 (2006: £240.000) (Σημ. 14).
 Με εταιρικές εγγυήσεις της Litho Imca Limited για £197.000 (2006: £197.000).
 Με εκχώρηση ασφάλειας πυρός/σεισμού για £2.169.000.

Τα οφειλόμενα ποσά από συμφωνία προεξόφλησης αντιπροσωπεύουν χρήματα που οφείλονται 
στην Laiki Factors Limited βάση της συμφωνίας προεξόφλησης τιμολογίων με ημερομηνία 
14 Απριλίου 2006.  Αυτό το ποσό υπόκειται σε επιπλέον τόκο 1,75% επί του βασικού επιτοκίου της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και είναι εξασφαλισμένο ως εξής:

 Με εταιρική εγγύηση της Litho Imca Limited για το ποσό των £400.000
(2006 : £200.000).

 Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ύψους 
£90.000 (2006: £90.000).

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

2007
%

2006
%

Τραπεζικός δανεισμός 7,00 7,00
Τραπεζικά παρατραβήγματα - 7,00

Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι διευθετημένα σε  
κυμαινόμενα επιτόκια.  Για δανεισμό σε κυμαινόμενο επιτόκιο, τα επιτόκια καθορίζονται μηνιαίως 
εκθέτοντας το Συγκρότημασε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών παρατραβηγμάτων και τραπεζικών δανείων 
είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.

Η λογιστική αξία του δανεισμού του Συγκροτήματος αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 502.712 335.145
======== ========

Οι διευκολύνσεις που λήγουν εντός ενός έτους συμπεριλαμβάνουν διευκολύνσεις υπό μορφή 
τραπεζικού παρατραβήγματος και προεξόφλησης χρεωστώνκαι υπόκεινται σε αναθεώρηση 
ετησίως. Οι άλλες διευκολύνσεις αφορούν τραπεζικό δανεισμό με καθορισμένες μηνιαίες 
αποπληρωμές και έχει διευθετηθεί ώστε να βοηθήσει στη χρηµατοδότηση των εργασιών της 
Εταιρείας. 
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25 Αναβαλλόμενα έσοδα
2007

£
2006

£
Εισπράξεις
Στην αρχή του έτους 150.279 111.197
Ποσό που εισπράχθηκε κατά την διάρκεια του έτους - 39.082

_______ _______
Στο τέλος του έτους 150.279 150.279

======= =======
Χρεώλυση
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους 92.303 74.716
Διαγραφή για το έτος (Σημ. 6) 16.871 17.587

_______ _______
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 109.174 92.303

_______ _______
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 41.105 57.976
Μείον:
Υπόλοιπο που παρουσιάζεται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση (16.870) (17.587)

_______ _______
Υπόλοιπο που παρουσιάζεται ως μη βραχυπρόθεσμη υποχρέωση 24.235 40.389

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

Tα αναβαλλόμενα έσοδα αφορούν κυβερνητικές χορηγίες που εισπράχθηκαν για αγορά 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

26 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

Διαφορά 
μεταξύ 

αποσβέσεων 
και  

εκπτώσεων
φθοράς

Επανε-
κτίμηση 
μηχανη-

μάτων Σύνολο
£ £ £ £

Την 1 Ιανουαρίου 2006 10.667 (9.740) 11.464 12.391
Χρέωση/(Πίστωση):

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
(Σημ. 10)

(1.264) 20.314 (2.110) 16.940

________ ________ ________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/1 Ιανουαρίου 2007 9.403 10.574 9.354 29.331
Χρέωση/(πίστωση):

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
(Σημ. 10)

(1.264) 5.543 (2.110) 2.169

________ ________ ________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 8.139 16.117 7.244 31.500

======== ======== ======== ========
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26 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια)

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:

2007
£

2006
£

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν
μετά από δώδεκα μήνες 31.500 29.331

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

27 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2007
£

2006
£

Εμπορικοί πιστωτές 87.257 163.931
Υποεργολάβοι και άλλοι πιστωτές 122.977 43.828
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 30) - 35.658
Οφειλόμενα έξοδα 12.336 10.514
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 63.398 32.818

_________ _________
285.968 286.749

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

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

28 Δεσμεύσεις

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες υπογράφηκαν συµβόλαια κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµα είναι ως εξής:

2007
£

2006
£

Μηχανήματα 374.575 -
Κατοικία 98.052 -
Αγορά εταιρείας VEXAM Limited 1.280.000 -

__________ __________
1.752.627 -

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



Cyprint Plc

Y:\L\LH14659\ASSURANCE\FS\2007_Consolidated.doc (56)

28 Δεσμεύσεις (συνέχεια)

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις (συνέχεια)

Η κεφαλαιουχική δέσμευση ύψους £1.280.000 προκύπτει από την σύναψη συμφωνίαςημερομηνίας 
11 Δεκεμβρίου 2007, για την απόκτηση εργοστασίου μέσω της εξαγοράς του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας VEXAM Limited. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας VEΧΑΜ
Limited στην Εταιρεία θα γίνει με την πληρωμή του πιο πάνω ποσού και η παράδοση του 
εργοστασίου θα γίνει τον Δεκέμβριο το 2008.  Τον Δεκέμβριο του 2007 πληρώθηκε προκαταβολή 
ύψους £20.000 η οποία περιλαμβάνεται στις προπληρωμές (Σημ. 20).

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα έχει κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες δεν υπογράφηκαν 
συμβόλαια κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ως εξής:

2007
£

2006
£

Διαμέρισμα 22.000 -
========== ==========

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου το Συγκρότημα είναι ο μισθωτής

Το Συγκρότημαενοικίαζε κατάστημασύμφωνα με μη-ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις μέχρι 
τον Ιούνιο του 2007.

Το Συγκρότημα ενοικιάζει τη γη όπου στεγάζονται τα γραφεία και το εργοστάσιο του στην 
βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός, σύμφωνα με μη-ακυρώσιμη λειτουργική
μίσθωση για περίοδο 33 χρόνων που λήγει το 2021 και μπορεί να ανανεωθεί για ακόμη δύο 
περιόδους 33 χρόνων η κάθε μια.

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες 
λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:

2007
£

2006
£

Μέχρι 1 έτος 1.654 3.379
Από 1 μέχρι 5 έτη 6.616 6.616
Μετά από 5 έτη 14.886 16.540

__________ __________
23.156 26.535

========== ==========
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29 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Οι κυριότεροι μέτοχοι της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου2007 ήταν οι κ.κ. Ανδρέας Χριστοδούλου, 
Χριστάκης Χριστοδούλου, Θεόδωρος Αντωνίου, Options Cossoulides Plc και Σοφοκλής Κ. 
Σοφοκλέους οι οποίοι κατείχαν άμεσα ή έμμεσα το 22,7%, 22,2%, 9,3%, 8,2% και 6,2% των 
μετοχών της Εταιρείας, αντίστοιχα.  Το υπόλοιπο 31,4% των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο.

Στις 31 Μαρτίου 2008, ως αποτέλεσμα μεταβιβάσεων σημαντικών πακέτων μετοχών μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2007, οι κυριότεροι μέτοχοι ήταν οι κ.κ. Ανδρέας Χριστοδούλου, Χριστάκης 
Χριστοδούλου, Θεόδωρος Αντωνίου, Options Cassoulides Plc και Σοφοκλής K. Σοφοκλέους, οι 
οποίοι κατείχαν άμεσα ή έμμεσα το 5%, 22,2%, 28%, 8,2% και 6,2% των μετοχών της εταιρείας 
αντίστοιχα.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένες εταιρείες και με συμβούλους και μετόχους που 
έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν σημαντική επιρροή στο Συγκρότημα:

(α) Πωλήσεις εμπορευμάτων

2007
£

2006
£

Libra Holidays Group Limited (1) 380 5.679
D.H. Cyprotels Limited (1) 16.390 24.975
Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ - 13.100
Libra (CY) Accommodation Limited (1) - 1.179
Astarti Development Limited (1) - 1.885
Libra Europe Limited (1) 263 -
Beds for All Limited (1) 900 902
Droushia Heights Hotel (1) 805 65

________ ________
18.738 47.785

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

(1) Οι πιο πάνω εταιρείες θεωρούνται συγγενικές μέσω του κ. Θεόδωρου Αντωνίου ο οποίος είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Libra Holidays Group Ltd.

(β) Αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
2007

£
2006

£
Αγορές εμπορευμάτων: 

I.Γ. Κασσουλίδης & Υιός Λίμιτεδ - 39.500
======== ========

Αγορές υπηρεσιών:
Options Cassoulides Public Company Limited

(Δικαιώματαεσωτερικούελέγχου) - 1.000
======== ========
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29 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(γ) Aγορές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
2007

£
2006

£

Ι. Γ Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ - 24.574
======== ========

(δ) Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών 
2007

£
2006

£

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές 90.197 85.048
======== ========

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων (που περιλαμβάνεται στην αμοιβή βασικών 
διοικητικώνστελεχών πιο πάνω) ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Aμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 90.197 85.048
======== ========

(ε) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από αγορές/πωλήσειςεμπορευμάτων
και υπηρεσιών

2007
£

2006
£

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 20):
Astarti Development Limited (1) - 4.267
Web and Media Progress Limited (1) 220 220
Libra Holidays Group Limited (1) 6.939 7.197
D.H. Cyprotels Limited (1) 18.546 94.394
Much Choice Limited (1) - 5.887
Libra Europe Limited (1) 997 -
U-Drive Two Company Limited (1) - 1.455
Palamand Trading Company Limited (1) 152 152
Luca Cypria Faliraki (1) - 1.714
Beds for All Limited (1) - 69
Droushia Heights Hotels (1) 3.662 2.737
Catalan Limited (2) - 6.872

________ ________
30.516 124.964

======== ========
(1) Οι πιο πάνω εταιρείες θεωρούνται συγγενικές μέσω του κ. Θεόδωρου Αντωνίου ο οποίος είναι μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Libra Holidays Group Ltd.

(2) Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 εισπρακτέα από την Catalan Limited ύψους £47.883 έχουν 
υποστεί απομείωση για τα οποία έγινε πρόβλεψη (Σημ. 7 και 20).

I. Γ. Κασσουλίδης & Υιός Λίμιτεδ - 35.658
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 27):

======== ========
Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
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29 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(ζ) Δάνεια σε συνδεδεμένη εταιρεία 
2007

£
2006

£

Δάνεια στην Catalan Limited:
Στην αρχή  του έτους 15.000 -
Δάνεια που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 15.000 15.000
Χρέωση απομείωσης (Σημ. 6) (30.000) -

________ ________
Στο τέλος του έτους(Σημ. 18) - 15.000

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

Δάνειο ύψους £15.000 παραχωρήθηκε στην Catalan Limited κατά την διάρκεια του έτους 
2007.

30 Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία ή τις εξαρτημένες της 
στην οποία οι Σύμβουλοι ή συνδεδεμένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Συμφωνία παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου μεταξύ της Cyprint Plc 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 υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Οι υπηρεσίες 
εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εξέταση των λογαριασμών διοικήσεως, των 
κεφαλαιουχικών εξόδων, των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων και της κίνησης των 
αποθεμάτων. Η συμφωνία ίσχυε για περίοδο ενός έτους και ανανεώθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2006. Για τις εν λόγω υπηρεσίες της, η Options Cassoulides Public Company Limited λαμβάνει το 
ποσό των £1.000 ετησίως.  Κατά την διάρκεια του έτους η εταιρεία Options Cassoulides Public
Company Limited δεν παρείχε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρεία.

31 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
- αδρανής

Κύπρος 100
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32 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής Δηµοκρατίας από την
1 Ιανουαρίου 2008, το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε 
Ευρώ. Ως αποτέλεσµα, η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας την
1 Ιανουαρίου 2008 έχει µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση το οριστικό κλείδωµα της ισοτιµίας
€1 = £0,585274.

Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα 
μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών 
καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 9 μέχρι 11.
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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Αντωνίου – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Δράκου – Πρόεδρος(παραιτήθηκε στις 30 Μαΐου 2007)
Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) – Σύμβουλος
Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού) – Σύμβουλος
Ανδρέας Ιωάννου – Σύμβουλος
Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή – Σύμβουλος
Γιάννος Κασουλίδης – Σύμβουλος (παραιτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007)
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους – Σύμβουλος (διορίστηκε στις 18 Απριλίου 2008)

Γραμματέας Εταιρείας

Cyproservus Co Limited
Λεωφόρος Αρχ. ΜακαρίουΙΙΙ284
Fortuna Court, Block B
3ος όροφος, Διαμ. 32
Λεμεσός
Κύπρος

Εγγεγραμμένο γραφείο

Mιχαήλ Ψέλλου 14
Άγιος Αθανάσιος
CY-4107 Λεμεσός
Κύπρος
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, είναι οι τυπογραφικές και λιθογραφικές εργασίες.

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας

3 Παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό στο τομέα της τυπογραφίας, η Εταιρεία κατάφερε να 
αυξήσει τον κύκλο εργασιών της το έτος 2007 σε σχέση με το έτος 2006 κατά 17,3% φτάνοντας 
στις £1.685.900 σε σύγκριση με £1.436.716 για το αντίστοιχο περσινό έτος. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στις προσπάθειες της Διοίκησης για περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας 
και στην εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Εταιρεία από τους πελάτες της.   

4 Υπάρχει αύξηση στο μικτό κέρδος της Εταιρείας κατά 33.7% από £383.200 το 2006 σε 
£512.176 το 2007 που οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών όπως επίσης και στο γεγονός 
ότι η διεύθυνση της Εταιρείας δίνει μεγάλη σημασία στην παραγωγικότητα.  Αυτό φαίνεται από 
την αύξηση στο ποσοστό του μικτού κέρδους σε 30.4% από 26.7% που ήταν το προηγούμενο έτος.

5 Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε, στα πλαίσια της συντηρητικής πολιτικής που εφάρμοσε από το προηγούμενο έτος, 
όπως αναγνωριστούν στους λογαριασμούς πρόνοιες σε σχέση με εισπρακτέα ποσά όπως 
εξηγούνται πιο κάτω:

i) Χρέωση απομείωσης υπολοίπου δανείου της συνδεδεμένης εταιρείας Catalan Limited
ύψους£30.000  (Σημ. 6).

ii) Χρέωση απομείωσης εμπορικού υπολοίπου της συνδεδεμένης εταιρείας Catalan Limited
ύψους £47.883 (Σημ. 7).

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

7 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία περιγράφονται στη 
σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου(συνέχεια)

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

8 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αισιόδοξο ότι η Εταιρεία το 2008 και μεταγενέστερα θα  
παρουσιάζει βελτιωμένη κερδοφορία.  Αυτή η αισιοδοξία βασίζεται στους πιο κάτω λόγους:

(i) Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία για την αγορά υπερσύγχρονης εξάχρωμης μηχανής που 
θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και την αύξηση της 
παραγωγικότητας.  Η μηχανή έχει παραληφθεί και έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του έτους 
2008.

(ii) H απόκτηση νέου εργοστασίου μέσω της εξαγοράς της εταιρείας VEΧΑΜLimited όπως 
ανακοινώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2007 θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου 
εργασιών από το 2009 και μετέπειτα, αφού η παραλαβή και χρήση του νέου εργοστασίου 
αναμένεται να γίνει προς το τέλος του 2008.

(iii) Οι πρόνοιες που έγιναν το 2006 και 2007 σε σχέση με την συνδεδεμένη εταιρεία Catalan
Limited δεν αναμένεται να είναι επαναλαμβανόμενες.

Αποτελέσματα

9 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 70. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα 
αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο

10 Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκδώσει 440 000 συνήθεις μετοχές των Κ£0,25 
η καθεμιά, αυξάνοντας το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε 4 840 000 συνήθεις 
μετοχές των Κ£0,25 η καθεμιά.  Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από αυτή την έκδοση 
ανέρχεται σε Κ£110.000.  Οι μετοχές αυτές εκδόθηκαν σε διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας.  Η 
διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου 
2007.

11 Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου(συνέχεια)

Διοικητικό Συμβούλιο

12 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και την 
ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2007 εκτός από τους κ.κ. Ανδρέα Δράκου και 
Γιάννο Κασουλίδη που ήταν Σύμβουλοι την 1 Ιανουαρίου 2007 και παραιτήθηκαν στις 
30 Μαΐου 2007 και 25 Οκτωβρίου 2007, αντίστοιχα.  Ο κ. Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους διορίστηκε 
Σύμβουλος στις 18 Απριλίου 2008.

13 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι εκ περιτροπής απερχόμενοι Σύμβουλοι κ.κ. 
Χριστάκης Χριστοδούλου, Ανδρέας Ιωάννου και Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή αποχωρούν, είναι 
όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 

14 Στις 30 Μαΐου 2007 ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου, εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση 
του κ. Ανδρέα Δράκου.  Δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων 
ή στην αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμφέροντα Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

15 Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς και εταιρείες στις οποίες 
κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20%, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και στις
31 Μαρτίου 2008 είναι ως εξής:

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

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

31 Δεκεμβρίου 2007 31 Μαρτίου 2008
Ποσοστό συμμετοχής

%
Ποσοστό συμμετοχής

%

Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) (1) 22,7 5,0
Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού) (2) 22,2 22,2
Θεόδωρος Αντωνίου 9,3 28,0
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους 6,2 6,2
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου(συνέχεια)

Κυριότεροι μέτοχοι

16 Στις 31 Μαρτίου 2008 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5% του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

      Ποσοστό συμμετοχής
%

Ανδρέας Χριστοδούλου (Ξανθού) (1) 5,0
Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού) (2) 22,2
Θεόδωρος Αντωνίου 28,0
Options Cassoulides Plc 8,2
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους 6,2

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

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

Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

17 Πέραν των συμβάσεων που αναφέρονται στη σημείωση 29 των οικονομικών 
καταστάσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με την 
Εταιρεία στην οποία οι Σύμβουλοι ή συνδεόμενα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

18 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από 
Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας την 
1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 
€1 = £0,585274.

19 Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά 
γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

20 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου(συνέχεια)

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

21 Οι Ανεξάρτητοι 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 Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αντωνίου
Πρόεδρος

Λεμεσός
18 Απριλίου 2008
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Προς τα Μέλη της Cyprint Plc

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Cyprint Plc
(η “Εταιρεία”) στις σελίδες70 μέχρι 115, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις
31 Δεκεμβρίου 2007, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση 
αλλαγών στα ίδια κεφάλαιακαι την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες 
επεξηγηματικές σημειώσεις.

Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας και των θυγατρικών της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η 
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου 
σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε 
λάθος̇ επιλογή και εφαρμογή καταλλήλων λογιστικών αρχών̇και υπολογισμό λογιστικών 
εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με 
δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να 
πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
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Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας 
για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που 
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιωδώνλαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε 
οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές 
διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οντότητας.  Ένας 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών 
που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για 
να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης της μητρικής εταιρείας Cyprint Plc στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και 
της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο 
κάτω:

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για 
σκοπούς του ελέγχου μας.

 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 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 62 μέχρι66 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.



Y:\L\LH14659\ASSURANCE\FS\2007_Consolidated.doc (69)

Άλλο Θέμα

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

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λάρνακα , 18 Απριλίου 2008
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
£

2006
£

Σημ.
Πωλήσεις 1.685.900 1.436.716
Κόστος πωληθέντων αγαθών (1.173.724) (1.053.516)

________ ________
Μικτό κέρδος 512.176 383.200
Άλλα κέρδη – καθαρά 6 10.022 39.417
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης (62.408) (87.106)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (277.325) (246.869)
Απομείωση στην αξία επένδυσης σε συνδεδεμένη
 εταιρεία 16 - (119.999)

________ ________
Κέρδος/(ζημιά) εργασιών 182.465 (31.357)
Χρηματοδοτικά έξοδα 9 (26.721) (20.453)

________ ________
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 155.744 (51.810)
Φορολογία 10 (35.524) (16.105)

________ ________
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) για το έτος 120.220 (67.915)

======== ========
Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ)
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο 11 2,7 (1,5)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 77 μέχρι 115 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Περιουσιακά στοιχεία Σημ.
2007

£
2006

£

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 14 702.126 771.951
Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες 15 766.000 766.000
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 16 1 1
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση 17 2.640 1.980
Εισπρακτέα 18 - 15.000

__________ __________
1.470.767 1.554.932

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία __________ __________
Αποθέματα 19 258.557 255.900
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 20 1.377.458 1.137.670
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 1.554 27.341
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 338.441 4.848

__________ __________
1.976.010 1.425.759

__________ __________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.446.777 2.980.691

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

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 22 1.210.000 1.100.000
Αποθεματικά δίκαιης αξίας 23 6.821 12.682
Κεφαλαιουχικό αποθεματικό 13.596 -
Κέρδη που κρατήθηκαν 672.950 556.974

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.903.367 1.669.656

__________ __________
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 26 24.428 28.358
Δανεισμός 24 55.280 94.750
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 25 12.734 10.025

__________ __________
92.442 133.133

__________ __________
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (συνέχεια)

Σημ.
2007

£
2006

£

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 26 975.745 922.314
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 17.026 10.101
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα επί της λογιζόμενης 

διανομής μερίσματος 10.765 5.092
Δανεισμός 24 447.432 240.395

__________ __________
1.450.968 1.177.902

__________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων 1.543.410 1.311.035

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.446.777 2.980.691

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

Στις 18 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprint Plc ενέκρινε αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για  έκδοση.

Θεόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος      

Χριστάκης Χριστοδούλου (Ξανθού), Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 77 μέχρι 115 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικά 
δίκαιης αξίας

Κεφαλαιου-
χικό αποθε-

ματικό (3)

Κέρδη που 
κρατή-

θηκαν (1)
Σύνολο

£ £ £ £

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 1.100.000 18.523 - 623.460 1.741.983
_________ _________ _________ __________ _________

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
  Κέρδη δίκαιης αξίας 23 - 680 - - 680
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις:
  Μεταφορά αποσβέσεων (2) 23 - (6.521) - 6.521 -

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε
  στα ίδια κεφάλαια - (5.841) - 6.521 680
Καθαρή ζημιά για το έτος - - - (67.915) (67.915)
Εκτακτη εισφορά για την άμυνα επί της 
  λογιζόμενης διανομής μερισμάτων - - - (5.092) (5.092)

_________ _________ _________ _________ _________
Σύνολο αναγνωρισμένων ζημιών
  για το 2006 - (5.841) - (66.486) (72.327)

_________ _________ _________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2006/1 Ιανουαρίου 2007 1.100.000 12.682 - 556.974 1.669.656

_________ _________ _________ _________ _________
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
  στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
  Κέρδη δίκαιης αξίας 23 - 660 - - 660
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις:
 Μεταφορά αποσβέσεων (2) 23 - (6.521) - 6.521 -

_________ _________ _________ _________ _________
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε 
  στα ίδια κεφάλαια - (5.861) - 6.521 660
Καθαρό κέρδος για το έτος - - - 120.220 120.220

_________ _________ _________ _________ _________

Σύνολο αναγνωρισμένων κερδών 
για το 2007 - (5.861) - 126.741 120.880

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 22 110.000 - 13.596 - 123.596
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα επί 
  της λογιζόμενης διανομής μερίσματος - - - (10.765) (10.765)

_________ _________ _________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 1.210.000 6.821 13.596 672.950 1.903.367

========= ========= ========= ========= =========
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (συνέχεια)

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

(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,

(3) Το κεφαλαιουχικό αποθεματικό δημιουργήθηκε από την έκδοση 440.000 μετοχών ονομαστικής αξίας £0.25 ανά 
μετοχή σε διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, σε τιμή ίση με την ονομαστική αξία των μετοχών, η οποία όμως ήταν  
χαμηλότερη από την αγοραία αξία της μετοχής της Εταιρείας κατά την περίοδο έκδοσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 77 μέχρι 115 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ.
2007

£
2006

£

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 155.744 (51.810)
Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων καιεξοπλισμού 14 111.910 88.857
  Χρεωστικούς τόκους 9 26.149 20.400
  Πιστωτικούς τόκους 6 (6.876) (34)
  Εισόδημα από μερίσματα 6 (28.500) (29.606)
  Απομείωση στην αξία επένδυσης σε συνδεδεμένη 

εταιρεία 16 - 119.999
  Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 14 350 -
  Απομείωση δανείου που παραχωρήθηκε σε συγγενικό 

μέρος 6 30.000 -
  Ωφελήματα προσωπικού από έκδοση μετοχών 7 13.596 -

________ ________
302.373 147.806

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: 
  Αποθέματα (2.657) 8.491
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (239.788) (163.431)
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 51.063 207.928

_________ _________
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 110.991 200.794
Φορολογία που πληρώθηκε (103) (5.886)

_________ _________
Καθαρά μετρητά από εργασίες 110.888 194.908

_________ _________

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
  δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 (44.335) (237.675)
Δάνεια που παραχωρήθηκαν σε συγγενικό μέρος 28 (15.000) (15.000)
Τόκοι που εισπράχτηκαν 6 6.876 34
Μερίσματα που εισπράχτηκαν 6 28.500 29.606
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 14 1.900 -
________ ________

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (22.059) (223.035)
________ ________
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (συνέχεια)

Σημ.
2007

£
2006

£

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

Εισπράξεις από μακροπρόθεσμο δανεισμό 274.634 142.000
Πληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού (39.470) (85.971)
Τόκοι που πληρώθηκαν 9 (26.149) (20.400)
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 22 110.000 -
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα επι της λογιζόμενης 

διανομής μερίσματος που πληρώθηκε (5.092) (4.505)
________ ________

Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 313.923 31.124

________ ________
Καθαρή αύξηση στα μετρητά και τραπεζικά 

παρατραβήγματα 402.752 2.997
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους (64.311) (67.308)

________ ________
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος 

του έτους 21 338.441 (64.311)
======== ========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 77 μέχρι 115 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

2 Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως και αλλαγή ονόματος Εταιρείας

Η Εταιρεία συστάθηκεμε έδρα την 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 σεCyprint
Public Limited και στις 28 Ιουνίου 2006 άλλαξε το όνομα της από Cyprint Public Limited σε
Cyprint Plc. To εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Μιχαήλ Ψέλλου 14, Άγιος 
Αθανάσιος, CY-4107 Λεμεσός, Κύπρος. 

Κύριες δραστηριότητες

Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος Cyprint Plc. Οι κύριες 
δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι οι 
λιθογραφικές και τυπογραφικές εργασίες.

3 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση 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

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

Η Εταιρεία ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την Εταιρεία και τις εξαρτημένες της
(τοΣυγκρότημα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ληφθούν από το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας
πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος κατά την και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ώστε να
λάβουν καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής
επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος.
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Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ.113.

Όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την
1 Ιανουαρίου 2007 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ
39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική
αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους
όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των μηχανημάτων και των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη
Σημείωση 4.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ 

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ΔΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την1 Ιανουαρίου 2007. 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις”, και η 
συμπληρωματική αναθεώρηση του ΔΛΠ1,“Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων -
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων”, εισάγει νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά 
μέσα και δεν έχει σημαντική επίδραση στην ταξινόμηση και την αποτίμηση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος, ή στις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη φορολογία και 
τους εμπορικούς και άλλους πιστωτές.
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια) 

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεµβρίου 2008 

 IFRIC Ερµηνεία 11 "ΔΠΧΠ 2 - Συναλλαγές σε µετοχές του Συγκροτήµατος 
και Ίδιες Μετοχές" (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007). 

 IFRIC Ερµηνεία 12 "Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών" (ισχύει από 
1 Ιανουαρίου 2008). * 

 IFRIC Ερµηνεία 14 "ΔΛΠ 19 - Το Όριο για Περιουσιακό Στοιχείο 
Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η 
Αλληλοεπίδραση τους" (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008). *

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεµβρίου 2009

 ΔΠΧΠ 8 "Λειτουργικοί τοµείς" (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). 

 ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) "Κόστος Δανεισµού" (ισχύει από1 Ιανουαρίου 
2009). *

 IFRIC Ερµηνεία 13 "Προγράµµατα Πιστών Πελατών" (ισχύει από 
1 Ιουλίου 2008). * 

 ΔΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) "Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων". *

 ΔΠΧΠ2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση 
2008: Προϋποθέσεις Καταχώρησης και Ακυρώσεις) (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). *

 ΔΛΠ32, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση ΔΛΠ1, Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων (Τροποποίηση 2008: Χρηματοοικονομικά Μέσα 
που Yπόκεινται σε Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και Υποχρεώσεις που 
Προκύπτουν στην Ρευστοποίηση) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). *
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια) 

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2010

 ΔΠΧΠ3 (Αναθεώρηση 2008), Συνενώσεις Επιχειρήσεων (ισχύει για συνενώσεις 
επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την ή μετά από την 
έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου αναφοράς που αρχίζει την ή μετά την 
1 Ιουλίου 2009). *

 ΔΛΠ27 (Αναθεώρηση 2008), Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές 
Καταστάσεις (ισχύει απο ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2009) .*

* Δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα μετά την αφαίρεση Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων. Τα  έσοδα της Εταιρείας 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 η Εταιρεία 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) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(γ) Πιστωτικά μερίσματα 

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

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα η Εταιρεία λειτουργεί ένα σχέδιο 
καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό 
ταμείο υπό τη διαχείριση επιτροπής.  Το σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους 
υπαλλήλους και την Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας αναγνωρίζονται στην περίοδο 
που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία επίσης συνεισφέρει 
στα ταμεία προνοίας Συντεχνιών ανάλογα με την προτίμηση των εργαζομένων.  Η Εταιρεία δεν 
έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.  Προπληρωμένες 
συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό που είναι εφικτή η 
επιστροφή μετρητών ή μείωση των μελλοντικών πληρωμών. 

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας 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. 

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.
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Φορολογία(συνέχεια)

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 της λογιστικής τους αξίας 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 φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα μηχανήματα και οι 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.

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 μείον η υπολειμματική αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
%

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.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτοςπου προκύπτουν. Το 
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή αναγνωρίζονται ανάλογα ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη στην Εταιρεία σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο και το κόστος του μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα.

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. 

Μισθώσεις

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.
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Απομείωση στην αξία  περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε 
χρόνο για απομείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για 
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της 
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο 
ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα 
πωλήσεωςκαι της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 
περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν 
ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 

Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες

Οι επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες παρουσιάζονται σε τιμή κόστους στον ισολογισμό της 
Εταιρείας. Γίνεται πρόβλεψη έναντι της εμφανιζόμενης αξίας της επένδυσης εάν κατά τη 
γνώμη των Συμβούλων υπάρχει  μόνιμη απομείωση της αξίας της επένδυσης, η οποία 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Συνδεδεμένες εταιρείες

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σημαντική 
επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα 
ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες παρουσιάζονται 
σε τιμή κόστους στον ισολογισμό της Εταιρείας. Γίνεται πρόβλεψη έναντι της εμφανιζόμενης 
αξίας της επένδυσης εάν κατά τη γνώμη των Συμβούλων υπάρχει  μόνιμη απομείωση της αξίας 
της επένδυσης, η οποία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Επενδύσεις

Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις της στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και 
εισπρακτέα, επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των 
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. 
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Επενδύσεις (συνέχεια)

(i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων

Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
προς εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά 
την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται 
στην υποκατηγορία προς εμπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε 
βραχυπρόθεσμη βάση. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η 
απόδοση των οποίων αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, σύμφωνα με τη 
στοιχειοθετημένη επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας. Πληροφορίες με βάση τη 
δίκαιη αξία σχετικά με αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται 
εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.  Τα περιουσιακά στοιχεία 
στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι 
προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
του ισολογισμού.  Η Εταιρεία δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του 
έτους.

(ii) Δάνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά και για 
τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.  Τα δάνεια και εισπρακτέα 
περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά 
ταξινομούνται ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

(iii) Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

Οι επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και με σταθερή λήξη, τις 
οποίες η διεύθυνση της Εταιρείας έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει 
μέχρι τη λήξη τους.  Η Εταιρεία δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του 
έτους.
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Επενδύσεις (συνέχεια)

(iv) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη-
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαμβάνονται στα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα 
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται 
κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η 
Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές 
ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει 
σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.  Τα δάνεια 
και εισπρακτέα και οι επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

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

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

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία. 
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Επενδύσεις (συνέχεια)

Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια 
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της 
λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις 
για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά 
η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας 
δίκαιης αξίας, μείον ζημιών απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως 
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται 
μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.

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 έξοδα διάθεσης.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται 
σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία 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 υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

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.
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Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Όταν η Εταιρεία εκδώσει νέες μετοχές οποιοδήποτε τίμημα εισπρακτεί, καθαρό από 
οποιοδήποτε άμεσα συνδεδεμένο επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής, περιλαμβάνεται στα ίδια 
κεφάλαια.  Όταν η Εταιρεία εκδώσει μετοχές σε υφιστάμενους μετόχους ή προσωπικό της 
Εταιρείας σε τιμή η οποία είναι χαμηλότερη από τη αγοραία αξία της μετοχής, το ποσό που 
αντιπροσωπεύει την διαφορά της αγοραίας αξίας της μετοχής από την τιμή έκδοσης της 
αναγνωρίζεται ως έξοδο στον λογαριασμό κερδοζημιών, με αντίστοιχη πίστωση 
κεφαλαιουχικού αποθεματικού. 

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία 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 
έχει  υπολογιστεί αξιόπιστα.

Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του 
δανείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα και 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 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαµβανοµένου συναλλαγµατικού κινδύνου, κινδύνου 
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές 
και κινδύνου τιµής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική για την διαχείριση των κινδύνων.

• Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εισάγει πρώτες ύλες από το εξωτερικό και υπόκειται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από διάφορες συναλλαγές και 
υπόλοιπα, κυρίως σε Ευρώ. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από 
µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις. 

Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εάν η Κυπριακή Λίρα αποδυναµωνόταν/ενδυναμυνόταν 
σε σχέση µε το Ευρώ, µε όλες τις άλλες παραµέτρους να παραµένουν σταθερές, δεν 
θα προέκυπτε σημαντική διαφοροποίηση στο κέρδος για το έτος μετά την 
φορολογία, διότι η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά υπόλοιπα εμπορικών πιστωτών που 
αποτιµούνται σε Ευρώ. 

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του συναλλαγματικού 
κινδύνου σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

• Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς µετοχικών τίτλων λόγω 
επενδύσεων που κατέχονται από την Εταιρεία και ταξινοµούνται στον 
ισολογισµό είτε ως διαθέσιµα προς πώληση είτε ως χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών αγαθών. 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε µετοχικούς τίτλους άλλων οντοτήτων οι οποίες 
εµπορεύονται δηµόσια περιλαµβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηµατιστήριου 
Αξιών Κύπρου και στο Σύνθετο Δείκτη του Χρηµατιστήριου Αξιών Αθηνών.

Η επίδραση αυξήσεων/µειώσεων του γενικού δείκτη του ΧΑΚ στο κέρδος για το 
έτος µετά τη φορολογία και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι σηµαντική. 

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις τιμές των 
μετοχικών τίτλων σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία 

Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο, 
ταέσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από µακροπρόθεσµο δανεισµό. Ο 
δανεισµός που εκδόθηκε σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές.

Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εάν τα επιτόκια σε δανεισµό που αποτιµάται σε 
Κυπριακές Λίρες ήταν κατά 0,25% ψηλότερα/χαµηλότερα, µε όλες τις άλλες 
παραµέτρους να παραµένουν σταθερές, το κέρδος για το έτος µετά τη φορολογία 
δεν θα είχε σημαντική διαφοροποίηση.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και από έκθεση 
σε πιστώσεις προς πελάτες, περιλαµβανοµένων εκκρεµών εισπρακτέων και 
δεσµευτικών συναλλαγών. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων  
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 η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της 
σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του πιστωτικού 
κινδύνου σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε 
σχετικές κατηγορίες λήξεων, µε βάση την εναποµένουσα περίοδο κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου. Τα 
ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συµβατικές µη-προεξοφληµένες 
ταµειακές ροές. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

 Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

Μέχρι 1 1 μέχρι 2 2 μέχρι 5
χρόνο χρόνια χρόνια

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Δανεισμός 447.432 48.000 7.280
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 971.099 - -

_________ _________ _________
1.418.531 48.000 7.280
========= ========= =========

Μέχρι 1 1 μέχρι 2 2 μέχρι 5
χρόνο χρόνια χρόνια

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Δανεισμός 240.395 48.000 46.750
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 916.952 - -

_________ _________ _________
1.157.347 48.000 46.750
========= ========= =========

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω ενός 
ικανοποιητικού ποσού δεσµευµένων πιστωτικών διευκολύνσεων.  Η Διεύθυνση της 
Εταιρείας διατηρεί ευελιξία στη χρηµατοδότηση διατηρώντας διαθεσιµότητα εντός 
των δεσµευµένων πιστωτικών ορίων. 

Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις κυµαινόµενες προβλέψεις του 
αποθεµατικού ρευστότητας της Εταιρείας (περιλαµβάνει αχρησιµοποίητες 
δανειοληπτικές διευκολύνσεις (Σηµείωση 24) και ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
(Σηµείωση 21)) στη βάση των αναµενόµενων ταµειακών ροών. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση της Εταιρείας στις 31 Δεκεµβρίου 
2007 και 2006 ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Σύνολο δανεισμού (Σημ.24) 502.712 335.145
Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημ.21) (338.441) (4.848)

________ ________
Καθαρός δανεισμός 164.271 330.297
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.903.367 1.669.656

________ ________
Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από την Διεύθυνση 2.067.638 1.999.953

======== ========
Σύνολο δανεισμού προς το σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων 7,9% 16,5%

Η µέιωση της σχέσης δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων κατά το 
2007 ήταν αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης των ταµειακών διαθέσιµων και
ισοδύναμων που υπερκάλυψε την αύξηση στον δανεισμό.

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική µονάδα µε σκοπό την 
παροχή αποδόσεων για τους µετόχους και ωφελήµατα για άλλα πρόσωπα που έχουν 
συµφέροντα στην Εταιρεία και να διατηρήσει την καταλληλότερη κεφαλαιουχική δοµή 
για να µειώσει το κόστος κεφαλαίου. 

Με σκοπό να διατηρήσει ή να µεταβάλει την κεφαλαιουχική της δοµή, η Εταιρεία 
µπορεί να µεταβάλει το ποσό των µερισµάτων που πληρώνονται στους µετόχους, να 
επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να πουλήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το δανεισµό της. 

Σύµφωνα µε άλλους στη βιοµηχανία, η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση 
της σχέσης του δανεισµού ως προς το σύνολο των απασχολούµενων κεφαλαίων. Η 
σχέση αυτή υπολογίζεται ως τον καθαρό δανεισµό διαιρούµενο µε το συνολικό 
κεφάλαιο. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισµού 
(περιλαµβανοµένου 'βραχυπρόθεσµου και µη-βραχυπρόθεσµου δανεισµού' όπως
παρουσιάζεται στον ισολογισµό) µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Το 
συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως 'ίδια κεφάλαια' όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό, προσθέτοντας τον καθαρό δανεισµό. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
(όπως  οι τίτλοι οι διαθέσιµοι προς πώληση) βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα 
τιµή προσφοράς. 

Η λογιστική αξία µείον πρόβλεψη για εµπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την προεξόφληση των 
µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιµο στην Εταιρεία για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις 

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

(i) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 

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

 Φορολογία

Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται 
σηµαντικές εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο 
προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς 
για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό 
φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει 
αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο 
και αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός.  Δεν 
αναμένονται σημαντικές διαφορές στις φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με 
αβέβαια φορολογικά θέματα.
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια) 

(i) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές(συνέχεια)

Διαγραφή υπολοίπων συνδεδεμένης εταιρείας

Κάθε χρόνο το Συγκρότημα εξετάζει εάν τα εισπρακτέα ποσά έχουν υποστεί 
απομείωση σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σημείωση 2.  Το 
ποσό της διαγραφής είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου, η οποία είναι η παρούσα αξία των 
υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών.  Οι διαγραφές αυτές παρουσιάζονται 
στις Σημειώσεις 20 και 28 (ζ).

(ii) Σημαντικέςεκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών 
αρχών της Εταιρείας.

5 Ανάλυση κατά τομέα

Ο κύκλος εργασιών αφορά εισοδήματα από λιθογραφικές και τυπογραφικές εργασίες, στην 
Κύπρο. Λόγω του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν τον ίδιο βαθμό 
κινδύνου και απόδοσης με βάση τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου ΔΛΠ 14 
(αναθεωρημένο 1998), το Διοικητικό Συμβούλιο δε θεωρεί ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τομείς 
δραστηριότητας ή γεωγραφικοί τομείς για τους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν 
πληροφορίες.

6 Άλλα κέρδη – καθαρά 
2007

£
2006

£

Χρέωση απομείωσης μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων 
(Σημ. 18 και 28 (ζ)) (30.000) -

Διοικητικά δικαιώματα εισπρακτέα (Σημ. 28) - 4.415
Χρεώλυση αναβαλλόμενων εσόδων (Σημ. 26) 4.646 5.362
Πιστωτικοί τόκοι:
  Τραπεζικά υπόλοιπα 37 34
  Φορολογία επιστρεπτέα 6.839 -
Πιστωτικά μερίσματα 28.500 29.606

________ ________
10.022 39.417

======== ========
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7 Ανάλυση εξόδων κατά είδος
2007

£
2006

£

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 14) 111.910 88.857
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 90.070 92.140
Αμοιβή ελεγκτών 6.000 5.600
Κόστος υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 420.797 522.269
Έξοδα υποεργολάβων 190.305 32.124
Δαπάνες λειτουργίας εργοστασίου 54.828 57.820
Εισπρακτέα – χρέωση απομείωσης για επισφαλή χρέη (Σημ. 20) 47.883 52.612
Επισφαλή χρέη που εισπράχτηκαν (8.611) (334)
Κόστος προσωπικού (Σημ. 8) 522.482 465.356
Δαπάνες διαφήμισης και προώθησης 14.627 8.909
Έξοδα αυτοκινήτων 7.607 9.938
Έξοδα δημοσιοποίησης και χρηματιστηρίου 6.449 7.410
Ωφελήματα προσωπικού από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 13.596 -
Λοιπά έξοδα 35.164 45.648

__________ __________
Συνολικό κόστος πωληθέντων αγαθών, πωλήσεων και 

προώθησης και διοικητικής λειτουργίας 1.513.457 1.387.491
========== ==========

8 Κόστος προσωπικού
2007

£
2006

£

Μισθοί και φιλοδωρήματα 426.269 377.605
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 77.587 70.465
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας 18.626 17.286

________ ________
522.482 465.356

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

Η Εταιρεία διαχειρίζεται μόνο ένα ταμείο προνοίας, το ‘Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων 
του Οίκου Τυπογραφεία Χ”Γεωργίου & Σία Λίμιτεδ’.  Σε αυτό συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι 
της Εταιρείας 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 ένα σχέδιο 
καθορισμένων συνεισφορών, 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. Η Εταιρεία 
συνεισφέρει τόσο στο Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων του Οίκου Τυπογραφεία
Χ”Γεωργίου & Σία Λίμιτεδ, όσο και στα ταμεία προνοίας των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ.
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9 Χρηματοδοτικά έξοδα

2007
£

2006
£

Χρεωστικοί τόκοι:
  Τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα 10.662 7.484
   Συμφωνία προεξόφλησης χρεωστών 10.614 12.683
  Καθυστερημένη φορολογία 4.873 233

_______ _______
26.149 20.400

_______ _______
Καθαρή συναλλαγματική ζημιά 572 53

_______ _______
26.721 20.453

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

10 Φορολογία

2007
£

2006
£

Τρέχουσα φορολογία:
  Εταιρικός φόρος 24.222 2.946

Αμυντική εισφορά 688 -
Φορολογία προηγουμένων ετών 7.905 -
Αναβαλλόμενη  φορολογία (Σημ. 25) 2.709 13.159

________ ________
35.524 16.105

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

Ο φόρος επί των κερδών/(ζημιών) της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

2007
£

2006
£

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 155.744 (51.810)
======= =======

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής 
φορολογίας  ύψους 10% 15.574 (5.181)

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 21.605 21.960

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
υπόκειται σε φορολογία (14.408) (12.698)

Φορολογική επίδραση συμψηφισμού ζημιών Συγκροτήματος (104) (1.135)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 688 -
Αναβαλλόμενη φορολογία 2.709 13.159
Φορολογία προηγούμενων ετών 7.905 -
10% πρόσθετος φόρος 1.555 -

_______ _______
Χρέωση φορολογίας 35.524 16.105

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

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία και τις εξαρτημένες της εταιρείες είναι 10%.
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10 Φορολογία (συνέχεια)

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%.  

11 Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή

2007 2006
£ £

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους – (£) 120.220 (67.915)
======== ========

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που  ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια του έτους 4.422.904 4.400.000

========= =========
Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 2,7 (1,5)

========= =========
Πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 2,7 (1,5)

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

Ο μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών λαμβάνει υπόψη την μεταβολή στον αριθμό των εκδομένων 
μετοχών κατά την διάρκεια του έτους.  

12 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και 
εισπρακτέα

£

Περιουσιακά 
στοιχεία 

διαθέσιμα προς 
πώληση

£
Σύνολο

£
31 Δεκεμβρίου 2007
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον  

ισολογισμό
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 1.110.779 - 1.110.779
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 338.441 - 338.441
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση - 2.640 2.640
_________ _________ _________

Σύνολο 1.449.220 2.640 1.451.860
========= ========= =========

Άλλες χρηματο-
οικονομικές 

υποχρεώσεις
£

Σύνολο
£

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον  ισολογισμό
Δανεισμός 502.712 502.712
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 975.745 975.745

_________ _________
Σύνολο 1.478.457 1.478.457

========= =========
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12 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

Δάνεια και 
εισπρακτέα

£

Περιουσιακά 
στοιχεία 

διαθέσιμα προς 
πώληση

£
Σύνολο

£
31 Δεκεμβρίου 2006
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον  

ισολογισμό
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 1.134.415 - 1.134.415
Μη βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα 15.000 - 15.000
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.848 4.848
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση - 1.980 1.980
_________ _________ _________

Σύνολο 1.154.263 1.980 1.156.243
========= ========= =========

Άλλες χρηματο-
οικονομικές 

υποχρεώσεις
£

Σύνολο
£

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον  ισολογισμό
Δανεισμός 335.145 335.145
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 922.314 922.314

_________ _________
Σύνολο 1.257.459 1.257.459

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

13 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων

H πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι 
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε ιστορικές 
πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα 
συμβαλλόμενα μέρη:

2007
£

2006
£

Εµπορικά εισπρακτέα 
Συµβαλλόµενα µέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Οµάδα 1 161.595 14.681
Οµάδα 2 393.714 406.354

_________ ________
Σύνολο εμπορικών εισπρακτέων (Σημ. 20) 555.309 421.035

========= ========
Άλλα εισπρακτέα 
Ομάδα 3 28.355 122.803
Ομάδα 4 - 15.000

_________ ________
28.355 137.803

========= ========
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

καταθέσεις(1)
Α3 305.249 1.044

========= ========
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13 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων (συνέχεια)

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισµού 'ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα' είναι κυρίως µετρητά στο 
ταµείο. 

Οµάδα 1 - νέοι πελάτες (λιγότερο από 6 µήνες). 
Οµάδα 2 - υφιστάµενοι πελάτες (περισσότερο από 6 µήνες) 
Ομάδα 3 - συγγενικές εταιρείες
Ομάδα 4 – μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα, δάνεια σε συνδεδεμένη εταιρεία.

Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγµάτευσης. 

14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Εγκαταστά-
σεις και

μηχανήματα
£

Έπιπλα
και εξοπλισμός

γραφείου
£

Οχήματα
£

Σύνολο
£

Την 1 Ιανουαρίου 2006
Κόστος ή εκτίμηση 916.689 82.221 5.665 1.004.575
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (350.384) (27.659) (3.399) (381.442)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 566.305 54.562 2.266 623.133

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

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 566.305 54.562 2.266 623.133
Προσθήκες 194.591 18.510 24.574 237.675
Χρέωση απόσβεσης (66.800) (16.009) (6.048) (88.857)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 694.096 57.063 20.792 771.951

________ ________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος ή εκτίμηση 1.111.280 100.731 30.239 1.242.250
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (417.184) (43.668) (9.447) (470.299)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 694.096 57.063 20.792 771.951

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

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 694.096 57.063 20.792 771.951
Προσθήκες 31.730 3.435 9.170 44.335
Πωλήσεις (2.250) - - (2.250)
Χρέωση απόσβεσης (88.620) (15.408) (7.882) (111.910)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 634.956 45.090 22.080 702.126

________ ________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος ή εκτίμηση 1.140.510 104.166 39.409 1.284.085
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (505.554) (59.076) (17.329) (581.959)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 634.956 45.090 22.080 702.126

======== ======== ======== =========
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14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

2007
£

2006
£

Καθαρή λογιστική αξία 2.250 -
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (350) -

_________ ________
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 1.900 -

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

Τα μηχανήματα της Εταιρείας επανεκτιμήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 Δεκεμβρίου 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. 23).

Αν τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος τα ποσά θα 
ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Κόστος 962.028 932.798
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (361.718) (282.516)

_________ ________
Καθαρή λογιστική αξία 600.310 650.282

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

15 Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες

2007
£

2006
£

Στην αρχή και τέλος του έτους 766.000 766.000
======== ========

Οι λεπτομέρειες για τις εξαρτημένες εταιρείες είναι ως εξής:

Όνομα Κύρια δραστηριότητα
Χώρα 
εγγραφής

% κατοχής 
μετοχών

Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου
 & Σία Λίμιτεδ

Ενοικίαση μηχανημάτων 
στην Εταιρεία Κύπρος 100

Litho Imca Limited Ενοικίαση κτιρίων και 
μηχανημάτων στην Εταιρεία Κύπρος 100

Cyprint Franchise Operations Limited Λιθογραφικές και 
τυπογραφικές εργασίες 
- αδρανής

Κύπρος 100
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16 Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία

2007
£

2006
£

Στην αρχή του έτους 1 -
Προσθήκες - 120.000
Απομείωση στην αξία της επένδυσης - (119.999)

_______ _______
Στο τέλος του έτους 1 1

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

Το μερίδιο της Εταιρείας στη συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία δεν είναι εισηγμένη είναι ως εξής:

Όνομα
Χώρα 
σύστασης

Περιουσιακά
στοιχεία

£
Υποχρεώσεις

£
Εισοδήματα

£
Ζημιά

£

%
Κατοχής
μετοχών

2007
Catalan Limited Κύπρος 63.558 84.845 35.197 (14.555) 40

======= ======= ======= =======
2006
Catalan Limited Κύπρος 69.946 81.079 13.916 (1.709) 40

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

Το μερίδιο της Εταιρείας στη συνδεδεμένη εταιρεία για το έτος 2007 είναι βάση των 
λογιστικών της βιβλίων.

Στις 31 Οκτωβρίου 2006, η Εταιρεία απόκτησε το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Catalan
Limited για £120.000, έναντι αντίστοιχου εισπρακτέου ποσού που είχε η Εταιρεία από την 
Catalan Limited, η είσπραξη του οποίου ήταν αβέβαιη.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στην απομείωση 
της αξίας της επένδυσης λόγω του ότι η συνδεδεμένη εταιρεία παρουσιάζει ζημιές τα τελευταία 
χρόνια και το σύνολο των υποχρεώσεων της ξεπερνά το σύνολο των περιουσιακών της 
στοιχείων.

Το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας Catalan Limited που κατέχει η 
εταιρεία δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί στο όνομα της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 και την 
ημερομηνία έγκριση αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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17 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμαπρος πώληση

2007
£

2006
£

Στην αρχή του έτους 1.980 1.300
Πλεόνασμα επανεκτίμησης που μεταφέρεται στα ίδια

 κεφάλαια (Σημ. 23) 660 680
_______ _______

Στο τέλος του έτους 2.640 1.980
======= =======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

2007
£

2006
£

Εισηγμένοι τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 2.640 1.980

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

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά νόμισμα 
ως εξής:

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα 2.640 1.980
======= =======

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, που αποτελούνται κυρίως από εμπορεύσιμες μετοχές, 
επανεκτιμούνται κάθε χρόνο σε δίκαιες αξίες στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου.  Για 
επενδύσεις που εμπορεύονται σε αγορές με έντονη κίνηση, η δίκαιη αξία καθορίζεται σύμφωνα 
με τις επίσημες τιμές πώλησης του Χρηματιστηρίου.  Για άλλες επενδύσεις, η δίκαιη αξία 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς παρόμοιων τίτλων ή σύμφωνα με την 
προεξόφληση των ταμειακών ροών των περιουσιακών στοιχείων.

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός 
αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού 
ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.
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18 Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα

2007
£

2006
£

Δάνεια και εισπρακτέα:
 Δάνεια σε συνδεδεμένη εταιρεία (Σημ.28) - 15.000

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

Η λογιστική αξία των μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 δάνεια ύψους £30.000 είχαν υποστεί απομείωση (Σημ. 6 και 28).

19 Αποθέματα
2007

£
2006

£

Πρώτες ύλες 258.557 255.900
======= ========

Όλα τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους. 

20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 
2007

£
2006

£

Εμπορικά εισπρακτέα 1.002.265 935.511
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (76.982) (85.593)

_________ _________
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 925.283 849.918
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 28) 28.355 122.803
Εισπρακτέα από εξαρτημένες εταιρείες (Σημ. 28) 140.562 143.087
Άλλα εισπρακτέα 16.579 18.607
Προπληρωμές 266.679 3.255

_________ _________
1.377.458 1.137.670
========= =========

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

Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους £555.309 (2006: £421.035) δεν ήταν 
ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα (Σημ. 13).
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20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Ληξιπρόθεσµα εµπορικά εισπρακτέα εντός τριών µηνών δεν θεωρούνται να έχουν υποστεί 
αποµείωση. Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους £369.974 (2006: £428.883)
ήταν ληξιπρόθεσµα αλλά δεν είχαν υποστεί αποµείωση. Αυτά αποτελούνται από ένα αριθµό 
ανεξάρτητων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων. Η χρονολογική ανάλυση αυτών των εµπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής: 

2007
£

2006
£

Μέχρι 3 μήνες 220.698 194.458
3-6 μήνες 110.478 103.809
Πάνω από 6 μήνες 38.798 130.616

________ ________
369.974 428.883

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

Στις 31 Δεκεµβρίου 2007, εµπορικά εισπρακτέα ύψους £76.982 (2006: £85.593) είχαν υποστεί 
αποµείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το ποσό της πρόβλεψης 
ήταν £NIL (2006: £52.612). Επιπρόσθετα, έγινε πρόβλεψη απομείωσης για εισπρακτέα από 
συγγενικά μέρη ύψους £47.883 (Σημ. 7).  Τα απομειωμένα υπόλοιπα αφορούν κυρίως πελάτες, 
οι οποίοι βρίσκονται σε αναπάντεχα δύσκολη οικονομική κατάσταση.  Η χρονολογική ανάλυση 
αυτών των εισπρακτέων έχει ως εξής:

2007
£

2006
£

Πάνω από 6 μήνες 76.982 85.593
======== ========

Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας παρουσιάζονται 
στα εξής νοµίσµατα:

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα 1.377.458 1.137.670
========= =========

Η κίνηση στην πρόβλεψη για αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας είναι 
ως ακολούθως:

2007
£

2006
£

Την 1 Ιανουαρίου 85.593 33.315
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων - 52.612
Μη χρησιμοποιηθέντα ποσά που αντιστράφηκαν (8.611) (334)

________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 76.982 85.593

======== ========
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20 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Η δηµιουργία και η απελευθέρωση πρόνοιας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί 
αποµείωση έχει συµπεριληφθεί στα 'έξοδα πωλήσεων και προώθησης' στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Τα ποσά που χρεώνονται στο λογαριασµό πρόβλεψης για 
αποµείωση γενικά διαγράφονται, όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσδοκία ανάκτησης 
επιπλέον µετρητών. 

Εκτός από την πρόβλεψη απομείωσης για εισπρακτέα από συγγενικά μέρη ύψους 
£47.883 (Σημ. 7 και28 (ε)), οι άλλες οµάδες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων 
δεν περιλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση. 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι η λογιστική 
αξία κάθε οµάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν κρατά 
οποιοδήποτε ενέχυρο για ασφάλεια. 

21 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2007
£

2006
£

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 338.441 4.848
======== ========

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

2007
£

2006
£

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 338.441 4.848
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 24) - (69.159)

________ ________
338.441 (64.311)

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

Μη ταμειακές συναλλαγές

Η κύρια μη ταμειακή συναλλαγή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ήταν η πληρωμή 
προκαταβολής ύψους £97.448 για την απόκτηση μιας κατοικίας στο Πρωταρά, Παραλίμνι, 
έναντι αντίστοιχου εισπρακτέου ποσού που είχε η Εταιρεία από το συγκρότημα εταιρειών της 
Cyprotels, η είσπραξη του οποίου ήταν αβέβαιη.  Το πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται στις 
προπληρωμές (Σημ. 20).
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22 Μετοχικό κεφάλαιο

2007 2006
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 4 840.000 1.210.000 4 400 000 1.100.000

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκδώσει 440 000 συνήθεις μετοχές των Κ£0,25 η 
καθεμιά, αυξάνοντας το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε 4 840 000 συνήθεις 
μετοχές των Κ£0,25 η καθεμιά.  Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από αυτή την έκδοση 
ανέρχεται σε Κ£110.000.  Οι μετοχές αυτές εκδόθηκαν σε διευθυντικό στέλεχοςτης Εταιρείας.
Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ξεκίνησε στις 
13 Δεκεμβρίου 2007.

23 Αποθεματικά δίκαιης αξίας

Μηχανήματα
και 

εγκαταστάσεις

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιμα της πώληση Σύνολο
£ £ £

Την 1 Ιανουαρίου 2006 18.233 290 18.523
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα της πώληση:
  Κέρδη δίκαιης αξίας (Σημ. 17) - 680 680
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις:
  Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή (7.246) - (7.246)
  Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 725 - 725

________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 /1 Ιανουαρίου 2007 11.712 970 12.682
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα της πώληση:
  Κέρδη δίκαιης αξίας (Σημ. 17) - 660 660
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις:
  Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή (7.246) - (7.246)
  Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 725 - 725

________ ________ _________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 5.191 1.630 6.821

======== ======== =========
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24 Δανεισμός

2007
£

2006
£

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 21) - 69.159
Τραπεζικός δανεισμός 48.000 48.000
Οφειλόμενα ποσά από συμφωνία προεξόφλησης χρεωστών 393.432 123.236

_________ _________
447.432 240.395

_________ _________
Μη βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικός δανεισμός 55.280 94.750

_________ _________
Σύνολο δανεισμού 502.712 335.145

========= =========
Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
Από 1 μέχρι 2 έτη 48.000 48.000
Από 2 μέχρι 5 έτη 7.280 46.750

_________ _________
55.280 94.750

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

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσειςτων £4.000 μέχρι τον Απρίλιο του 
2010.  Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως εξής:

(α) Με υποθήκη των κτιρίων της θυγατρικής εταιρείας Litho Imca Limited ύψους £240.000
(2006: £240.000) (Σημ.28).

(β) Με εταιρικές εγγυήσεις της θυγατρικής εταιρείας Litho Imca Limited για £197.000 
(2006: £197.000) (Σημ.28).

(γ) Με εκχώρηση ασφάλειας πυρός/σεισμού για £2.169.000.

Το οφειλόμενο ποσό από συμφωνία προεξόφλησης αντιπροσωπεύει χρήματα που οφείλονται 
στην Laiki Factors Limited βάση της συμφωνίας προεξόφλησης τιμολογίων με ημερομηνία 
20 Απριλίου 2005.  Αυτό το ποσό υπόκειται σε επιπλέον τόκο 1,75% επί του βασικού επιτοκίου 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και είναι εξασφαλισμένο ως εξής:

(α) Με εταιρική εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας Litho Imca Limited για το ποσό των 
£400.000 (2006: £200.000) (Σημ.28).

(β) Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ύψους 
£90.000 (2006: £90.000).

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

2007
%

2006
%

Τραπεζικός δανεισμός 7,00 7,00
Τραπεζικά παρατραβήγματα - 7,00
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24 Δανεισμός (συνέχεια)

Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα της Εταιρείας είναι διευθετηµένα σε 
σταθερά και κυµαινόµενα επιτόκια. Ο δανεισµός σε σταθερό επιτόκιο εκθέτει την Εταιρεία σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Για δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα 
επιτόκια καθορίζονται µηνιαίως εκθέτοντας την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταµειακές ροές. 

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών παρατραβηγμάτων και τραπεζικών 
δανείων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.

H λογιστική αξία του δανεισμού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:

2007
£

2006
£

Κυπριακή Λίρα – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 502.712 335.145
========= =========

Οι διευκολύνσεις που λήγουν εντός ενός έτους συμπεριλαμβάνουν διευκολύνσεις υπό μορφή 
τραπεζικού παρατραβήγματος και συμφωνία προεξόφλησης χρεωστών, τα οποίαυπόκεινται σε 
αναθεώρηση ετησίως. Οι άλλες διευκολύνσεις αφορούν τραπεζικό δανεισμό με καθορισμένες 
μηνιαίες αποπληρωμές πουέχει διευθετηθεί ώστε να βοηθήσει στη χρηµατοδότηση των 
εργασιών της Εταιρείας. 

25 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά 
ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχοντων 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:

Διαφορά μεταξύ 
αποσβέσεων και 

εκπτώσεων φθοράς
Επανεκτίμηση 
μηχανημάτων Σύνολο

£ £ £

Την 1 Ιανουαρίου 2006 (7.216) 4.082 (3.134)
Χρέωση/(πίστωση):
 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 10) 13.884 (725) 13.159

________ ________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/1 Ιανουαρίου 2007 6.668 3.357 10.025
Χρέωση/(πίστωση):
  Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 10) 3.434 (725) 2.709

________ ________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 10.102 2.632 12.734

======== ======== ========
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25 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια)

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

2007
£

2006
£

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν
 μετά από δώδεκα μήνες 12.734 10.025

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

26 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2007
£

2006
£

Βραχυπρόθεσμα
 Εμπορικοί πιστωτές 84.620 163.148
 Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 63.398 32.818
Υποεργολάβοι και άλλοι πιστωτές 119.795 40.287
 Αναβαλλόμενα έσοδα 4.646 5.362
 Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 28) - 35.313
 Πληρωτέα σε εξαρτημένες εταιρείες (Σημ. 28) 697.286 639.786
 Οφειλόμενα έξοδα 6.000 5.600

__________ __________
975.745 922.314

__________ __________
Μη βραχυπρόθεσμα
 Αναβαλλόμενα έσοδα 24.428 28.358

__________ __________
1.000.173 950.672

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

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

Τα αναβαλλόμενα έσοδα αφορούν κυβερνητικές χορηγίες που εισπράχθηκαν για αγορά 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων και αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης 
ζωής των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που αφορούν.
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27 Δεσμεύσεις

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες υπογράφηκαν συµβόλαια κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµα είναι ως εξής:

2007
£

2006
£

Μηχανήματα 374.575 -
Κατοικία 98.052 -
Αγορά εταιρείας VEXAM Limited 1.280.000 -

__________ __________
1.752.627 -

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

Η κεφαλαιουχική δέσμευση ύψους £1.280.000 προκύπτει από τη σύναψη συμφωνίας 
ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2007, για την απόκτηση εργοστασίου μέσω της εξαγοράς 100%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας VEXAM Limited. Η μεταβίβαση των μετοχών της 
Εταιρείας VEXAM Limited στην Εταιρεία θα γίνει με την πληρωμή του πιο πάνω ποσού και η 
παράδοση του εργοστασίου θα γίνει τον Δεκέμβριο το 2008.  Τον Δεκέμβριο του 2007 
πληρώθηκε προκαταβολή ύψους £20.000 η οποία περιλαμβάνεται στις προπληρωμές (Σημ. 21).

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες δεν υπογράφτηκαν 
συμβόλαια κατά την ημερομηνία του ισολογισμούως εξής:

2007
£

2006
£

Διαμέρισμα 22.000 -
========== ==========

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου η Εταιρεία είναι ο μισθωτής

Η Εταιρεία ενοικίαζε κατάστημα σύμφωνα με μη-ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις μέχρι 
τον Ιούνιο του 2007.  

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με μη ακυρώσιμες 
λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:

2007
£

2006
£

Μέχρι 1 έτος - 1.725
========== ==========
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28 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Οι κυριότεροι μέτοχοι της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν οι κ.κ. Ανδρέας 
Χριστοδούλου, Χριστάκης Χριστοδούλου, Θεόδωρος Αντωνίου, Options Cassoulides Plc και 
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους οι οποίοι κατείχαν άμεσα ή έμμεσα το 22,7%, 22,2%, 9,3%, 8,2% 
και 6,2% των μετοχών της Εταιρείας, αντίστοιχα.  Το υπόλοιπο 31,4% των μετοχών είναι 
ευρέως διεσπαρμένο.

Στις 31 Μαρτίου 2008, ως αποτέλεσμα μεταβιβάσεων σημαντικών πακέτων μετοχών μετά τις
31 Δεκεμβρίου 2007, οι κυριότεροι μέτοχοι ήταν οι κ.κ. Ανδρέας Χριστοδούλου, Χριστάκης 
Χριστοδούλου, Θεόδωρος Αντωνίου, Options Cassoulides Plc και Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους, 
οι οποίοι κατείχαν άμεσα ή έμμεσα το 5%, 22,2%, 28%, 8,2% και 6,2% των μετοχών της 
εταιρείας αντίστοιχα.

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

2007
£

2006
£

Πωλήσεις εμπορευμάτων:
Libra Holidays Group Limited (1) 380 5.679
D.H. Cyprotels Limited (1) 16.390 24.975

     Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ(1) - 13.100
Libra (CY) Accommodation Limited (1) - 1.179
Astarti Development Limited (1) - 1.885
Libra Europe Limited (1) 263 -
Cyprint Franchise Operations Limited (1) - 13.603
Beds For All Limited (1) 900 902
Droushia Heights Hotel (1) 805 65

_________ _________
18.738 61.388

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

(1) Οι πιο πάνω εταιρείες θεωρούνται συγγενικές μέσω του κ. Θεόδωρου Αντωνίουοοποίος είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Libra Holidays Group Ltd.

2007
£

2006
£

Πωλήσεις υπηρεσιών:
Cyprint Franchise Operations Limited – Διοικητικά

δικαιώματα - 4.415
======== ========
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28 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη(συνέχεια)

(β) Αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών

2007
£

2006
£

Αγορέςεμπορευμάτων:
Ι. Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ - 39.500

========= =========
Αγορές υπηρεσιών:

Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λίμιτεδ (ενοικίαση  
 μηχανημάτων) 23.000 23.000

Litho Imca Limited (ενοικίαση κτιρίων και 
μηχανημάτων) 65.000 65.000

Options Cassoulides Public Company Limited
(δικαιώματαεσωτερικούελέγχου) - 1.000

_________ _________
88.000 89.000

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

(γ) Αγορές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

2007
£

2006
£

Cyprint Franchise Operations Limited - 9.021
Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ - 24.574

________ ________
- 33.595

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

(δ) Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών 
2007

£
2006

£

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές 90.197 85.048
======== ========

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων (που περιλαμβάνεται στην αμοιβή βασικών 
διοικητικών στελεχών πιο πάνω) ήταν ως εξής:

2007
£

2006
£

Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 90.197 85.048
======== ========
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28 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη(συνέχεια)

(ε) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών

2007
£

2006
£

Εισπρακτέα από εξαρτημένες εταιρείες (Σημ. 20):
Cyprint Franchise Operations Limited 140.562 143.087

======== ========
Εισπρακτέααπόσυγγενικάμέρη(Σημ. 20):

Astarti Development Limited (1) - 4.267
Web and Media Progress Limited (1) 220 220
Libra Holidays Group Limited (1) 6.939 7.197
Palamand Trading Company Limited (1) 152 152
D.H. Cyprotels Limited (1) 16.384 92.233
Much Choice Limited (1) - 5.887
Libra Europe Limited (1) 998 -
Luca Cypria Faliraki (1) - 1.714
U-Drive Two Company Limited (1) - 1.455
Beds for All Limited (1) - 69
Droushia Heights Hotels (1) 3.662 2.737
Catalan Limited (2) - 6.872

_________ _________
28.355 122.803

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

(1) Οι πιο πάνω εταιρείες θεωρούνται συγγενικές μέσω του κ. Θεόδωρου Αντωνίου ο οποίος είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Libra Holidays Group Ltd.

(2) Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 εισπρακτέα από την Catalan Limited ύψους £47.883 
έχουν υποστεί απομείωση για τα οποία έγινε πρόβλεψη (Σημ. 7 και 20).

2007
£

2006
£

Πληρωτέα σε εξαρτημένες εταιρείες (Σημ. 26):
ΤυπογραφείαΧατζηγεωργίου& ΣίαΛίμιτεδ 516.870 510.639
Litho Imca Limited 180.416 129.147

________ ________
697.286 639.786

======== ========
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 26):

Ι. Γ. Κασσουλίδης & Υιός Λίμιτεδ - 35.313
======== ========

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκοκαι είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
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28 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(ζ) Δάνεια σε συνδεδεμένη εταιρεία
2007

£
2006

£

Δάνεια στην Catalan Limited:
Στην αρχή  του έτους 15.000 -
Δάνεια που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 15.000 15.000

  Χρέωση απομείωσης(Σημ.6) (30.000) -
________ ________

Στο τέλος του έτους (Σημ. 18) - 15.000
======== ========

Δάνειο ύψους £15.000 παραχωρήθηκε στην Catalan Limited κατά την διάρκεια του
έτους2007.

(η) Εγγυήσεις από συγγενικά μέρη

Η θυγατρική εταιρεία Litho Imca Limited παρείχε εξασφαλίσεις στην Εταιρεία ως 
ακολούθως:

 Εγγυήσεις ύψους £597.000 (2006: £397.000) (Σημ.24).
 Εξασφαλίσεις πάνω σε κτίρια για £240.000 (2006: £240.000) (Σημ.24).

29 Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 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 ενοικίασης κτιρίων και μηχανημάτων μεταξύ της Cyprint Plc 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 της Εταιρείας. Τοσυμβόλαιο 
ενοικίασης ανανεώθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, 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 Δεκεμβρίου 2007, και το ενοίκιο ανέρχεται στις £23.000 ετησίως.
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29 Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα (συνέχεια)

Συμφωνία παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου μεταξύ της Cyprint Plc 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 υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Οι υπηρεσίες 
εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εξέταση των λογαριασμών διοικήσεως, των 
κεφαλαιουχικών εξόδων, των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων και της κίνησης των 
αποθεμάτων. Η συμφωνία ίσχυε για περίοδο ενός έτους και ανανεώθηκε μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2006. Για τις εν λόγω υπηρεσίες της, η Options Cassoulides Public Company
Limited λάμβανε το ποσό των £1.000 ετησίως.  Κατά την διάρκεια του έτους η εταιρεία 
Options Cassoulides Public Company Limited δεν παρείχε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στην 
Εταιρεία.

30 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής Δηµοκρατίας από την 
1 Ιανουαρίου 2008, το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες 
σε Ευρώ. Ως αποτέλεσµα, η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει 
µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση το οριστικό κλείδωµα της ισοτιµίας €1 = £0,585274.

Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα 
µεταγενέστερα του ισολογισµού που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών 
καταστάσεων

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 67 μέχρι 69.


