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ΘΕΜΑ: Cyprint Plc (η ‘Εταιρεία’) _Τελικά αποτελέσµατα 31.12.2009 

 
Σας πληροφορούµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Cyprint Plc Ltd (η ‘Εταιρεία’) σε συνεδρία του, που 
έγινε στις 28 Απριλίου 2010 ενέκρινε τα ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας 
για την περίοδο που έληξε στις 31-12-2009. Τα αποτελέσµατα επισυνάπτονται µαζί µε τις σχετικές 
σηµειώσεις.  
 
Η ζηµιά της Εταιρείας που αντιστοιχεί στους µετόχους όπως φαίνεται στους λογαριασµούς είναι 
αυξηµένη κατά €105,257 από την ένδειξη αποτελέσµατος που ανακοινώθηκε από την Εταιρεία και 
ανήλθε στις €526,007. Η διαφορά οφείλεται στους πιο κάτω λόγους: 
 

• -€21,631 µεταφορά προπληρωµών σε έξοδα. 
• -€82,606 πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. 
• -€1,020 από την αναβαλλόµενη φορολογία. 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όρισε την 23η Ιουνίου 2010 ως ηµεροµηνία σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεµεσό, στις 17:00. 
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι τα εν λόγω αποτελέσµατα θα αποσταλούν στους µετόχους το 
αργότερο 21 ηµέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy όπως επίσης και διαθέσιµα, χωρίς καµία χρέωση για 
περίοδο πέντε ετών, στα γραφεία της Εταιρείας οδός Mιχαήλ Ψέλλου 14, Άγιος Αθανάσιος, 4107 
Λεµεσός, τηλέφωνο 25720035. 
 
 
Με εκτίµηση 

 

∆ηµήτρης Κωνσταντίνου 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 



CYPRINT PLC 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 Σελίδα
 
Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  1
 
 
Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι  2
 
 
∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων  της  
  Εταιρείας για τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις   3
 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  4 - 6
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  7 & 8
 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων  9
 
 
Κατάσταση συνολικών εσόδων εταιρείας  10
 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης  11
 
 
Κατάσταση οικονοµικής θέσης εταιρείας  12
 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια  13
 
 
Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια εταιρείας  14
 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών  15
 
 
Κατάσταση ταµειακών ροών εταιρείας  16
 
 
Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  17 - 52
 
 
 



1 
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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

 
 
∆ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της CYPRINT PLC (η “Εταιρεία”) θα 
πραγµατοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μιχαήλ Ψέλλου 14, Άγιος Αθανάσιος, 
4107 Λεµεσός στις 23 Ιουνίου 2010 και ώρα 4:00 µ.µ. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ   
 
1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
2. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
3. Καθορισµός της αµοιβής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4. Επαναδιορισµός της KPMG Limited ως ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους.  
 
5. ∆ιεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 
 
               Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
                   
       Cyproservus Co. Limited  
          Γραµµατέας  
 
 
Λεµεσός, 28 Απριλίου 2010 
 
 
Σηµείωση:  
 
 
Κάθε µέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασµό του και εκ µέρους του. 
∆εν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι µέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο 
έγγραφο διορισµού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισµένη για συνέλευση ώρα.  
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Θεόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
 
 Ανδρέας Χριστοδούλου 
  
 Χριστάκης Χριστοδούλου   
 
 Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή  
 
 Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους  
  
 Ανδρέας Ιωάννου (παραιτήθηκε στις 22 Ιουλίου 2009) 
 
 
 
Γραµµατέας Cyproservus Co. Limited  
 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  KPMG Limited 
 
 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι  Chrysses Demetriades & Co. LLC 
 
 
 
Τράπεζες Marfin Λαϊκή Τράπεζα 
 
 Εθνική Τράπεζα  
 
 
 
Εγγεγραµµένο Γραφείο Μιχαήλ Ψέλλου 14 
 Άγιος Αθανάσιος 
 4107, Λεµεσός 
 Κύπρος 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες 
προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 (“Νόµος”), εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Cyprint Plc για τη 
χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) Οι ετήσιες ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις 

σελίδες 9 µέχρι 52: 

(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο 
(4) του Νόµου, και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής 
κατάστασης  και των αποτελεσµάτων της Cyprint Plc και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους και ξεχωριστούς λογαριασµούς ως σύνολο και  

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

απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Cyprint Plc και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.  

 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   
 
Εκτελεστικοί  
 
Θεόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
 
Χριστάκης Χριστοδούλου            
 
 
Μη εκτελεστικοί  
 
Ανδρέας Χριστοδούλου                      
 
Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή           
 
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους             
 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  
 
Θεόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
 
∆ηµήτρης Κωνσταντίνου, Οικονοµικός διευθυντής    
 
 
 
Λεµεσός, 28 Απριλίου 2010 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Cyprint Plc  (η “Εταιρεία”) υποβάλλει στα µέλη την Ετήσια Έκθεσή του 
µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της 
(που µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ  
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Μαρτίου 1991 µε την επωνυµία Λιθογραφεία 
Χατζηγεωργίου Λίµιτεδ, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου. 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 της Κύπρου. Στις 9 Σεπτεµβρίου 2004 η Εταιρεία 
προχώρησε στην αλλαγή του ονόµατος της από Cyprint Limited σε Cyprint Public Limited και στις 28 
Ιουνίου 2006 µετονοµάστηκε σε Cyprint Plc. Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην 
οδό Μιχαήλ Ψέλλου 14, Άγιος Αθανάσιος, 4107 Λεµεσός.  
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, συνέχισαν να είναι οι τυπογραφικές και λιθογραφικές εργασίες. Η Εταιρεία 
κατέχει άµεσα ή έµµεσα τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες: 
 

Όνοµα εταιρείας 
Ποσοστό 

συµµετοχής (%) 
Κύρια 

δραστηριότητα 
Χώρα 

σύστασης 
    
Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ 100 Ενοικίαση Κύπρος 
  µηχανηµάτων στην  
  Εταιρεία  
Litho Imca Ltd 100 Ενοικίαση κτιρίων Κύπρος 
  και µηχανηµάτων  
  στην Εταιρεία  
Cyprint Publishing Ltd  100 Κατοχή επενδύσεων Κύπρος 
    
Βεξάµ Λτδ  100 Αδρανής Κύπρος 
    
Concimer Enterprises Ltd 80 Έκδοση µηνιαίου  Κύπρος  
  περιοδικού    
 
Η Εταιρεία κατέχει έµµεσα το 80% της Concimer Enterprises Ltd, µέσω της Cyprint Publishing Ltd. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση συνολικών εσόδων στη σελίδα 9. Οι ζηµιές του Συγκροτήµατος για το έτος που αναλογεί 
στους µετόχους ανέρχονται σε  €526.007 (2008: €345.736). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως οι 
ζηµιές του έτους 2009 µεταφερθούν στο αποθεµατικό προσόδου.  
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Το 2009, ήταν µια δύσκολη χρονιά για την Εταιρεία λόγω της οικονοµικής κρίσης που παρουσιάζει η 
παγκόσµια οικονοµία. Λόγω της µειωµένης ζήτησης για τυπογραφικές εργασίες και της αύξησης 
ανταγωνισµού, η Εταιρεία προχώρησε σε µείωση τιµών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας 
υπόψη την παρούσα οικονοµική πραγµατικότητα, πιστεύει πως τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά.  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)  

 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2009. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ   
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και οι ενέργειες που 
λαµβάνει για αντιµετώπιση τους, αναφέρονται στη σηµείωση 30 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν αναµένει σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας για το 
προβλεπτό µέλλον. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
∆εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.  
 
Εγκεκριµένο κεφάλαιο  
Το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €8.600.000 διαιρεµένο σε 20.000.000 συνήθεις 
µετοχές των €0,43 η καθεµιά.  
 
Εκδοµένο κεφάλαιο  
Το εκδοµένο κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €2.210.200 διαιρεµένο σε 5.140.000 συνήθεις 
µετοχές των €0,43 η καθεµιά.  
  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε 
υποκαταστήµατα. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη 
σελίδα 2. Όλοι τους διετέλεσαν  µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 εκτός από τον κ. Ανδρέα Ιωάννου, ο οποίος παραιτήθηκε στις 22 
Ιουλίου 2009.  
 
Σύµφωνα µε τo Καταστατικό της Εταιρείας τα εκ περιτροπής απερχόµενα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ 
Συµβoυλίoυ κ.κ. Χριστάκης Χριστοδούλου και Στέλλα Κύρου Χατζηπαναγή αποχωρούν, είναι όµως 
επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
 
∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της ενοποιηµένης κατάστασης 
οικονοµικής θέσης που να επηρεάζουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009.   
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)  

 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆).  Οι µετοχές της 
Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρµογή του ΚΕ∆ είναι 
εθελοντική και όχι στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ όπου η πλήρης εφαρµογή των προνοιών του ΚΕ∆ είναι 
υποχρεωτική. 
 
Οι κύριοι λόγοι που δεν τηρείται ο ΚΕ∆ είναι: 
 
(i) Το κόστος εφαρµογής του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τις θυγατρικές της, οι οποίες θα 

πρέπει να εφαρµόζουν πλήρως τον ΚΕ∆ αλλά και της µητρικής εταιρείας που θα πρέπει να τηρεί 
κεντρικές Επιτροπές ∆ιορισµών, Αµοιβών και Ελέγχου, και 

 
(ii) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέληξε σ’αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες του 

Συγκροτήµατος και έκρινε ότι η εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης δε θα επέφερε 
οφέλη προς τους µετόχους της Εταιρείας τα οποία να δικαιολογούν το κόστος εφαρµογής του ΚΕ∆. 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Τα ποσοστά στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµο (κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Ν. 190(1)/2007 στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και στις 
23 Απριλίου 2010 (5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων) είναι 
ως ακολούθως: 
 23 Απριλίου 

2010 
31   ∆εκεµβρίου 

2009
% %

Θεόδωρος Αντωνίου 26,35 26,35
Χριστάκης Χριστοδούλου  20,90 20,90
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους 6,61 6,61
 
Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Χριστοδούλου περιλαµβάνει την άµεση συµµετοχή του µε ποσοστό 
20,51% και τη συµµετοχή των θυγατέρων του Στέλλας και Νεφέλης Χριστοδούλου µε ποσοστό 0,195% 
η καθεµιά.   
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυµία vα εξακολουθήσουν vα 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τoυς. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει 
την αµoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 

Με εντoλή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, 
 
 
 

Cyproservus Co. Limited 
Γραµµατέας 

Λεµεσός, 28 Απριλίου 2010 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

CYPRINT PLC 
 
Έκθεση επί των ενοποιηµένων και ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Cyprint Plc (η 'Εταιρεία') και των θυγατρικών της 
('το Συγκρότηµα') και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 9 µέχρι 52, οι οποίες 
αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταµειακών ροών του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς 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 εσωτερικών 
δικλίδων σχετικών µε την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών 
πολιτικών, και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη των Ελεγκτών  
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες και 
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 
 
Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών 
εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν 
βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια) 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

CYPRINT PLC 
 
Γνώµη  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονοµικής θέσης της Cyprint Plc και των θυγατρικών της στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για τη χρήση που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων   
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 4 
µέχρι 6 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουµε ότι 
έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) 
και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τµήµα της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
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 της Κύπρου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 

Εγκεκριµένοι Λογιστές 
  
 
Λεµεσός, 28 Απριλίου 2010 
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CYPRINT PLC 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
 

    
  2009 2008 

 
Σηµ. € € 

   
Εισοδήµατα  4 & 5 2.883.744 3.312.487 
Κόστος πωλήσεων        (1.985.060)    (2.487.002)
    
Μεικτό κέρδος   898.684 825.485 
Άλλα εισοδήµατα  6 13.945 155.505 
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων  (225.814) (205.012)
Έξοδα διοίκησης   (1.016.760)      (805.323)
Εύλογη αξία έκδοσης µετοχών                     --       (150.000)
    
Ζηµιά από εργασίες  7         (329.945)       (179.345)
    
Έσοδα χρηµατοδότησης  -- 3.667 
Έξοδα χρηµατοδότησης          (214.032)       (162.540)
    
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 9         (214.032)       (158.873)
 
Ζηµιά πριν από τη φορολογία  (543.977) (338.218)
Φορολογία 10            17.970           (7.518)
 
Ζηµιά έτους         (526.007)       (345.736)
    
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)     
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος µετά τη φορολογία               84.757                -- 
    
Συνολικά έξοδα για το έτος           (441.250)     (345.736)
    
Ζηµιά έτους που κατανέµεται σε:     
Μετόχους Συγκροτήµατος   (513.876) (345.736)
Μειοψηφία             (12.131)                -- 
    
          (526.007)      (345.736)
    
Λοιπά συνολικά έξοδα που κατανέµονται σε:     
Μετόχους Συγκροτήµατος   (429.119) (345.736)
Μειοψηφία             (12.131)                 -- 
    
          (441.250)      (345.736)
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά 
   ανά µετοχή (σεντ)  11             (10,00)            (6,97)
    
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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CYPRINT PLC 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
 

    
  2009 2008 

 
Σηµ. € € 

   
Εισοδήµατα  4 2.754.439 3.312.487 
Κόστος πωλήσεων       (2.013.651)    (2.524.347)
    
Μεικτό κέρδος   740.788 788.140 
Άλλα εισοδήµατα  6 27.747 80.903 
Έξοδα διανοµής και πωλήσεων  (171.879) (205.012)
Έξοδα διοίκησης   (770.094) (668.962)
Εύλογη αξία έκδοσης µετοχών                     --       (150.000)
    
Ζηµιά από εργασίες  7         (173.438)       (154.931)
    
Έσοδα χρηµατοδότησης  -- 3.665 
Έξοδα χρηµατοδότησης         (213.512)       (162.281)
    
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 9        (213.512)       (158.616)
    
Ζηµιά πριν από τη φορολογία   (386.950) (313.547)
Φορολογία 10           11.809           9.208   
    
Ζηµιά έτους   (375.141)      (304.339)
    
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)     
Λοιπά συνολικά έσοδα /(έξοδα) για το έτος µετά τη φορολογία                    --                 -- 
    
Συνολικά έξοδα για το έτος          (375.141)      (304.339)
    
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά 
   ανά µετοχή (σεντ)  11              (7,30)            (6,13)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.  
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CYPRINT PLC 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

  2009 2008 
 Σηµ. € € 
Περιουσιακά στοιχεία      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 4.123.509 4.472.606 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  13 1.201.122 929.329 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς     
   πώληση  15              4.671            4.671 

        5.329.302     5.406.606 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 16 455.733 451.576 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 17 1.401.855 1.765.033 
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη  26 -- 228.783 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 18            10.937            9.745 

        1.868.525     2.455.137 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων         7.197.827      7.861.743 

Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 2.210.200 2.210.200 
Αποθεµατικά           927.511     1.356.630 

       3.137.711    3.566.830 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  25          (30.080)                 -- 

        3.107.631     3.566.830 

Υποχρεώσεις     

    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Έντοκος δανεισµός  20 999.128 1.111.623 
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 21 823.478 986.988 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 24          329.854        435.969 

Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων         2.152.460     2.534.580 

Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 18 134.318 93.713 
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 21 224.997 307.308 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22 1.449.076 1.290.748 
Έντοκος δανεισµός  20 125.796 62.679 
Οφειλόµενη φορολογία 23            3.549           5.885 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων         1.937.736     1.760.333 

Σύνολο  υποχρεώσεων        4.090.196     4.294.913 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων        7.197.827     7.861.743 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Απριλίου 
2010.  
 
 
 
Σύµβουλοι: Θεόδωρος Αντωνίου     Χριστάκης Χριστοδούλου 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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CYPRINT PLC 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

  2009 2008 
 Σηµ. € € 
Περιουσιακά στοιχεία     
    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 1.778.914 1.930.309 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 14 3.672.257 3.672.257 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς     
   πώληση  15             4.511            4.511 

       5.455.682     5.607.077 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 16 455.733 451.576 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 17 1.224.641 1.752.964 
Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες 26 360.800 242.615 
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες 26 296.751 228.783 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 18            8.975            7.839 

       2.346.900     2.683.777 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων       7.802.582     8.290.854 

Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 19 2.210.200 2.210.200 
Αποθεµατικά          512.415        887.556 

       2.722.615     3.097.756 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Έντοκος δανεισµός  20 999.128 1.111.623 
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  21 823.478 986.988 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  24               408          12.217 
Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές εταιρείες  26         941.679                  -- 

Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων       2.764.693     2.110.828 

Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 18 130.726 93.713 
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 21 224.997 307.308 
Έντοκος δανεισµός  20 125.796 62.679 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 22 1.257.993 1.250.856 
Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές εταιρείες 26 573.922 1.365.871 
Οφειλόµενη φορολογία 23            1.843            1.843 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων       2.315.277     3.082.270 

Σύνολο υποχρεώσεων      5.079.970     5.193.098 

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      7.802.582     8.290.854 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Απριλίου 2010. 
 
 
 
 
Σύµβουλοι: Θεόδωρος Αντωνίου      Χριστάκης Χριστοδούλου  
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.  
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CYPRINT PLC 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
εύλογης 
αξίας - 
κτίρια, 

µηχανήµατα και
 εγκαταστάσεις 

Αποθεµατικό
εύλογης αξίας

χρηµατοοι-
κονοµικά

περιουσιακά 
στοιχεία

διαθέσιµα 
προς πώληση

Αποθεµατικό 
κεφαλαίου 

Αποθεµατικό 
προσόδου 

 
 
 
 
 
 
 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας  

 
 
 
 
 
 
 

Ολικό  
 € € € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 2.067.408 88.146 2.849 23.230 1.580.933 -- 3.762.566 
       
Μεταφορά αποσβέσεων (2) -- (32.440) -- -- 32.440 -- -- 
Συνολικά έξοδα έτους   -- -- -- -- (345.736) -- (345.736)
Έκδοση µετοχών (3) 129.000 -- -- 21.000 -- -- 150.000 
Αύξηση µετοχικού        
   κεφαλαίου λόγω        
   µετατροπής σε Ευρώ        13.792                     --                   --                  --           (13.792)                --              -- 
Υπόλοιπο        
31 ∆εκεµβρίου 2008/       
   1 Ιανουαρίου 2009 2.210.200 55.706 2.849 44.230 1.253.845 -- 3.566.830 
       
Μεταφορά αποσβέσεων (2) -- (32.440) -- -- 32.440 -- -- 
Εξαγορά εξαρτηµένης  -- -- -- -- -- (17.949) (17.949)
Αλλαγή αναβαλλόµενης  
   φορολογίας – Βεξάµ Λτδ (4) -- 84.757 -- -- -- 

 
-- 

 
84.757 

Ζηµιά για το έτος                 --                     --                    --                  --        (513.876)       (12.131)     (526.007)
       
Υπόλοιπο        
31 ∆εκεµβρίου 2009  2.210.200            108.023            2.849          44.230            772.409        (30.080)   3.107.631 

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

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

(2) Η µεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά 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 αποθεµατικό κεφαλαίου δηµιουργήθηκε από την έκδοση µετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 
σε αξία χαµηλότερη από την αγοραία αξία κατά την περίοδο έκδοσης.  Κατά την διάρκεια του έτους 2008, η 
Εταιρεία έχει προβεί σε δωρεάν έκδοση 300.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας €0,43 ανά µετοχή σε 
διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ως εφάπαξ για την πολύχρονη προσφορά του. Η αγοραία αξία των 
µετοχών την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν ήταν €0,50 ανά µετοχή, και η υπεραξία κεφαλαιοποιήθηκε στο 
αποθεµατικό κεφαλαίου.  

(4) Κατά το τρέχον έτος, έπειτα από την ετήσια αναθεώρηση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρεώσεις που 
δηµιουργήθηκε στην θυγατρική εταιρεία Βεξάµ Λτδ κατά την εξαγορά της από το Συγκρότηµα, προέκυψε 
µείωση στην πιο πάνω αναφερόµενη υποχρέωση η οποία πιστώθηκε στο αποθεµατικό εύλογης αξίας. 

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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CYPRINT PLC 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
εύλογης 
αξίας - 
κτίρια, 

µηχανήµατα 
και 

εγκαταστάσεις 

Αποθεµατικό 
εύλογης αξίας- 

χρηµατοοι- 
κονοµικά 

περιουσιακά 
στοιχεία 

διαθέσιµα 
προς πώληση 

Αποθεµατικό 
κεφαλαίου 

Αποθεµατικό 
προσόδου Ολικό 

  € € € € € € 
       
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008  2.067.408 8.869 2.785 23.230 1.149.803 3.252.095 
 
Μεταφορά αποσβέσεων (2)   (8.869)   8.869 -- 
Συνολικά έξοδα για το έτος   -- -- -- -- (304.339) (304.339) 
Έκδοση µετοχών (3)  129.000 -- -- 21.000 -- 150.000 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  
   λόγω µετατροπής σε Ευρώ           13.792                 --              --                   --         (13.792)               -- 
 
Υπόλοιπο  31 ∆εκεµβρίου 
2008/1 Ιανουαρίου 2009  

 
2.210.200                    -- 2.785 44.230 840.541 3.097.756 

       
Συνολικά έξοδα για το έτος                   --                 --              --                   --        (375.141)   (375.141) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009     2.210.200                 --        2.785          44.230          465.400 2.722.615 
 
 
(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 

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

 
(2) Η µεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει τη διαφορά 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 αποθεµατικό κεφαλαίου δηµιουργήθηκε από την έκδοση µετοχών σε διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας σε αξία χαµηλότερη από την αγοραία αξία κατά την περίοδο έκδοσης.  Κατά την διάρκεια 
του έτους 2008, η Εταιρεία έχει προβεί σε δωρεάν έκδοση 300.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας €0,43 
ανά µετοχή σε διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ως εφάπαξ για την πολύχρονη προσφορά του. Η 
αγοραία αξία των µετοχών την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν ήταν €0,50 ανά µετοχή, και η υπεραξία 
κεφαλαιοποιήθηκε στο αποθεµατικό κεφαλαίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.  
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CYPRINT PLC 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

    
  2009 2008 
  € € 

Ροή µετρητών από εργασίες    
Ζηµιά έτους  (526.007) (345.736)
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  462.564 478.647 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (12.000) (86.541)
∆ιαγραφή αναβαλλόµενων εσόδων   -- (51.676)
Τόκοι εισπρακτέοι  -- (3.667)
Τόκοι πληρωτέοι  136.636 105.282 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   143.369 100.643 
Ωφελήµατα προσωπικού από έκδοση µετοχών   -- 150.000 
Μερίσµατα εισπρακτέα   -- (150)
Φορολογία             (17.970)              7.518 
    
Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  186.592 354.320 
Αύξηση στα αποθέµατα  (4.157) (9.805)
Μείωση/(αύξηση) στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  557.410 (132.687)
(Μείωση)/αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις              (77.269)          168.249 
    
Ροή µετρητών από εργασίες  662.576 380.077 
Φορολογία που πληρώθηκε                (5.724)          (14.707)
    
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες             656.852         365.370 
    
Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (107.608) (998.379)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  12.000 86.541 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  -- 3.667 
Πληρωµές για αγορά εξαρτηµένης εταιρείας – Καθαρά (Σηµ. 14)           (168.822)     (2.363.468)
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε επενδυτικές  
   δραστηριότητες           (264.430)     (3.271.639)
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από νέα δάνεια  -- 1.170.000 
Αποπληρωµές δανείων   (49.378) (176.464)
Εισπράξεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  -- 1.294.296 
Αποπληρωµή χρηµατοδοτικών µισθώσεων   (245.821) -- 
Τόκοι που πληρώθηκαν           (136.636)          (45.760)
 
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες          (431.835)      2.242.072 
 
Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών  (39.413) (664.197)
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους (Σηµ.18)              (83.968)         580.229 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (Σηµ. 18)            (123.381)         (83.968)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων.  
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CYPRINT PLC 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

    
  2009 2008 
  € € 

Ροή µετρητών από εργασίες    
Ζηµιά έτους  (375.141) (304.339)
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  259.089 267.724 
Μερίσµατα εισπρακτέα  (25.802) (14.089)
Ωφελήµατα προσωπικού από έκδοση µετοχών   -- 150.000 
Τόκοι εισπρακτέοι  -- (3.665)
Τόκοι πληρωτέοι  136.528 105.087 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  141.040 89.546 
Φορολογία           (11.809)            (9.208)

Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  123.905 281.056 
Αύξηση στα αποθέµατα  (4.157) (9.805)
Μείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  201.130 14.751 
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις          156.864          254.233 
 
Ροή µετρητών από εργασίες  477.742 540.235 
Φορολογία που πληρώθηκε                    --           (43.021)
 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες          477.742          497.214 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (107.694) (998.379)
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες   -- (2.363.468)
Τόκοι που εισπράχθηκαν  -- 3.665 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν            25.802            14.089 
    
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε    
   εµπορικές δραστηριότητες          (81.892)      (3.344.093)
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από νέα δάνεια  -- 1.170.000 
Αποπληρωµές δανείων  (49.378) (176.464)
Εισπράξεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  -- 1.294.296 
Αποπληρωµή χρηµατοδοτικών µισθώσεων   (245.821) -- 
Τόκοι που πληρώθηκαν        (136.528)        (105.087)
    
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες        (431.727)       2.182.745 

Καθαρή (µείωση)/αύξηση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών  (35.877) (664.134)
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους (Σηµ. 18)           (85.874)          578.260 
        
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (Σηµ. 18)        (121.751)          (85.874)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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CYPRINT PLC 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
1.  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

Η Cyprint Plc (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Μαρτίου 1991 µε την επωνυµία 
Λιθογραφεία Χατζηγεωργίου Λίµιτεδ, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε 
τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου. 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 της Κύπρου. Στις 9 
Σεπτεµβρίου 2004 η Εταιρεία προχώρησε στην αλλαγή του ονόµατος της από Cyprint Limited σε 
Cyprint Public Limited και στις 28 Ιουνίου 2006 µετονοµάστηκε σε Cyprint Plc. Το εγγεγραµµένο 
γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Μιχαήλ Ψέλλου 14, 'Αγιος Αθανάσιος, 4107, Λεµεσός. 
  
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της (που 
µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”). 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούµενο χρόνο, συνέχισαν  να είναι οι τυπογραφικές και λιθογραφικές εργασίες και η κατοχή 
επενδύσεων. Η Εταιρεία κατέχει άµεσα ή έµµεσα τις ακόλουθες εξαρτηµένες εταιρείες: 

Όνοµα εταιρείας  Ποσοστό συµµετοχής (%) Χώρα σύστασης  

Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ  100 Κύπρος 
Litho Imca Ltd  100 Κύπρος 
Cyprint Publishing Ltd 100 Κύπρος 
Βεξάµ Λτδ  100 Κύπρος 
Concimer Enterprises Ltd  80 Κύπρος 

 
 2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

(α)  ∆ήλωση συµµόρφωσης 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου και µε τις πρόνοιες των 
περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.  

 
(β)  Βάση επιµέτρησης 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από την περίπτωση των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων που παρουσιάζονται 
στην εκτιµηµένη αξία τους και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση που παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  

 
(γ) Βάση ενοποίησης 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών της, Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ, Litho 
Imca Ltd, Cyprint Publishing Ltd, Βεξάµ Λτδ και Concimer Enterprises Limited. Εξαρτηµένες 
εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από την Εταιρεία. Ο έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία έχει τη 
δύναµη άµεσα ή έµµεσα να κατευθύνει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές της 
οικονοµικής οντότητας στην οποία συµµετέχει ώστε να αποκτά οφέλη από τις δραστηριότητες της.  

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις από την ηµεροµηνία που 
αρχίζει ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που τερµατίζεται. Όλα τα υπόλοιπα και οποιαδήποτε µη 
πραγµατοποιηθέντα έσοδα κι έξοδα προερχόµενα από συναλλαγές που έγιναν µεταξύ εταιρειών 
του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  
 

(γ) Βάση ενοποίησης (συνέχεια)  

Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναµορφώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των 
εξαρτηµένων προκειµένου οι λογιστικές τους πολιτικές να συµβαδίζουν µε τις λογιστικές 
πολιτικές που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα. 

 
(δ)  Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων  Προτύπων και ∆ιερµηνειών  

Κατά το έτος 2009 το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι 
εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτηση αυτή δεν 
είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήµατος, µε εξαίρεση των 
πιο κάτω:  

 
(α) ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων» 

(αναθεωρηµένο). Ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης αυτού του αναθεωρηµένου προτύπου, η 
Εταιρεία παρουσιάζει στην κατάσταση αλλαγών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που 
προκύπτουν από συναλλαγές µε τους µετόχους, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που 
προκύπτουν από συναλλαγές µε µη µετόχους της Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων. Η παρουσίαση των συγκριτικών πληροφοριών έχει αναπροσαρµοστεί προς 
συµµόρφωση µε το αναθεωρηµένο πρότυπο. Η αλλαγή επηρέασε µόνο την παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων.  

 
(β) ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα – γνωστοποιήσεις» (τροποποίηση). Ως αποτέλεσµα της 
υιοθέτησης αυτής της τροποποίησης, η Εταιρεία παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε σχέση 
µε τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών της µέσων και τον κίνδυνο 
ρευστότητας.  

 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω πρότυπα 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 

 
   Πρότυπο / ∆ιερµηνεία  Εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν 
την ή µετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
• ∆ΠΧA 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων      

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» (Αναθεωρηµένο) 

 
 

1 Ιουλίου 2009 
• ∆ΠΧA 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (Αναθεωρηµένο) 1 Ιουλίου 2009 
• ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 27 «Ενοποιηµένες και 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (Τροποποιηµένο)  
 

1 Ιουλίου 2009 
• Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧA) 17 «∆ιανοµές µη χρηµατικών 
περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες»  

 
 

1 Ιουλίου 2009 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «∆ιαθέσιµα αντισταθµισµένα 

στοιχεία»  
1 Ιουλίου 2009 

• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2008 – Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5 
«Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 
προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»  

 
 

1 Ιουλίου 2009 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Κατηγοριοποίηση εκδόσεων 

δικαιωµάτων» 
 

1 Φεβρουαρίου 2010 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  
 

(δ)  Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων  Προτύπων και ∆ιερµηνειών (συνέχεια)  

Πρότυπο / ∆ιερµηνεία  Εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 
(ii) ∆εν υιοθετήθηκαν ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧA – 2009 

1 Ιουλίου 2009/ 
1 Ιανουαρίου 2010 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2 «Συναλλαγές οµίλου σε παροχές 
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται 
τοις µετρητοίς» 

 
 

1 Ιανουαρίου 2010 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρόσθετες εξαιρέσεις για 

υιοθετώντες πρώτης εφαρµογής» 
 

1 Ιανουαρίου 2010 
• Ε∆∆ΠΧA 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µε 

συµµετοχικούς τίτλους» 
 

1 Ιουλίου 2010 
• Τροποποιήσεις στο Ε∆∆ΠΧA 14 «Προπληρωµές µιας ελάχιστης 

κεφαλαιακής υποχρέωσης» 
 

1 Ιανουαρίου 2011 
• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

(Αναθεωρηµένο) 
1 Ιανουαρίου 2011 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 1 Ιανουαρίου 2013 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 

 
 (ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων   

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση 
εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και των 
υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιµήσεις και οι 
υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους 
παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 

 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  Αναθεωρήσεις σε 
λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται αν 
η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και 
µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και µελλοντικές 
περιόδους. 
 
Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιµες κρίσεις στην 
εφαρµογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική επίδραση στα ποσά που 
αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
  

(ε)  Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Το Συγκρότηµα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης των 
οφειλόµενων ποσών από τις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η οικονοµική 
κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και 
δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου 
είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών 
απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 
 

•  Προβλέψεις για πεπαλαιωµένα και βραδυκίνητα αποθέµατα 

Το Συγκρότηµα εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την ικανότητα πώλησης 
των προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης.  Η πρόβλεψη για τα 
αποθέµατα βασίζεται στην προηγούµενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη 
λαµβάνοντας υπόψη τόσο την αξία των αποθεµάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευµένη 
ποσότητα που υπάρχει σε κάθε κατηγορία. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η αναθεώρηση της 
αξίας των αποθεµάτων είναι συνεχής, και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της 
πρόβλεψης αποθεµάτων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται 
ανάλογα. 
 

• Φορολογία 

Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Για 
συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. 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 της τελικής 
φορολογίας. 

 
• Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, 
προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Το Συγκρότηµα ασκεί κρίση για την 
επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην 
κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η εύλογη αξία 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση έχει υπολογιστεί µε 
βάση την εύλογη αξία των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται. 

 
• Αποµείωση αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 

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

(ε)  Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

• Αξία επενδύσεων σε µη εισηγµένες εταιρείες 
 

Για την αποτίµηση των µη εισηγµένων επενδύσεων το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες 
µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αυτοί στηρίζονται πάνω σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς κατά την 
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  

(στ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το επίσηµο νόµισµα 
λειτουργίας του Συγκροτήµατος.  
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα 
αποτελέσµατα χρήσης και για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος. 
Οι λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνοχή από όλες τις εταιρείες του Συγκροτήµατος.  
 
Συνενώσεις επιχειρήσεων 
 
Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται µε τη χρήση της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος 
της απόκτησης επιµετράται ως το σύνολο της εύλογης αξίας, κατά την ηµεροµηνία της 
ανταλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που παραχωρήθηκαν, των υποχρεώσεων που 
δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν και των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν από εταιρείες του 
Συγκροτήµατος ως αντάλλαγµα για τον έλεγχο της εξαρτηµένης, πλέον κάθε κόστος άµεσα 
αποδιδόµενο στη συνένωση των επιχειρήσεων. 
 
Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της 
εξαρτηµένης τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια για αναγνώριση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3, 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης εκτός από τα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδα προς διάθεση) τα οποία ταξινοµούνται ως 
διαθέσιµα προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται προς πώληση και διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις», τα οποία αναγνωρίζονται και 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον το κόστος διάθεσης. 

 
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο και 
αρχικά επιµετράται στο κόστος, το οποίο είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους της συνένωσης των 
επιχειρήσεων και της αναλογίας του Συγκροτήµατος στην καθαρή εύλογη αξία των 
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των αναγνωρισµένων 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων, της αποκτώµενης οικονοµικής µονάδας. Εάν µετά την επανεκτίµηση, 
η συµµετοχή του Συγκροτήµατος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών 
στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εξαρτηµένης υπερβαίνει το 
κόστος της συνένωσης των επιχειρήσεων, η διαφορά θα αναγνωρισθεί αµέσως στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων.  
 
Το συµφέρον των µετόχων της µειοψηφίας επί της αποκτώµενης οικονοµικής µονάδας αρχικά 
επιµετρείται στην αναλογία της µειοψηφίας επί της καθαρής εύλογης αξίας των αναγνωρισθέντων 
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Το εισόδηµα αποτελείται από την αξία τιµολόγησης για προϊόντα µετά την αφαίρεση του φόρου 
προστιθέµενης αξίας, των επιστροφών και των εµπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα του 
Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής: 
 

• Πωλήσεις προϊόντων 
 

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

 
• Παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών 
 

Η παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών αναγνωρίζεται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 
υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε βάση τις 
υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

 
• Πιστωτικοί τόκοι 
 

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 

• Πιστωτικά µερίσµατα  
 

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

 
• Εισόδηµα από ενοίκια  
 

Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων 
ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών ενοικίασης. 

 
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 του Συγκροτήµατος 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.   
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

Έσοδα χρηµατοδότησης 
 
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε βάση την 
αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 
Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(1) 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 Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης του 
Συγκροτήµατος. 

  
(2) 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 
συνολικών εσόδων. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µη χρηµατικά στοιχεία, 
όπως µετοχικοί τίτλοι που ταξινοµήθηκαν ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση, συµπεριλαµβάνονται στο αποθεµατικό εύλογης αξίας στα ίδια 
κεφάλαια. 

 
Φορολογία 
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της 
αναβαλλόµενης φορολογίας. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις 
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα 
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 
νοµοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Η τρέχουσα φορολογία περιλαµβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές στην πληρωτέα φορολογία 
σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους. 

 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο 
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν 
ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έvαντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές µπορούν vα χρησιµοποιηθούν. 
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Φορολογία (συνέχεια) 
 
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 στα άµεσο µέλλον.  
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 
ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρέχοντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων µε τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ίδια φορολογική 
αρχή. 

 
Μερίσµατα 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους 
µετόχους της Εταιρείας. 

 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Τα µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, µε βάση εκτιµήσεις από 
εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις. Οι επανεκτιµήσεις 
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που εµφανίζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις εύλογες 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 
εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες αυξήσεις του 
ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι των αποθεµατικών εύλογης αξίας στα ίδια 
κεφάλαια. Όλες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Κάθε χρόνο η 
διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων µε βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου που χρεώθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων και των αποσβέσεων µε βάση το 
αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου µεταφέρεται από τα αποθεµατικά εύλογης 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 
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 5 - 10 
Οχήµατα  20 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός  10 - 20 
  
 



25 
CYPRINT PLC 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)  
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε περίοδο 
αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.  
 
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο 
ποσό ανάκτησης, αυτή µειώνεται αµέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος 
σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του 
περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο 
Συγκρότηµα µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση 
του περιουσιακού στοιχείου. Οι σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 
υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.  
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη 
σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών στοιχείων τα ποσά που 
περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό εύλογης αξίας µεταφέρονται στο αποθεµατικό προσόδου.  

 
Λειτουργικές µισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος 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 µισθωτή) χρεώνονται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου 
µίσθωσης.  
 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  
 
Οι µισθώσεις του Συγκροτήµατος κατατάσσονται αρχικά ως χρηµατοδοτικής φύσης εάν 
ουσιαστικά µεταφέρουν στο Συγκρότηµα όλους τους κινδύνους και οφέλη που χαρακτηρίζουν 
την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει αρχικά τη 
χρηµατοδοτική µίσθωση ως περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωσης στο χαµηλότερο της εύλογης 
αξίας του µισθωµένου στοιχείου ενεργητικού και της καθαρής τρέχουσας αξίας των ελάχιστων 
πληρωµών της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
Οι πληρωµές κατανέµονται µεταξύ των εξόδων χρηµατοδότησης και της µείωσης της 
υποχρέωσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
∆ικαιώµατα δικαιόχρησης  
 
Τα δικαιώµατα δικαιόχρησης λογίζονται σε τιµή κόστους και αποσβένονται µε βάση τη µέθοδο 
της σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους. 
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Υπεραξία  
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε την εύλογη 
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.  

 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
καταχωρούνται από τη στιγµή που το Συγκρότηµα καθίσταται ένα µέρος των συµβαλλοµένων του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

 
(i)  Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες 
 

Η αναγνωριζόµενη πρόβλεψη επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών 
ροών προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 

 
(ii) Επενδύσεις 
 

Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις του σε µετοχές και οµόλογα στις ακόλουθες 
κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων, επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη και 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση των 
επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η 
διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική 
αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτό τον καθορισµό σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης.  

 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων  
 

Η κατηγορία αυτή αναλύεται σε δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε µε κύριο σκοπό την 
δηµιουργία κέρδους από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις των τιµών. 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων 
αξιολογείται µε βάση την εύλογη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική 
στρατηγική 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 της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης.  
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(ii) Επενδύσεις (συνέχεια)  
 
  • Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 

Επενδύσεις µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη τις οποίες η 
διεύθυνση έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη τους, 
εκτός από δηµιουργούµενα δάνεια και εισπρακτέα, ταξινοµούνται ως επενδύσεις 
διακρατούµενες µέχρι τη λήξη. Αυτές οι επενδύσεις περιλαµβάνονται στα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία έκτος από αυτές που έχουν λήξη εντός δώδεκα 
µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης που περιλαµβάνονται 
στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοιες 
επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους.  

 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

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

 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων 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 εύλογη αξία, πλέον το 
κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 
παρουσιάζονται σε εύλογη 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 όλα τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε 
εύλογη 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 στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγµατοποιηθέντα 
κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη 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 στην εύλογη αξία συµπεριλαµβάνονται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων.  
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Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια)  
 

(ii) Επενδύσεις (συνέχεια)  
 

Η εύλογη 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 την εύλογη 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. Για 
µετοχές όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, αναγνωρίζονται 
σε κόστος µείον οποιαδήποτε αποµείωση στην αξία. 
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, 
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 στην εύλογη 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 εύλογης αξίας, µείον ζηµιές 
αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσµατα, µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων. Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της κατάστασης 
συνολικών εσόδων.  

 
 • ∆άνεια και εισπρακτέα  
 

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

 
(iii) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 

Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην τράπεζα µείον τραπεζικά 
παρατραβήγµατα.  
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(iv) ∆άνεια 
 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση των κόστων 
χρηµατοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των εξόδων) και της 
αξίας αποπληρωµής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια 
του δανείου µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Τα δάνεια ταξινοµούνται 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 της κατάστασης οικονοµικής θέσης.   

 
(v) Υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες 
 

Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία 
τους και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρησιµοποίηση της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

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

 
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων  
 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 
συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν 
υπάρχει επί του παρόντος νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν 
και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισµού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της 
απαίτησης µε ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. 
 
Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια από 
τις δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους  καθορίζεται µε βάση τη µέθοδο της µέσης σταθµικής 
αξίας. Η τιµή κόστους έτοιµων προίοντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων περιλαµβάνει 
πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά άλλα άµεσα έξοδα και σχετιζόµενες µε την παραγωγή δαπάνες (µε 
βάση τη συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) εκτός των εξόδων δανειοδότησης.  Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, 
µείον οι δαπάνες συµπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 
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Εµπορικά εισπρακτέα  
 
Τα εµπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη 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 συνολικών εσόδων.  
 
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. 

 
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 στο αποθεµατικό κεφαλαίου. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση που προκύπτει από προηγούµενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 
µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.  
 
Όταν το Συγκρότηµα αναµένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγµα µε βάση ένα 
ασφαλιστικό συµβόλαιο, η αποπληρωµή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο µόνο 
όταν η αποπληρωµή είναι σχεδόν βέβαια. 
 
Μετρητά και αντίστοιχα των µετρητών  
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα των µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις 
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα.  Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις  
 
Οι µη τρέχουσες υπoχρεώσεις αντιπρoσωπεύoυν πoσά τα oπoία είναι πληρωτέα πέραν των 
δώδεκα µηνών από την ηµερoµηvία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
Συγκριτικά ποσά 

 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην 
παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 

 
4. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ  

Το Συγκρότηµα    
 2009 2008 
 € € 
  
Τυπογραφικές και λιθογραφικές εργασίες  2.573.568 3.312.487 
Παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών         310.176              -- 
   
     2.883.744   3.312.487
   
Η Εταιρεία    
 2009 2008 
 € € 
   
Τυπογραφικές και λιθογραφικές εργασίες        2.754.439   3.312.487

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Συγκρότηµα  
 Τυπογραφικά 

και 
λιθογραφικά 

 
∆ιαφηµιστικές 
υπηρεσίες 

Κατοχή και ενοικίαση 
ακινήτων και 
µηχανηµάτων  

Επίδραση 
ενδοεταιρικών 
συναλλαγών 

 
 

Σύνολο 
      
 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
 € € € € € € € € € € 
   

Πωλήσεις   
   

Σε τρίτους  2.573.568 3.312.487 310.176           -- -- -- -- -- 2.883.744 3.312.487 
Μεταξύ τοµέων      180.871                --                --                --    150.592     150.592               --               --     331.463     150.592 

          
Σύνολο 
πωλήσεων    2.754.439  3.312.487 

 
    310.176                --

 
   150.592 

 
    150.592 

 
              -- 

 
              -- 

 
 3.215.207 

  
3.463.079 

          
Αποτελέσµατα 
    κατά τοµέα    

       

(Ζηµιά)/κέρδος 
   πριν τη 
   φορολογία     (386.950)  (313.547) 

 
 

     (61.657)               --

  
 

  (37.566) 

 
 

      23.719 

 
 

     (57.804) 

 
 

     (48.390) 

 
 

   (543.977)

 
 

   (338.218)
          

Ενεργητικό κατά  
   τοµέα    7.802.582 8.290.854 

 
     174.472                --

 
3.920.495 

 
 3.758.682 

 
 (4.699.722) 

 
 (4.187.793) 

 
 7.197.827 

 
  7.861.743 

          
Υποχρεώσεις  
   κατά τοµέα    5.079.970 5.193.098 

 
   325.870                --

 
  834.212 

 
   681.559 

 
(2.149.856) 

 
(1.579.744) 

 
  4.090.196 

 
 4.294.913 

          
Αποσβέσεις    
    περιουσιακών   

       

    στοιχείων       259.089  267.724        790                --   202.685    210.923                --               --     462.564     478.647 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
6. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 

Το Συγκρότηµα   
   2009   2008 
     € € 
   
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12.000 86.541 
Μερίσµατα εισπρακτέα  -- 150 
Χρεόλυση αναβαλλόµενων εσόδων   -- 51.676 
Εισπράξεις διαγραφέντων απαιτήσεων  --         17.138 
Άλλα εισοδήµατα             1.945                -- 
   
           13.945        155.505 
Η Εταιρεία   
 2009 2008 
 € € 
   
Μερίσµατα εισπρακτέα 25.802 14.089 
Χρεόλυση αναβαλλόµενων εσόδων  -- 49.676 
Εισπράξεις διαγραφέντων απαιτήσεων  -- 17.138 
Άλλα εισοδήµατα              1.945               -- 
   
           27.747         80.903 

 
7.  ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Το Συγκρότηµα     
  2009 2008 
  € € 
Η ζηµιά από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των   

         πιο κάτω κονδυλίων:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 12)  462.564 478.647 
Κόστος προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των  
  συµβούλων υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα (Σηµ. 8)  1.147.111 1.038.196 
Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών    
   - έτους   16.900 14.644 
   - προηγούµενων ετών  2.400 -- 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις   143.369 100.643 
Εύλογη αξία έκδοσης µετοχών                   --       150.000 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
7.  ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια)  
 

Η Εταιρεία     
  2009 2008 
  € € 
    
Η ζηµιά από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των  

         πιο κάτω κονδυλίων:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 12)  259.089 267.724 
Κόστος προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των  
  συµβούλων υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα (Σηµ. 8)   1.002.919 1.038.196 
Αµοιβή ανεξαρτήτων ελεγκτών:      
   – έτους  9.000 9.000 

         – προηγούµενων ετών   2.000 -- 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   141.040 89.546 
Εύλογη αξία έκδοσης µετοχών                   --     150.000 
 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

Το Συγκρότηµα    
 2009 2008 
 € € 
   
Μισθοί και ηµεροµίσθια 936.240 850.789 
Εισφορές στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων 151.345 130.047 
Ταµείο κοινωνικής συνοχής  19.135 16.860 
Εισφορές στο ταµείο προνοίας και συντεχνίας          40.391       40.500 
   
     1.147.111   1.038.196 
   
Ο µέσος όρος αριθµού υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότηµα κατά τη διάρκεια του έτους 
2009 ήταν 41 (2008: 43). 

 
Η Εταιρεία    
 2009 2008 

 € € 
   

Μισθοί και ηµεροµίσθια 815.269 850.789 
Εισφορές στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων 130.738 130.047 
Ταµείο κοινωνικής συνοχής 16.521 16.860 
Εισφορές σε ταµείο προνοίας και συντεχνίας           40.391         40.500 
   
Συνολικό κόστος προσωπικού      1.002.919   1.038.196 
   
Ο µέσος όρος αριθµού υπαλλήλων που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2009 
ήταν 34 (2008: 37). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 

9. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
 

Το Συγκρότηµα   
 2009 2008 
 € € 
Έσοδα χρηµατοδότησης    
Τόκοι εισπρακτέοι                   --           3.667 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης    
Τόκοι πληρωτέοι  (136.636) (105.282)
Τραπεζικά έξοδα (77.386) (56.509)
Ζηµία από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγµα                 (10)             (749)
   
        (214.032)      (162.540)
   
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης        (214.032)      (158.873)
   
Η Εταιρεία    
 2009 2008 
 € € 
Έσοδα χρηµατοδότησης    
Τόκοι εισπρακτέοι                   --          3.665 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης    
Τόκοι πληρωτέοι (136.528) (105.087)
Τραπεζικά έξοδα  (76.974) (56.445)
Ζηµιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγµα                (10)            (749)
   
        (213.512)     (162.281)
   
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης        (213.512)    (158.616)

 
10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 

Το Συγκρότηµα    
  2009 2008 

  € € 
    

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα έτους   3.388 3.720 
Φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών   -- 11.971 
Αναβαλλόµενη φορολογία           (21.358)         (8.173)
    
(Πίστωση)/χρέωση έτους           (17.970)          7.518 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)  

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τις λογιστικές 
ζηµιές:  

  2009 2008 
  € € 

Λογιστική ζηµιά πριν τη φορολογία          (543.977)     (338.218)

Φορολογία µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές   (54.398) (33.822)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για     
   φορολογικούς σκοπούς   50.711 48.607 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που     
   δεν υπόκειται σε φορολογία   (30.899) (40.123)
Φορολογική επίδραση συµψηφισµού ζηµιών Συγκροτήµατος  (906) 12.338 
Φορολογική επίδραση ζηµιάς έτους  35.492 13.000 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα – τρέχοντος έτους   3.388 3.720 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών   -- 11.971 
Αναβαλλόµενη φορολογία            (21.358)         (8.173)

Φορολογία ως η ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών      
   εσόδων – (πίστωση)/χρέωση           (17.970)          7.518 

Η Εταιρεία     
  2009 2008 
  € € 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα - τρέχοντος έτους  -- 332 
Αναβαλλόµενη φορολογία          (11.809)        (9.540)

Πίστωση έτους          (11.809)       (9.208)

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τις λογιστικές 
ζηµιές: 

 2009 2008 
 € € 

Λογιστική ζηµιά πριν από τη φορολογία       (386.950)     (313.547)
 
Φορολογία µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (38.695) (31.355)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς   
   σκοπούς 35.563 37.756 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν υπόκειται 
   σε φορολογία (31.212) (29.824)
Φορολογική επίδραση ζηµιάς έτους 21.043 23.423 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα - τρέχοντος έτους -- 332 
Αναβαλλόµενη φορολογία (11.809) (9.540)
Φορολογική επίδραση ζηµιών που έχουν εκχωρηθεί σε εταιρείες  
   του Συγκροτήµατος           13.301                -- 
 
Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων – πίστωση         (11.809)          (9.208)

 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%. 

Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 
10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 100% των τόκων αυτών εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από το εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 
ποσοστό 15%. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
11. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
 

Το Συγκρότηµα   
 2009 2008 
   

Ζηµιές που αναλογούν στους µετόχους (€)        (513.876)      (345.736)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά   
   τη διάρκεια του έτους         5.140.000     4.960.000 

      Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά   
    ανά µετοχή (σεντ)                (10,0)            (6,97)

Η Εταιρεία    
 2009 2008 
   
Ζηµιές που αναλογούν στους µετόχους (€) (375.141) (304.339)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά 
   τη διάρκεια του έτους       5.140.000    4.960.000 
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά   
   ανά µετοχή (σεντ)               (7,30)            (6,13)

 
12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

Το Συγκρότηµα       
  

Κτίρια και 
βελτιώσεις

 
Μηχανήµατα  

και  
εγκαταστάσεις  

 
 
 

Οχήµατα  

 
Έπιπλα, 

σκεύη και 
εξοπλισµός  

 
 
 

Ολικό  
 € € € € € 

Κόστος ή εκτίµηση     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 450.826 3.612.401 94.723 252.873 4.410.823 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς  2.050.322 -- -- -- 2.050.322 

      Προσθήκες                   --           955.066                --              43.313     998.379 

      Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008      2.501.148        4.567.467        94.723            296.186  7.459.524 

      Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.501.148         4.567.467        94.723           296.186  7.459.524 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς  -- -- -- 6.368 6.368 
Προσθήκες --          105.971 -- 1.637 107.608 
Εκποιήσεις                   --            (6.788)                --                     --       (6.788)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009     2.501.148       4.666.650        94.723           304.191   7.566.712

Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 229.305 2.082.364 56.997 139.605 2.508.271 
Επιβάρυνση έτους        127.575         304.305         11.528             35.239     478.647 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008        356.880       2.386.669         68.525           174.844  2.986.918 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009        356.880          2.386.669         68.525          174.844 2.986.918 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς  -- -- -- 509 509 
Επιβάρυνση για το έτος 127.578            293.865        11.531 29.590 462.564 
Επί εκποιήσεων                   --            (6.788)                --                     --       (6.788)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009        484.458       2.673.746        80.056           204.943  3.443.203 

Καθαρή λογιστική αξία     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009     2.016.690       1.992.904        14.667             99.248  4.123.509 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008     2.144.268      2.180.798         26.198            121.342  4.472.606 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)      

Η Εταιρεία       
     

 Μηχανήµατα 
 και 

εγκαταστάσεις 

 
 

Οχήµατα 

Έπιπλα, 
σκεύη και 

εξοπλισµός 

 
 

Ολικό 
 € € € € 

Κόστος ή εκτίµηση     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 1.948.677 67.334 177.978 2.193.989 
Προσθήκες         955.066                 --        43.313          998.379 

     
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008      2.903.743        67.334      221.291       3.192.368 
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.903.743 67.334 221.291 3.192.368 
Προσθήκες         106.057                --          1.637          107.694 
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009      3.009.800        67.334     222.928      3.300.062 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 863.790 29.608 100.937 994.335 
Επιβάρυνση για το έτος         221.572        11.528        34.624         267.724 
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008     1.085.362        41.136      135.561      1.262.059 

     
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 1.085.362 41.136 135.561 1.262.059 
Επιβάρυνση για το έτος        219.029        11.531        28.529         259.089 
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009     1.304.391        52.667      164.090      1.521.148 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009      1.705.409        14.667       58.838      1.778.914 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008      1.818.381        26.198       85.730      1.930.309 

 
Τα µηχανήµατα της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 από 
ανεξάρτητους εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση µετά την 
αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε στα αποθεµατικά εύλογης 
αξίας στα ίδια κεφάλαια.  
 
Αν τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος τα ποσά θα 
ήταν ως εξής:  
 
 2009 2008 

 € € 
   

Κόστος 2.748.158 2.642.101 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       (745.764)     (694.545)
   
Καθαρή λογιστική αξία      2.002.394   1.947.556 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
13. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Το Συγκρότηµα    
 2009 2008 
 € € 

Κόστος    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  974.718 271.278 
Προσθήκες έτους        271.793     703.440 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    1.246.511    974.718 
Αποµείωση    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου          45.389      45.389 

Καθαρή αξία στις 31 ∆εκεµβρίου    1.201.122    929.329 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν εµπορική εύνοια, η οποία δηµιουργήθηκε από την εξαγορά 
των εξαρτηµένων εταιρειών Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου και Σία Λτδ το έτος 1991, Litho Imca 
Ltd το έτος 2000, Βεξάµ Λτδ το έτος 2008 και Concimer Enterprises Limited κατά το τρέχον έτος 
(Σηµ.14). Aποµείωση ύψους €45.389 χρεώθηκε το 2006 και προήλθε λόγω του τερµατισµού των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας Τυπογραφία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ η οποία είναι πλέον αδρανής 
εκτός από τα εισοδήµατα που προκύπτουν από την ενοικίαση µηχανηµάτων στην Εταιρεία. Για την 
εµπορική εύνοια που  προήλθε από την απόκτηση των εταιρειών Litho Imca Ltd και Concimer 
Enterprises Limited δεν αναγνωρίστηκε οποιαδήποτε αποµείωση. 

 
14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

Η Εταιρεία    
 2009 2008 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.672.257 1.308.789 
Προσθήκες                   --    2.363.468 
 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου      3.672.257    3.672.257 

 
Οι λεπτοµέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:  

 
Όνοµα 

 

Χώρα 
σύστασης 

 
Κύριες δραστηριότητες 

 
Συµµετοχή (%) 

 

2009 
€ 

2008 
€ 

Τυπογραφεία 
Χατζηγεωργίου 
& Σία Λτδ 
 

Κύπρος Ενοικίαση 
µηχανηµάτων στην 

Εταιρεία 

100 290.462 290.462 

Litho Imca Ltd Κύπρος Ενοικίαση κτιρίων και 
µηχανηµάτων στην 

Εταιρεία 

100 1.016.618 1.016.618 

Cyprint  
Publishing Ltd 

Κύπρος Αδρανής   100 1.709 1.709 

Βεξάµ Λτδ  Κύπρος Αδρανής 100  2.363.468   2.363.468

      3.672.257   3.672.257
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια)  

Στις 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία απέκτησε το 80% του µετοχικού κεφαλαίου της Concimer 
Enterprises Ltd µέσω της θυγατρικής εταιρείας Cyprint Publishing Ltd.  

 
Η εν λόγω συνένωση επιχειρήσεων είχε τις ακόλουθες επιπτώσεις στα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού του Συγκροτήµατος. 
 Concimer 

Enterprises Ltd 
 € 

Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός 3.974 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  110.704 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 31.178 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις             (235.597)

Καθαρό ενεργητικό             (89.741)
  
Καθαρό ενεργητικό που αναλογεί στους µετόχους (80%) (71.793)
Εµπορική εύνοια             271.793 

Τίµηµα εξαγοράς 200.000 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών που εξαγοράστηκαν             (31.178)

Καθαρά µετρητά και αντίστοιχων µετρητών που πληρώθηκαν             168.822 
 
15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

Το Συγκρότηµα    
 2009 2008 
 € € 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου           4.671          4.671 

Η Εταιρεία    
 2009 2008 
 € € 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου           4.511         4.511 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, που αποτελούνται κυρίως 
από εµπορεύσιµες µετοχές, επανεκτιµούνται κάθε χρόνο σε εύλογες αξίες στις τιµές κλεισίµατος 
στις 31 ∆εκεµβρίου. Για επενδύσεις που εµπορεύονται σε αγορές µε έντονη κίνηση, η εύλογη 
αξία καθορίζεται σύµφωνα µε τις επίσηµες τιµές προσφοράς του Χρηµατιστηρίου. Για άλλες 
επενδύσεις, η εύλογη αξία υπολογίζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές αγοράς παρόµοιων 
τίτλων ή σύµφωνα µε την προεξόφληση των ταµειακών ροών των πραγµατικών ενεργητικών 
στοιχείων. Για µετοχές όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, 
αναγνωρίζονται σε κόστος µείον οποιαδήποτε αποµείωση στην αξία. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση ταξινοµούνται ως µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν αναµένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα 
µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης ή εκτός αν θα χρειαστεί να 
πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου. 
 
Η αγοραία αξία των µετοχών που κατείχε η Εταιρεία και το Συγκρότηµα στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009 δεν διαφέρει σηµαντικά από την αντίστοιχη αγοραία αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία    
 2009 2008 
 € € 
   
Πρώτες ύλες 321.401 346.335 
Έτοιµα προϊόντα 34.124 37.880 
Εργασίες υπό εκτέλεση  80.208 27.948 
Εξαρτήµατα και άλλα αναλώσιµα         20.000      39.413 
   
      455.733    451.576 

 
17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

Το Συγκρότηµα    
 2009 2008 
 € € 
   

Εµπορικά εισπρακτέα 1.363.665 1.439.170 
Άλλα εισπρακτέα            38.190       325.863 
   

     1.401.855    1.765.033 
   

 2009 2008 
 € € 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  100.643 213.345 
∆ιαγραφή έναντι συγκεκριµένων χρεωστών  -- (213.345)
Πρόβλεψη έτους       143.369      100.643 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       244.012      100.643 
   
Η Εταιρεία   
 2009 2008 
 € € 
   
Εµπορικά εισπρακτέα 1.195.496 1.439.170 
Άλλα εισπρακτέα       29.145       313.794 
   
   1.224.641    1.752.964 
   

 2009 2008 
 € € 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  89.546 213.345 
∆ιαγραφή έναντι συγκεκριµένων χρεωστών  -- (213.345)
Πρόβλεψη έτους      141.040        89.546 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου      230.586         89.546 

 
Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης και 
δεν φέρουν τόκο.  
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17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)  

 
Η έκθεση του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζηµιές αποµείωσης αναφορικά µε εµπορικές 
και λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σηµείωση 30 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Τα εµπορικά εισπρακτέα παρουσιάζονται µετά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 
€72.024 (2008: €89.546) για την Εταιρεία και €74.353 (2008: €100.643) για το Συγκρότηµα.  
 
Τα άλλα εισπρακτέα παρουσιάζονται µετά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €69.016 
(2008: --) για την Εταιρεία και το Συγκρότηµα.  

 
18. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ   
 

Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
περιλαµβάνουν:  
 
Το Συγκρότηµα  2009 2008 
 € € 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 10.937 9.745 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα      (134.318)      (93.713)

     (123.381)      (83.968)

Η Εταιρεία  2009 2008 
 € € 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  8.975 7.839 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα       (130.726)     (93.713)

      (121.751)     (85.874)
   

Οι εξασφαλίσεις και τα επιτόκια πάνω στα τραπεζικά παρατραβήγµατα αναφέρονται στη 
σηµείωση 20. 
 

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  
 2009 2009 2008 2008 
   Αριθµός 

µετοχών € 
Αριθµός 
µετοχών € 

Εγκεκριµένο     
Συνήθεις µετοχές των €0,43      
   η καθεµιά    20.000.000   8.600.000  20.000.000   8.600.000 

Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 5.140.000 2.210.200 4.840.000 2.067.408 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω     
   µετατροπής σε Ευρώ -- -- -- 13.792 
Έκδοση µετοχών                --               --       300.000     129.000 

    5.140.000    2.210.200    5.140.000   2.210.200 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
20. ΕΝΤΟΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ   

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία    
 2009 2008 
 € € 
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Εντός ενός έτους          125.796       62.679 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Μεταξύ ενός και δύο ετών  125.796 83.568 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών  377.388 250.704 
Πέραν των πέντε ετών          495.944       777.351 

         999.128   1.111.623 

       1.124.924   1.174.302 
   
Η Εταιρεία έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο στις 24 Απριλίου 2008 για το αρχικό ποσό των 
€1.170.000.  

Το τραπεζικό δάνειο είναι αποπληρωτέο σε πρώτη ζήτηση. Εφόσον δεν γίνει απαίτηση, το δάνειο είναι 
πληρωτέο µε µηνιαίες δόσεις των €7.000 µέχρι τον Απρίλιο του 2022. Το τραπεζικό δάνειο και τα 
τραπεζικά πρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 

(α)  Με πρώτη υποθήκη επί των κτιρίων της θυγατρικής εταιρείας Litho Imca Limited ύψους 
€1.240.000. 

(β) Με ενεχυρίαση 86.000 µετοχές της θυγατρικής εταιρείας Βεξάµ Λτδ.  

(γ)  Με κυµαινοµένη επιβάρυνση επί των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας Litho 
Imca Limited ύψους €500.000. 

(δ) Με εκχώρηση ασφάλειας πυρός/σεισµού για €5.005.957. 

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

 2009 2008 
 % % 

Τραπεζικός δανεισµός 5,20 7,00 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα               7,00         7,00 
 

21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία    
 2009 2008 
 € € 

Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Εντός ενός έτους         224.997     307.308 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Μεταξύ ενός και δύο ετών  224.997 307.308 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών         598.481     679.680 

        823.478     986.988 

     1.048.475   1.294.296 

Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων από µισθώσεις είναι περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την 
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  

Οι υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος από χρηµατοδοτικές µισθώσεις είναι εξασφαλισµένες για τον 
εκµισθωτή από τίτλους κυριότητας στα µισθωµένα µηχανήµατα, όπως επίσης και µε εταιρικές 
εγγυήσεις της θυγατρικής εταιρείας Litho Imca Limited.  



43 
CYPRINT PLC 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Το Συγκρότηµα    
 2009 2008 
 € € 

Πιστωτές εµπορίου  1.244.338 928.632 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  70.346 57.059 
Οφειλόµενα έξοδα  99.237 59.547 
Άλλοι πιστωτές          35.155        245.510 
   
    1.449.076     1.290.748 
Η Εταιρεία    

 2009            2008 
 € € 

Πιστωτές εµπορίου 1.116.356 891.930 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 53.368 53.046 
Οφειλόµενα έξοδα 88.269 48.080 
Άλλοι πιστωτές                 --      257.800 
   
    1.257.993    1.250.856 

 
Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η 
ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  
 
Στους πιστωτές εµπορίου συµπεριλαµβάνεται ποσό ύψους €661.569 (2008: €658.104) το οποίο είναι 
οφειλόµενο ποσό από συµφωνία προεξόφλησης χρεωστών. Το ποσό οφείλεται στην Laiki Factors 
Limited βάσει της συµφωνίας προεξόφλησης τιµολογίων µε ηµεροµηνία 20 Απριλίου 2005. Αυτό το 
ποσό υπόκειται σε βασικό επιτόκιο 4,5% πλέον περιθώριο 1,75% και είναι εξασφαλισµένο ως εξής:  
 
(α) Με εταιρική εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας Litho Imca Limited για το ποσό των 

€1.240.000. 
 
(β) Με  κυµαινόµενη  επιβάρυνση  πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ύψους €153.775. 

 
23. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ/(ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

Το Συγκρότηµα   
 2009 2008 
 € € 
   
Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών 4.665 9.343 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 8.314 4.042 
Προσωρινή φορολογία επιστρεπτέα          (9.430)          (7.500)
   
           3.549           5.885 
   
Η Εταιρεία  2009 2008 
 € € 
   
Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών  9.343 9.343 
Προσωρινή φορολογία επιστρεπτέα         (7.500)          (7.500)
   
         1.843           1.843 
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CYPRINT PLC 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα 
συµψηφισµού τρέχοντων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού µε τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ίδια φορολογική 
αρχή.  

Το Συγκρότηµα      

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής:  

 

Φορολογικές 
ζηµιές 

∆ιαφορά µεταξύ 
αποσβέσεων και
κεφαλαιουχικών 

εκπτώσεων

 
Επανεκτίµηση 
µηχανηµάτων 
και κτιρίων 

 
 
 

Σύνολο 
 € € € € 

Την 1 Ιανουαρίου 2008 13.906 27.538 12.377 53.821 
Χρέωση/(πίστωση):    
Κατάσταση συνολικών εσόδων   (27.461) 22.893 (3.605) (8.173)
Αποθεµατικό εύλογης αξίας-   
   Βεξάµ Λτδ                    --                      --           390.321    390.321 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008/   
  1 Ιανουαρίου 2009 (13.555) 50.431 399.093 435.969 

Χρέωση/(πίστωση):   
Κατάσταση συνολικών εσόδων              7.842            (24.146)            (5.054)    (21.358)
Αποθεµατικό εύλογης    
  αξίας – Βεξάµ Λτδ                    --                      --          (84.757)    (84.757)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009           (5.713)              26.285          309.282     329.854 
 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό αφορούν: 

 2009 2008 
 € € 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που 
 θα διακανονιστούν µετά από δώδεκα µήνες        329.854    435.969 

 
Η Εταιρεία 

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής:  

  
 

Φορολογικές 
ζηµιές 

∆ιαφορά µεταξύ 
αποσβέσεων και 
κεφαλαιουχικών 

εκπτώσεων 

 
 

Επανεκτίµηση 
µηχανηµάτων 

 
 
 

Σύνολο 
 € € € € 

Την 1 Ιανουαρίου 2008 -- 17.260 4.497 21.757 
Χρέωση/(πίστωση)    
Κατάσταση συνολικών     
  εσόδων (Σηµ. 10)        (22.301)              14.000             (1.239)          (9.540)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008/    
  1 Ιανουαρίου 2009 (22.301) 31.260 3.258 12.217 
Χρέωση/(πίστωση):    
Κατάσταση συνολικών     
   εσόδων (Σηµ. 10)             7.842            (18.412)             (1.239)         (11.809)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009         (14.459)              12.848                2.019                408 
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)  

Τα ποσά που παρουσιάζονται στον ισολογισµό αφορούν:  2009 2008 
 € € 
   

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις    
  που θα διακανονιστούν µετά από δώδεκα µήνες              408         12.217 

   
 

25. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  

Το Συγκρότηµα  
 
Στις 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία απέκτησε το 80% του κεφαλαίου της Concimer Enterprises 
Limited µέσω της θυγατρικής εταιρείας Cyprint Publishing Ltd. Κατά συνέπεια τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας προκύπτουν ως εξής:   

 2009 2008 
 € € 
   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  -- -- 
Εξαγορά εξαρτηµένης  (17.949) -- 
Μερίδιο ζηµιάς έτους         (12.131)                -- 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου        (30.080)               -- 

 
26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  

 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 

 
(i) Αµοιβή Συµβούλων  

 
Η Εταιρεία  
 
Η αµοιβή των Συµβούλων και άλλων σηµαντικών µελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής: 

 
 2009 2008 
 € € 
   

Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα 184.886 169.801 
Ταµείο προνοίας διευθυντών           8.162          6.016 

   
        193.048      175.817 

 
(ii) Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών  

 
Η Εταιρεία  

  2009 2008 
      Όνοµα  Φύση συναλλαγών  € € 

    
Concimer Enterprises Limited Εµπορικές        180.871       175.666 

 
Οι πωλήσεις στη συγγενική εταιρεία έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 

  
Η Εταιρεία Concimer Enterprises Limited είναι συγγενική µε την Εταιρεία γιατί είναι θυγατρική 
εταιρεία της Cyprint Publishing Limited, θυγατρική της Cyprint Plc. 
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CYPRINT PLC 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)  

 
(iii) Αγορές υπηρεσιών  

 Η Εταιρεία  
  2009 2008 
     Όνοµα  Φύση συναλλαγών  € € 

Litho Imca Ltd  Ενοίκια 111.294 111.292 
Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ  Ενοίκια           39.298          39.298 

         150.592        150.590 
 

 Οι αγορές από τις θυγατρικές εταιρείες έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις.  
 
(iv) Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες 

 Η Εταιρεία  
  2009 2008 

Όνοµα Φύση συναλλαγών € € 

Βεξάµ Λίµιτεδ  Χρηµατοδοτικές 21.689 -- 
Cyprint Publishing Ltd  Χρηµατοδοτικές      339.111       242.615 

       360.800       242.615 
 
(v) Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες  

 Η Εταιρεία  
  2009 2008 

Όνοµα Φύση συναλλαγών € € 

Concimer Enterprises Limited Εµπορικές      296.751         228.783
  

Η Εταιρεία Concimer Enterprises Limited είναι συγγενική µε την Εταιρεία γιατί είναι θυγατρική 
της Cyprint Publishing Limited, θυγατρικής της Εταιρείας. 
 

(vi) Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές εταιρείες 

 Η Εταιρεία  
  2009 2008 
  € € 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
    

Όνοµα Φύση συναλλαγών   

Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ  Εµπορικές         941.679                -- 
 
  2009 2008 
  € € 

Τρέχουσες υποχρεώσεις     
    

Όνοµα Φύση συναλλαγών   

Litho Imca Ltd  Εµπορικές 573.922 451.595 
Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ  Εµπορικές                  --       914.276 
    
         573.922   1.365.871 
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)  
 
(vi) Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια)  

Το υπόλοιπο µε τη θυγατρική εταιρεία Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σια Λτδ στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 παρουσιάζεται ως µη τρέχουσα υποχρέωση καθότι η θυγατρική εταιρεία έδωσε 
διαβεβαιώσεις προς την Εταιρεία ότι δε θα απαιτήσει είσπραξη του εν λόγω ποσού εντός των 
εποµένων δώδεκα µηνών.  

 
(vii) Εγγυήσεις από εταιρείες του Συγκροτήµατος   

Η θυγατρική εταιρεία Litho Imca Limited παρείχε εξασφαλίσεις στην Εταιρεία ως ακολούθως:  
• Κυµαινόµενη επιβάρυνση επί των περιουσιακών στοιχείων ύψους €653.775 (Σηµ.20 & 21) και 
• Εγγυήσεις ύψους €1.240.000. 

 
27. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

Τα ποσοστά στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα ή 
έµµεσα, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον περί των Προϋποθέσεων 
∆ιαφάνειας Νόµο (κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Ν. 190(1)/2007 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και στις 23 Απριλίου 2010 (5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης 
των οικονοµικών καταστάσεων) είναι ως ακολούθως: 

 23 Απριλίου 
2010 

31   ∆εκεµβρίου 
2009

% %

Θεόδωρος Αντωνίου 26,35 26,35
Χριστάκης Χριστοδούλου  20,90 20,90
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους 6,61 6,61

 
Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Χριστοδούλου περιλαµβάνει την άµεση συµµετοχή του µε ποσοστό 
20,51 % και τη συµµετοχή των θυγατέρων του Στέλλας και Νεφέλης Χριστοδούλου µε ποσοστό 
0,195 % η καθεµιά.   

 
28. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 
Οι µέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 5% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και στις 23 Απριλίου 2010 (5 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων) είναι ως ακολούθως: 

 23 Απριλίου 
2010 

31 ∆εκεµβρίου 
2009

 % %

Θεόδωρος Αντωνίου 26,35 26,35
Χριστάκης Χριστοδούλου  20,90 20,90
Options Cassoulides Plc 12,99 12,99
Detrado Holding Ltd 10,91 10,91
Σοφοκλής Κ. Σοφοκλέους 6,61 6,61
Hybergeased Enter. Ltd   5,67 5,67

 
Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Χριστοδούλου περιλαµβάνει την άµεση συµµετοχή του µε ποσοστό 
20,51 % και τη συµµετοχή των θυγατέρων του Στέλλας και Νεφέλης Χριστοδούλου µε ποσοστό 
0,195 % η καθεµιά.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

29. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, υπήρχαν οι ακόλουθες συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και 
των πιο κάτω θυγατρικών: 
 
α) Litho Imca Ltd: Η Εταιρεία ενοικιάζει από τη θυγατρική της Litho Imca Ltd τις κτιριακές της 

εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα. Το συµβόλαιο ενοικίασης ανανεώθηκε µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2009 και το ενοίκιο ανέρχεται στις €111.292 ετησίως. 

 
β) Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ: Η Εταιρεία ενοικιάζει από τη θυγατρική της 

Τυπογραφεία Χατζηγεωργίου & Σία Λτδ, τυπογραφικό και λιθογραφικό εξοπλισµό. Το 
συµβόλαιο ενοικίασης ανανεώθηκε µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και το ενοίκιο ανέρχεται 
στις €39.298 ετησίως. 

 
30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ   

 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Το Συγκρότηµα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχει: 
• Πιστωτικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο ρευστότητας 
• Κίνδυνο τιµής αγοράς  
• Λειτουργικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο συµµόρφωσης 
• Νοµικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο απώλειας φήµης 
• Άλλους κινδύνους 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού της κινδύνου. 
 
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να 
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα, να θέτει κατάλληλα 
όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί του κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. Οι αρχές 
και τα συστήµατα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να 
αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. 
 
(i) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα 
εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 
γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη 
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε 
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα εφαρµόζει 
διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε 
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
 
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις του πιστωτικού κινδύνου σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  
 

 (ii) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να 
αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει 
διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών 
ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί 
ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 
περιλαµβανοµένων των εκτιµηµένων πληρωµών τόκου: 
 
31 ∆εκεµβρίου 2009 Λογιστική 

αξία Εντός 3 µηνών
Μεταξύ 3 

και 12 µηνών 1-5 έτη
Πέραν των

 5 ετών
 € € € € € 

Έντοκος δανεισµός  1.124.924 31.449 94.347 503.184 495.944
Υποχρεώσεις από  
    χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.048.475 56.249 168.748 823.478 --
Τραπεζικά 
    παρατραβήγµατα 130.726 32.682 98.044 -- --
Εµπορικές και λοιπές  
   υποχρεώσεις 1.257.993            314.498            943.495                --                      --
 
31 ∆εκεµβρίου 2009 3.562.118           434.878          1.304.634   1.326.662           495.944

 
31 ∆εκεµβρίου 2008 Λογιστική 

αξία Εντός 3 µηνών
Μεταξύ 3 

και 12 µηνών 1-5 έτη 
Πέραν των 

5 ετών
 € € € € €

Έντοκος δανεισµός  1.174.302 -- 62.679 1.033.892 77.731
Υποχρεώσεις από  
    χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

           
1.294.296 76.827 230.481 986.988  --

Τραπεζικά 
    παρατραβήγµατα 

          
93.713 23.431 70.282 -- --

Εµπορικές και λοιπές  
   υποχρεώσεις 

                    
1.250.856             312.714              938.142                --                        --

 
31 ∆εκεµβρίου 2008 

        
3.813.167             412.972           1.301.584      2.020.880                77.731

 
  (iii)  Κίνδυνος τιµής αγοράς 
 

Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω 
αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων. Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τον 
κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
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30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  

 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων διακυµαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου 
αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό του. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει 
το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά 
επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη εύλογη αξία. Η διεύθυνση του 
Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
Κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων σε σχέση µε τα επιτόκια ήταν: 
 

 2009 2008 
 € € 

Έντοκος δανεισµός 1.124.924 1.174.302 
Οφειλόµενο ποσό από συµφωνίες προεξόφλησης χρεωστών  661.569 658.104 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα     130.726         93.713 
   

 1.917.219    1.926.119 
 

  (iv)  Λειτουργικός κίνδυνος 
 
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων 
τεχνολογίας και ελέγχων του Συγκροτήµατος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από 
ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήµατα του Συγκροτήµατος ελέγχονται, 
συντηρούνται και αναβαθµίζονται σε συνεχή βάση. 

 
   (v)  Κίνδυνος συµµόρφωσης 

 
Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης και  
πρόστιµα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και 
κανονισµούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της 
εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό Συµµόρφωσης, αλλά και µέσω άλλων ασφαλιστικών 
δικλείδων που εφαρµόζει το Συγκρότηµα. 

 
   (vi) Νοµικός κίνδυνος 

 
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του 
Συγκροτήµατος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την 
πιθανότητα µη εφαρµογής ή παράβασης νοµικών συµβάσεων και κατά συνέπεια νοµικών 
αγωγών.  Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται µέσω των συµβολαίων που χρησιµοποιεί το 
Συγκρότηµα για να εκτελεί τις εργασίες του. 

 
  (vii) Κίνδυνος απώλειας φήµης 

 
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του 
Συγκροτήµατος, που είτε αληθινή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής 
βάσης του, µείωση των εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήµατος. Το 
Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 
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30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 
  (viii) Άλλοι κίνδυνοι 

 
Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να 
επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος. Έννοιες όπως ο 
πληθωρισµός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) είναι άµεσα 
συνυφασµένες µε την οικονοµική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε µεταβολή αυτών 
καθώς και του εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές 
αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς επηρεάζοντας ανάλογα το Συγκρότηµα.  
 

∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Το Συγκρότηµα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να 
λειτoυργεί ως δρώσα oικονoµική µoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση για 
τους µετόχους µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική 
στρατηγική του Συγκροτήµατος δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος. 
 

31. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ  
 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως  οι 
εµπορικές και διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, 
βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η 
χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχει το Συγκρότηµα είναι η τιµή προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή για τις 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιµή ζήτησης. 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές 
καθορίζονται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών. Το Συγκρότηµα 
χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών όπως µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών 
ροών και κάνει υποθέσεις µε βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης.  

 
Η ονοµαστική αξία µείον υπολογισµένες πιστωτικές προσαρµογές για χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους προσεγγίζει τις εύλογη αξίες τους. 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται 
µε την προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το τρέχον 
αγοραίο επιτόκιο διαθέσιµο στο Συγκρότηµα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
32. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Το Συγκρότηµα δεν είχε ανειληµµένες/ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.  
 

33. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
Τα κτίρια των θυγατρικών εταιρειών Litho Imca Limited και Βεξάµ Λίµιτεδ έχουν ανεγερθεί πάνω 
σε κυβερνητική γη.  
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33. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (συνέχεια)  
 
Η µίσθωση µεταξύ της Litho Imca Limited και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχει συµφωνηθεί για 
περίοδο 33 χρόνων που λήγει το 2021 και µπορεί να ανανεωθεί για ακόµη 2 περιόδους 33 χρόνων η 
καθεµιά.  
 
Η µίσθωση µεταξύ της Βεξάµ Λίµιτεδ και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχει συµφωνηθεί για 
περίοδο 33 χρόνων που λήγει το 2014 και µπορεί να ανανεωθεί για ακόµη 99 χρόνια.  
 
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων σύµφωνα µε της µη ακυρώσιµες 
λειτουργικές µισθώσεις είναι ως εξής:  
 
 2009 2008 
 € € 
   
Εντός της έτους   5.825 4.277 
Από 1 µέχρι 5 έτη 25.563 18.559 
Μετά από 5 έτη         13.585         22.608 
   
         44.973         45.444 

 
34. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 
∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων.  
 

35. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

 2009 
 € 
  
Ζηµιά έτους ως τα προκαταρκτικά  (420.750)
  
Μείον:   
Αναβαλλόµενη φορολογία           (1.020)
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (82.606)
Μεταφορά προπληρωµών σε έξοδα            (21.631)
  
Ζηµιά έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων          (526.007)

 



 
 

 



 



 




