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ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Alkis H. 
Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 9 µέχρι 70 
 (i) Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4), και  
 (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, 

της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Alkis H. Hadjikyriacos 
(Frou - Frou Biscuits) Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 
στους ενοποιηµένους 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 Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou 
Biscuits) Public Limited και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που αντιµετωπίζουν. 

 
 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος 
Εκτελεστικός Πρόεδρος ____________________  
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
Κώστας Γ. Ηλιάδης 
Σύµβουλος Εργασιών ____________________  
 
 
Χρύσης Χ. Χριστόπουλος 
Τεχνικός Σύµβουλος ____________________  
 
 
Κυριάκος Κ. Χατζησάββας 
Σύµβουλος Αγορών ____________________  
 
 
Νόρα Α. ∆ικαίου 
Σύµβουλος ____________________  
 
 
Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου 
Σύµβουλος ____________________  
 
 
Υπεύθυνη σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Σοφία Λ. Μιλτιάδου 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος _____________________ 
 
 
Λευκωσία, 22 Απριλίου 2008 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd (η 
«Εταιρεία») υποβάλλει στα µέλη την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος  και τις ελεγµένες ξεχωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2007 συνέχισαν να είναι: 
 
α) η παραγωγή και διανοµή µπισκότων 
β) η εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων 
γ) η παραγωγή και διανοµή δηµητριακών προγεύµατος 
δ) οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και αγοραπωλησίες µετοχών 
ε) οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης γης και ακινήτων. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η εξέλιξη της Εταιρείας µέχρι σήµερα, τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και η οικονοµική της 
θέση όπως παρουσιάζονται  στις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά.  
 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος αυξήθηκε κατά £1.374.072/€2.347.741 
φθάνοντας τις £14.859.110/€25.388.297 που αντιστοιχεί µε αύξηση 10,18% σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση ήταν αποτέλεσµα κυρίως της εισαγωγής νέων 
επιτυχηµένων προϊόντων, της εντατικοποίησης των προσπαθειών αύξησης πωλήσεων των ήδη 
επιτυχηµένων προϊόντων µας, της ορθολογιστικής διαχείρισης του πελατολογίου µας και των 
ευνοϊκότερων γενικά συνθηκών στο εµπόριο και την οικονοµία. 
 
Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος αυξήθηκε κατά £293.999/€502.327 φθάνοντας 
τις £6.379.043/€10.899.242 που αντιστοιχεί µε αύξηση 4,83% σε σύγκριση µε το 2006.  Το 
περιθώριο µεικτού κέρδους µειώθηκε από 45,12% σε 42,93%.  Η µείωση αυτή οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στις σηµαντικές αυξήσεις στο κόστος των βασικών πρώτων υλών για πολλά προϊόντα 
παραγωγής, αλλά και εισαγωγής, στο γεγονός ότι το 2007 ήταν η πρώτη χρονιά παραγωγής στο 
νέο εργοστάσιο στην Κοκκινοτριµιθιά και γενικά στις αυξηµένες αποσβέσεις ακίνητων 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού λόγω του νέου εργοστασίου. 
 
Τα άλλα έσοδα από εργασίες αυξήθηκαν κατά £1.938.132/€3.311.495 φθάνοντας τις 
£2.455.629/€4.195.691.  Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε πραγµατοποιηθέν κέρδος που είχε 
το Συγκρότηµα από πωλήσεις επενδύσεων ύψους £1.952.045/€3.335.267 (2006: £34.359/€58.706) 
και την αύξηση του εισοδήµατος από µερίσµατα εισπρακτέα σε £247.194/€422.356 (2006: 
£89.784/€153.405). 
 
Το κέρδος από εργασίες αυξήθηκε κατά £1.836.648/€3.138.099 φθάνοντας τις 
£3.499.475/€5.979.212, κυρίως λόγω της αύξησης των άλλων εισοδηµάτων που επεξηγείται πιο 
πάνω.  Τα έξοδα διοίκησης συµπεριλαµβάνουν ποσό για την αποµείωση στην αξία επενδύσεων 
ύψους £121.176/€207.041 (2006: £30.579/€52.247).  Οι αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού έχουν αυξηθεί λόγω των σηµαντικών προσθηκών για την ανέγερση του νέου 
εργοστασίου το οποίο άρχισε να λειτουργεί κανονικά περί το τέλος Αυγούστου 2007.  Τέλος, τα 
έξοδα πωλήσεων και διανοµής έχουν αυξηθεί κατά 6% λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών. 
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ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχ.) 
 
Το κέρδος πριν τη φορολογία αυξήθηκε κατά £1.693.519/€2.893.549 φθάνοντας τις 
£3.410.932/€5.827.923, αύξηση της τάξης του 98,6%.  Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως, όπως 
επεξηγείται και πιο πάνω, στα κέρδη από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Συγκροτήµατος 
καθώς επίσης και στην αύξηση του κύκλου εργασιών, και στη συγκράτηση των λειτουργικών 
εξόδων και εξόδων πωλήσεων και διανοµής. 
 
Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 2007 2006 
   
Περιθώριο µεικτού κέρδους 42,93% 45,12% 
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (προ φόρων,    
  τόκων, αποσβέσεων και επανεκτίµησης) 27,51% 16,82% 
Καθαρή λογιστική αξία µετοχής (σεντ) 28,24 25,29 
Ηµέρες χρεωστών 64 80 
Ηµέρες πιστωτών 127 112 
Ηµέρες αποθεµάτων 76 76 
Καθαρά διαθέσιµα (ρευστά) κεφάλαια (£) 1.722.735 316.258 
∆είκτης τρέχουσας ρευστότητας 2,86 2,27 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα για το έτος σε περίληψη είναι ως εξής: 
  £ 
   
Κύκλος εργασιών  14.859.110 
   
Μεικτό κέρδος    6.379.043 
   
Κέρδος από εργασίες     3.499.475 
   
Κέρδος πριν τη φορολογία    3.410.932 
   
Κέρδος έτους    3.216.301 
   
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)              3,25
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως το κέρδος του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για 
το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Παρά τις µεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες του έτους για το νέο εργοστάσιο, ύψους περίπου £2,9 
εκ./€4,9 εκ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στην επικείµενη Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των µετόχων την πληρωµή τελικού µερίσµατος ύψους €642.595/£376.094 
(2006: €581.982/£340.619) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, που αναλογεί σε 
€0,0065/£0,0038 ανά µετοχή (2006: €0,0065/£0,0038) ή 2,53% (2006: 2,53%) επί της 
ονοµαστικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν το Συγκρότηµα και η Εταιρεία αναφέρονται στη 
Σηµείωση 34 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες 
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στο προβλεπόµενο µέλλον.  
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το συνολικό εκδοµένο και πλήρως πληρωθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 ανερχόταν σε £14.829.105 (2006: £13.445.491) αποτελούµενο από 98.860.700 
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 15 σεντ η καθεµία (2006: 89.636.607 συνήθεις µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 15 σεντ η καθεµία).  Η αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας οφείλεται 
στην εφαρµογή του Loyal Shareholders Scheme σε επενδυτές που κράτησαν όλες τις µετοχές τους 
από την πρώτη έκδοση µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007.  Σαν αποτέλεσµα εκδόθηκαν 9.224.093 δωρεάν 
συνήθεις µετοχές. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε οποιαδήποτε υποκαταστήµατα.  
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και κατά την ηµεροµηνία της 
έκθεσης αυτής παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι αποχωρούν εκτός από την κ. Νόρα ∆ικαίου 
λόγω διατάγµατος του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας που απαγορεύει την αποµάκρυνση 
της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, και αφού είναι επανεκλέξιµοι, προσφέρονται για 
επανεκλογή.  
 
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Τα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού αναφέρονται και αναλύονται στη Σηµείωση 39 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τους πιο 
κάτω λόγους:  

1. Το υψηλό κόστος εφαρµογής του Κώδικα 
2. Για αποφυγή γραφειοκρατίας, πολυπλοκότητας και τελετουργικών καταστάσεων 
3. Για να διατηρήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την ευελιξία του 
4. Για να µην αυξηθεί υπέρµετρα ο αριθµός των Συµβούλων 
5. Για περισσότερη αµεσότητα στην λήψη αποφάσεων 
6. Για την εστίαση της προσοχής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα πολιτικής και 

στρατηγικής αντί σε ζητήµατα διαδικασιών 
7. Για τη διατήρηση της αυτονοµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
8. Για τη διατήρηση του σχετικώς νεαρού της ηλικίας των Συµβούλων 
9. Για την αποφυγή των πιθανών κλιµακωτών κόστων εφαρµογής του κώδικα 
10. Για τη διαφύλαξη της εξειδίκευσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ. KPMG εξέφρασαν την επιθυµία να συνεχίσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
  
 
 Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
 
 
 
 Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 22 Απριλίου 2008 



 7
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 

 
Προς τα µέλη της Alkis Hadjikyriacos (Frou-Frou Buiscuits) Public Ltd 

 
Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou – 
Frou Biscuits) Public Limited (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (το «Συγκρότηµα») και τις 
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 9 µέχρι 70, που αποτελούνται από 
τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, και τις 
καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 
και τις καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

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



 8
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
 
 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών 
ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς 
 του ελέγχου µας. 
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις 
 εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον 
 περί Εταιρειών Nόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 
• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 στις σελίδες 3 µέχρι 6 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως 
σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα 
άλλο σκοπό.  ∆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 

 

Λευκωσία, 22 Απριλίου 2008 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

  2007 2006 
 Σηµ. £ £ 
    
Κύκλος εργασιών 4, 5 14.859.110 13.485.038 
Κόστος πωλήσεων  (8.480.067) (7.399.994) 
    
Μεικτό κέρδος  6.379.043 6.085.044 
Άλλα έσοδα από εργασίες 6  2.455.629     517.497 
    
  8.834.672 6.602.541 
Έξοδα διοίκησης  (1.849.856) (1.653.218) 
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής  (3.485.341) (3.286.496) 
    
Κέρδος από εργασίες 7  3.499.475  1.662.827 
    
Έξοδα χρηµατοδότησης 9 (163.307) (88.348) 
Έσοδα χρηµατοδότησης 10       74.764     142.934 
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης       (88.543)       54.586 
    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  3.410.932 1.717.413 
Φορολογία 11    (194.631)    (215.582) 
    
Κέρδος έτους   3.216.301  1.501.831 
    
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 12           3,25           1,52 
    
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 12           3,25           1,52 
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων 1.803.973 2.889.884 
Μεταφορά στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για    
  την πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (1.887.152) 81.047 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων     121.176      30.579 
Καθαρά έσοδα και έξοδα που δεν αναγνωρίστηκαν στην    
  κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 37.997 3.001.510 
Κέρδος έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού    
  αποτελεσµάτων  3.216.301  1.501.831 
   
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων  3.254.298  4.503.341 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 
 

  2007 2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. £ £ 
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις  και εξοπλισµός 13 18.991.848 16.709.206 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 14 1.245.581 1.277.779 
Επενδύσεις σε ακίνητα  15 1.573.704 1.581.000 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 16   7.086.237   5.892.939 
  28.897.370 25.460.924 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέµατα 19 1.769.718 1.549.414 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 20 2.663.414 3.464.122 
Λογαριασµοί συµβούλων 23 - 9.400 
Φορολογία επιστρεπτέα 21 182.895 148.867 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 22   3.072.023   2.004.800 
    7.688.050   7.176.603 
    
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  36.585.420 32.637.527 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 24 14.829.105 13.445.491 
Αποθεµατικά 25 13.090.333 11.560.268 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογεί     
  στους µετόχους της Εταιρείας  27.919.438 25.005.759 
    
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 26 923.888 1.263.142 
Λογαριασµοί συµβούλων 23 1.714.010 1.450.035 
Αναβαλλόµενη φορολογία 27      896.332      816.630 
    3.534.230   3.529.807 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων 26 425.400 425.400 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 28 4.686.249 3.646.006 
Φορολογία πληρωτέα 21        20.103        30.555 
    5.131.752   4.101.961 
    
Ολικό υποχρεώσεων    8.665.982   7.631.768 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  36.585.420 32.637.527 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 22 Απριλίου 2008. 
 
 
 
 
 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος  Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου Σοφία Λ. Μιλτιάδου 
Εκτελεστικός Πρόεδρος             Σύµβουλος            Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

  2007 2006 
 Σηµ. £ £ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος για το έτος   3.216.301 1.501.831 
Αναπροσαρµογή για:    
 Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 589.589 471.508 
 Αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης στοιχείων άυλου ενεργητικού 14 48.210 196.845 
 Μερίσµατα εισπρακτέα 17 (247.194) (89.784) 
 Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 15 (50.000) (50.000) 
 Καθαρό (κέρδος)/ζηµία από πώληση επενδύσεων  (1.952.045) 76.354 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων   121.176 30.579 
 Τόκους πληρωτέους 9 62.013 29.967 
 Τόκους εισπρακτέους 10 (71.266) (134.078) 
 Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 6       (56)       (2.620) 
 Φορολογία 11    194.631     215.582 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  1.911.359 2.246.184 
Μείωση/(αύξηση) στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  20 800.708 (578.321) 
Αύξηση στα αποθέµατα 19 (220.304) (30.918) 
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 28 1.040.243    998.110 
Ροή µετρητών από εργασίες  3.532.006 2.635.055 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (62.013) (29.967) 
Φορολογία που πληρώθηκε    (159.409)   (165.086) 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες  3.310.584 2.440.002 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων  2.653.675 99.659 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτου για επένδυση  57.296 55.000 
Αγορά επενδύσεων  (1.978.107) (872.952) 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  13 (2.892.394) (4.040.320) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  20.219 33.716 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  71.266 134.078 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν   247.194 89.784 
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού 14      (16.012)        (5.030) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για    
  επενδυτικές δραστηριότητες  (1.836.863) (4.506.065) 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Πληρωµή µερίσµατος 25 (340.619) (331.655) 
Πληρωµές δανείων 26 (339.254) (324.042) 
Πληρωµές από/(σε) συµβούλους 23     273.375    (160.761) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για     
  χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (406.498)    (816.458) 
    
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά και αντίστοιχα     
  µετρητών  1.067.223 (2.882.521) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   2.004.800  4.887.321 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους   3.072.023  2.004.800 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 22  3.072.023  2.004.800 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

  2007 2006 
 Σηµ. £ £ 
    
Κύκλος εργασιών 4 10.270.474 9.590.836 
Κόστος πωλήσεων  (5.756.068) (5.068.081) 
    
Μεικτό κέρδος  4.514.406 4.522.755 
Άλλα έσοδα από εργασίες 6   2.201.687     750.206 
  6.716.093 5.272.961 
    
Έξοδα διοίκησης  (1.582.678) (1.244.712) 
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής  (2.658.563) (2.586.425) 
    
Κέρδος από εργασίες 7   2.474.852   1.441.824 
    
Έξοδα χρηµατοδότησης 9 (181.339) (119.396) 
Έσοδα χρηµατοδότησης 10       85.350     131.280 
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης       (95.989) 11.884 
    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  2.378.863 1.453.708 
Φορολογία 11    (115.568)    (137.623) 
    
Κέρδος έτους    2.263.295   1.316.085 
    
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 12           2,29           1,33 
    
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 12            2,29           1,33 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων 1.154.609 1.980.164 
Μεταφορά στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για    
  την πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (1.185.327) (29.666) 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων       49.715                - 
Καθαρά έσοδα και έξοδα που δεν αναγνωρίστηκαν στην    
  κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 18.997 1.950.498 
Κέρδος έτους ως η κατάσταση λογαριασµού    
  αποτελεσµάτων  2.263.295  1.316.085 
   
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων  2.282.292  3.266.583 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 13
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 
 

  2007 2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. £ £ 
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις  και εξοπλισµός 13 18.861.379 16.546.456 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 14 621.887 653.385 
Επενδύσεις σε ακίνητα  15 1.573.704 1.581.000 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 16 2.983.393 3.373.681 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 30   3.689.627   3.689.627 
  27.729.990 25.844.149 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέµατα 19 1.448.624 1.207.997 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 20 1.909.437 2.474.056 
Υπόλοιπα µε θυγατρικές εταιρείες 36 1.122.566 389.588 
Λογαριασµοί συµβούλων 23 - 9.400 
Φορολογία επιστρεπτέα 21 182.895 148.867 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 22   2.653.411   1.819.787 
    7.316.933   6.049.695 
    
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  35.046.923 31.893.844 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 24 14.829.105 13.445.491 
Αποθεµατικά 25 10.863.418 10.305.359 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων  25.692.523 23.750.850 
    
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Υπόλοιπα µε θυγατρικές εταιρείες 36 2.036.424 1.528.837 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 26 923.888 1.263.142 
Λογαριασµοί συµβούλων 23 1.714.010 1.450.035 
Αναβαλλόµενη φορολογία 27      885.258      808.897 
    5.559.580   5.050.911 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων 26 425.400 425.400 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 28 3.369.420 2.659.206 
Φορολογία πληρωτέα 21                 -          7.477 
    3.794.820   3.092.083 
    
Ολικό υποχρεώσεων  9.354.400 8.142.994 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  35.046.923 31.893.844 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 22 Απριλίου 2008. 
 
 
 
 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος  Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου Σοφία Λ. Μιλτιάδου 
Εκτελεστικός Πρόεδρος             Σύµβουλος                     Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
  2007 2006 
 Σηµ. £ £ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος για το έτος   2.263.295 1.316.085 
Αναπροσαρµογή για:    
 Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 554.144 436.017 
 Αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης στοιχείων άυλου ενεργητικού 14 47.410 117.613 
 Μερίσµατα εισπρακτέα 17 (134.970) (51.794) 
 Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακίνητων για επένδυση 15 (50.000) (50.000) 
 Κέρδος από πώληση επενδύσεων  (1.229.385) (34.359) 
 Αποµείωση στην αξία επενδύσεων   49.715 3.780 
 Τόκους πληρωτέους 9 113.367 82.198 
 Τόκους εισπρακτέους 10 (85.350) (130.974) 
 Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 6 (6.410)        (2.620) 
 Φορολογία 11     115.568     137.623 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  1.637.384 1.823.569 
(Μείωση)/αύξηση στα υπόλοιπα µε θυγατρικές εταιρείες 36 (225.391) 377.805 
Μείωση/(αύξηση) στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 20 564.619 (351.839) 
Αύξηση στα αποθέµατα 19 (240.627) (6.243) 
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 28     710.214     777.511 
Ροή µετρητών από εργασίες  2.446.199 2.620.803 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (113.367) (82.198) 
Φορολογία που πληρώθηκε       (80.712)    (130.794) 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες   2.252.120  2.407.811 
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων  1.612.991 19.389 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτου για επένδυση  57.296 55.000 
Αγορά επενδύσεων  (24.036) (47.929) 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  13 (2.881.973) (4.040.320) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  19.316 34.418 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  85.350 130.974 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν   134.970 51.794 
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού 14      (15.912)        (4.330) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για    
  επενδυτικές δραστηριότητες  (1.011.998) (3.801.004) 
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Πληρωµή µερίσµατος 25 (340.619) (331.655) 
Πληρωµές δανείων 26 (339.254) (324.042) 
Πληρωµές από/(σε) συµβούλους 23     273.375    (160.761) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για     
  χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (406.498)    (816.458) 
    
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά και αντίστοιχα     
  µετρητών  833.624 (2.209.651) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   1.819.787  4.029.438 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 22  2.653.411  1.819.787 
    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:    
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα   2.653.411  1.819.787 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Η εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited (η “Εταιρεία”) 

συστάθηκε στην Κύπρο στις 28 Σεπτεµβρίου 1966 σαν ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης, µε αρχικό όνοµα Γεω. Μ. Χατζηκυριάκος Λίµιτεδ. Στις 17 Ιουλίου 1984, η Εταιρεία 
µετονοµάστηκε σε Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Limited. Στις 24 
Φεβρουαρίου 2000, η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον περί 
Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Στις 20 Μαΐου 2005, µετά από ειδικό ψήφισµα, η Εταιρεία 
µετονοµάσθηκε από Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Limited σε Alkis H. 
Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited.  

 
 Κατά την άποψη των οργάνων διοίκησης, η Εταιρεία θεωρείται ∆ηµόσια Εταιρεία σύµφωνα 

µε τους Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. 
 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Εταιρεία κατείχε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο των 

ακόλουθων εταιρειών: 
 

• Spinney΄s Cyprus Limited 
• Frou-Frou Investments Limited 
• Haris M. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited 
• Athalassa Farm Limited 
• Frou-Frou Cereals Limited 

 
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες: 

 
•  η παραγωγή και διανοµή µπισκότων, 
•  η εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων, 
•  η παραγωγή και διανοµή δηµητριακών προγεύµατος, 
•  οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και οι αγοραπωλησίες µετοχών και 
•  οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης  γης και ακινήτων. 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 
 ∆ήλωση συµµόρφωσης 

Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της 
Κύπρου και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονιστικών 
Αποφάσεων. 
 
Βάση επιµέτρησης 
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την περίπτωση της γης και των κτιρίων και των 
βασικών γραµµών παραγωγής µπισκότων, των ακινήτων για επένδυση καθώς και 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση που παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη αξία τους.  
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ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης 
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υιοθέτησαν όλα τα καινούργια και 
αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες τους και είναι εφαρµόσιµα για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007. 
 
Νέα Πρότυπα που εκδόθηκαν και σχετίζονται µε τις εργασίες τους και τέθηκαν σε ισχύ 
από την 1 Ιανουαρίου 2007 
 
∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και συµπληρωµατική τροποποίηση 
στο ∆ΛΠ 1, “Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου” 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2007). 
Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών 
σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
Ειδικότερα, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό 
κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς.  Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 
30 “Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όµοιων 
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων” και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 
“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση”.  Η σχετική τροποποίηση 
του ∆ΛΠ 1 αφορά  γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µιας επιχείρησης 
καθώς και τον τρόπο που γίνεται η διαχείρισή τους. 
 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν τέθηκαν σε ισχύ 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007: 
 
(i) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 
• ∆ΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τοµείς” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η εφαρµογή του Προτύπου δεν αναµένεται να 
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας.. 

 
• Ε∆∆ΠΧΠ (Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης) 11: “∆ΠΧΠ 2 – Συγκρότηµα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών”, 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). Η 
εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 



 17
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν τέθηκαν σε ισχύ (συνέχ.) 
 

(ii) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 

• ∆ΛΠ 1 (Αναθεώρηση): “Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: 
Αναθεωρηµένη Παρουσίαση” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η εφαρµογή του Προτύπου δεν αναµένεται να έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
• ∆ΛΠ 23 (Αναθεώρηση): “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η εφαρµογή του Προτύπου δεν 
αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και 
της Εταιρείας. 

 
• Ε∆∆ΠΧΠ 12: “∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης” (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η εφαρµογή της 
∆ιερµηνείας δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
• Ε∆∆ΠΧΠ 13: “Προγράµµατα ∆ιατήρησης Πελατών” (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Η εφαρµογή της 
∆ιερµηνείας δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
• Ε∆∆ΠΧΠ 14 ∆ΛΠ 19: “Η σχέση του ορίου πάνω σε περιουσιακά στοιχεία που 

προκύπτουν από σχέδια καθορισµένων ωφεληµάτων και του κατώτατου ορίου 
χρηµατοδότησης του σχεδίου” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν αναµένεται να έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
Η ετοιµασία των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την 
άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές 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. 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 
Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχ.) 

 
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: 

 
• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Το Συγκρότηµα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά µε την πιθανότητα 
είσπραξης των οφειλόµενων ποσών από τους εµπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι 
ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό 
αποπληρωµής και η οικονοµική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για 
επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής 
και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών 
χρεωστών 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 ή χρήσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας 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 λογαριασµού αποτελεσµάτων, 
στο κόστος πωλήσεων. 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. 

 
• ∆ίκαιη αξία επενδύσεων σε ακίνητα 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα 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 ισολογισµού. Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα 
έχει υπολογιστεί µε βάση τη δίκαιη αξία των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων 
που κατέχονται. 
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Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχ.) 
 

• ∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Η δίκαιη 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 ισολογισµού. Η 
δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
έχει υπολογιστεί µε βάση τη δίκαιη 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 δίκαιη 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. 

 
• Αποµείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και 
αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 
τους. Για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, 
ως κόστος αγοράς θεωρείται η δίκαιη τους αξία κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή ελέγχονται για αποµείωση 
τουλάχιστο µία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται µε την προεξόφληση των 
µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται να προκύψουν από τη χρήση των άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων, χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά 
τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το 
περιουσιακό στοιχείο. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επί 
µέρους περιουσιακού στοιχείου, το Συγκρότηµα εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της 
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 
• 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 µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) 
 

Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχ.) 
 

• Αποµείωση εµπορικής εύνοιας 
Κατά την εξέταση της αποµείωσης της εµπορικής εύνοιας απαιτείται εκτίµηση της αξίας 
χρήσης των σχετικών µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών της εταιρείας στις οποίες η 
εµπορική εύνοια έχει κατανεµηθεί. Ο υπολογισµός της αξίας χρήσης βασίζεται πάνω σε 
υποθέσεις εκτίµησης των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν 
από τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών και χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο 
προεξοφλητικό επιτόκιο υπολογίζεται η παρούσα αξία τους. 

 
Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές Λίρες (£) το οποίο είναι το 
νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος. 

 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες 
Η ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, η ενοποιηµένη κατάσταση 
αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων, ο ενοποιηµένος ισολογισµός, και η ενοποιηµένη 
κατάσταση ταµειακών ροών καθώς και η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, η 
κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων, ο ισολογισµός και η κατάσταση ταµειακών 
ροών για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 σε Ευρώ που παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 40 αποτελούν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Η µετατροπή από το νόµισµα 
λειτουργίας του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, τις Κυπριακές λίρες, σε Ευρώ για 
σκοπούς των συµπληρωµατικών πληροφοριών έγινε µε βάση την κλειδωµένη 
συναλλαγµατική ισοτιµία για Ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, που ήταν €1= £0,585274. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες 
τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός όπου 
δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ενοποίησης 

 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές 
εταιρείες τις οποίες το Συγκρότηµα ελέγχει όπως αναφέρονται στη Σηµείωση 1. 

 
Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται µε βάση τη λογιστική µέθοδο εξαγοράς (acquisition 
method) από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρθηκε στο Συγκρότηµα και 
παύουν να ενοποιούνται όταν ο έλεγχος τους µεταφερθεί εκτός Συγκροτήµατος. Έλεγχος 
θεωρείται ότι υφίσταται όταν η Εταιρεία ελέγχει άµεσα ή έµµεσα πέραν του 50% του 
µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου της θυγατρικής εταιρείας ή είναι σε θέση να 
ρυθµίζει τις οικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της θυγατρικής εταιρείας ή όταν ελέγχει 
τον διορισµό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Βάση ενοποίησης (συνέχ.) 

 Ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για την ετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος.  Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές 
µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. 

 
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. 
 

• Κόστος πωλήσεων 
Το κόστος πωλήσεων αναφέρεται µετά από την αφαίρεση πιστώσεων από τους 
προµηθευτές και περιλαµβάνει προβλέψεις για πεπαλαιωµένα και βραδυκίνητα 
αποθέµατα. 

 
• Παροχή υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται 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. 
 

• Εισόδηµα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες 
Μερίσµατα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί 
το δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί 
µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι τόκοι εισπρακτέοι από 
επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των 
δεδουλευµένων εσόδων. 

 
Το κέρδος ή η ζηµιά από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη 
διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που 
εκποιούνται, µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Το συνολικό 
κέρδος ή ζηµία που αναγνωρίστηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για τις επενδύσεις 
που εκποιήθηκαν µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Το πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία από 
το ένα έτος στο άλλο µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 



 22
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχ.) 
 

• Εισόδηµα από προµήθειες 
Το εισόδηµα από προµήθειες αναγνωρίζεται 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. 

 
• Εισόδηµα από δικαιώµατα 

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

 
• 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. 

 
Ταµείο Προνοίας 
Η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριµένο ταµείο προνοίας υπαλλήλων, καθορισµένης εισφοράς, στο 
οποίο συµµετέχουν οι υπάλληλοι της Εταιρείας. Το ταµείο αυτό λειτουργεί αυτόνοµα και 
ετοιµάζει ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις, Οι συνεισφορές της Εταιρείας χρεώνονται 
στην περίοδο που σχετίζονται και µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στο κόστος προσωπικού. Επίσης, µία θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήµατος 
διαθέτει δικό της εγκεκριµένο ταµείο προνοίας καθορισµένης εισφοράς. 
 
Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεως διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για 
συγκεκριµένους επισφαλείς χρεώστες, όπου θεωρείται αναγκαίο.  ∆ε γίνεται οποιαδήποτε 
γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.  Οι εµπορικοί χρεώστες αναφέρονται µετά από το 
συµψηφισµό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες, όταν υπάρχει. 

 
Έσοδα χρηµατοδότησης 
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε βάση 
την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 
Έξοδα χρηµατοδότησης 
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισµού αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  Σε περίπτωση δανεισµού για 
την αγορά γης ή/και την κατασκευή νέων κτιρίων τα έξοδα χρηµατοδότησης 
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος αγοράς/κατασκευής του ακινήτου. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
 Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µεταφράζονται σε λίρες Κύπρου µε βάση την 

τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
 
 Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγµα 

µεταφράζονται σε λίρες Κύπρου µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 

 
Φορολογία 
Το έξοδο της φορολογίας αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και 
του αναβαλλόµενου φόρου.  
 
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 θα µπορούν vα χρησιµοποιηθούν. 
 
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 
Τα ενδιάµεσα µερίσµατα αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο έτος που 
πληρώνονται. 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. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
Η γη και τα κτίρια καθώς και οι βασικές γραµµές παραγωγής µπισκότων παρουσιάζονται σε 
εκτιµηµένη αξία µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης.  
 
Τα υπόλοιπα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος 
µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση ή για 
διοικητικούς σκοπούς ή για σκοπούς ακόµη µη καθορισµένους, παρουσιάζονται στο κόστος 
τους µειωµένα µε κάθε αναγνωρισθείσα ζηµία αποµείωσης. Το κόστος περιλαµβάνει αµοιβές 
επαγγελµατιών και για περιουσιακά στοιχεία που ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια, το 
κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού, σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές του Συγκροτήµατος. 
Η απόσβεση των στοιχείων αυτών γίνεται στην ίδια βάση όπως και των άλλων ακινήτων και 
αρχίζει όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι έτοιµα για την προοριζόµενη χρήση τους.  
 
Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε 
τη σταθερή µέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του. Τα 
ετήσια πoσoστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι τα ακόλoυθα: 

 
   % 
 
  Κτίρια 2-3 
  Βελτιώσεις σε περιουσία υπό εκµίσθωση 4 
  Μηχανές συσκευασίας (βαρετού τύπου) 6,67 
  Λοιπά µηχανήµατα και εγκαταστάσεις 10 - 20 
  Γραµµές παραγωγής µπισκότων και δηµητριακών 3 
  Οχήµατα 10 - 33 1/3 
  Έπιπλα και σκεύη 10 
  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
  

∆ε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
 
Οι µέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιµων χρήσεων και υπολειµµατικών αξιών επανεξετάζονται 
στην ηµεροµηνία αναφοράς.  
 
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο 
ποσό ανάκτησης, αυτή µειώνεται αµέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχ.) 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το 
κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην 
αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα 
µε την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σηµαντικές ανακαινίσεις 
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού 
στοιχείου.  

 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε 
τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
 
Αναβαλλόµενο εισόδηµα 
Το αναβαλλόµενο εισόδηµα περιλαµβάνει εισπράξεις έναντι εισοδηµάτων που αφορούν 
µεταγενέστερη οικονοµική περίοδο. 
 
Αναβαλλόµενο εισόδηµα από κρατικές χορηγίες 
Οι κρατικές χορηγίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσιάζονται στον ισολογισµό και 
αναγνωρίζονται κατά την είσπραξή τους.  Αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο λαµβάνοντας 
υπόψη την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών στοιχείων ενεργητικού. Κρατικές 
χορηγίες αναφορικά µε έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδηµα όταν εισπράττονται. 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαµβάνουν κυρίως καταστήµατα και γραφεία, κατέχονται 
από το Συγκρότηµα για µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιµοποιούνται από το 
Συγκρότηµα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει 
την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη ετησίως από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους και 
κάθε 3 χρόνια από εξωτερικούς εκτιµητές. Αλλαγές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται στα άλλα έσοδα από 
εργασίες. 
 
Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  
Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται.  Τα 
έξοδα ανάπτυξης που έχουν κεφαλαιοποιηθεί αφορούν δαπάνες που έγιναν από το 
Συγκρότηµα σε σχέση µε τη διαδικασία παραγωγής δηµητριακών. 
 
Τα έξοδα ανάπτυξης που κεφαλαιοποιούνται περιλαµβάνουν άµεσα υλικά, άµεσα εργατικά 
και άλλα άµεσα έξοδα και αποσβένονται στα 20 έτη, περίοδος που θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη ωφέλιµη περίοδο. 

 
Γενικά τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη 
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Όταν δεν µπορούν 
να αναγνωρισθούν τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, 
αναγνωρίζονται ως έξοδα στο έτος χρήσης που πραγµατοποιούνται. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
Λογισµικά προγράµµατα 
∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ανήκουν στο 
Συγκρότηµα και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα 
υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία.  Τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία. ∆απάνες που 
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων πέραν από τις 
αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. ∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση 
λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο 
έτος που προκύπτουν. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή 
µέθοδο για περίοδο 3 ετών. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά προγράµµατα είναι 
διαθέσιµα προς χρήση και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοίκησης. 
 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
καταχωρούνται από τη στιγµή που το Συγκρότηµα και η Εταιρεία καθίστανται ένα µέρος των 
συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

 
(i)  Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες 

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία και 
µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιµώµενα µη ανακτήσιµα ποσά 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί. 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 έχει κατατάξει όλες τις επενδύσεις του σε µετοχές και οµόλογα στην 
κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων 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 
ισολογισµού.   

 
• 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 του ισολογισµού ή εκτός αν θα χρειαστεί να 
πωληθούν για αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου που σε τέτοια περίπτωση 
περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχ.) 

 
(ii)  Επενδύσεις (συνέχ.) 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (συνέχ.) 
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 τιµή κτήσης και 
ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. 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 τους κινδύνους 
και οφέλη ιδιοκτησίας. 
 
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη 
αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, οι 
συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία συµπεριλαµβάνονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά 
βασίζεται στη χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη 
εισηγµένες µετοχές, το Συγκρότηµα προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας 
µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων 
συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους 
και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων 
της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων της Εταιρείας. Μετοχές όπου 
η δίκαιη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, αναφέρονται σε κόστος µείον 
οποιαδήποτε αποµείωση στην αξία. 
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια 
οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην 
αξία. Στην περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς 
πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω 
από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής αποµείωσης στην αξία. Αν 
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ 
του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιές αποµείωσης 
του περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, 
µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της 
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
(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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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχ.) 
 
(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 λογαριασµού 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανείου µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
(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 δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου 
µείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισµού της 
αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία 
υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών 
ροών). 
 
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 κόστoυς ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων 
αποθεµάτων περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετικές 
δαπάνες παραγωγής (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. 

 
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 
βεβαία. 
 
Εµπορική εύνοια 
Εµπορική εύνοια που προκύπτει από την εξαγορά θυγατρικών αντιπροσωπεύει τη διαφορά 
µεταξύ της τιµής αγοράς και του µεριδίου του Συγκροτήµατος στη δίκαιη αξία του καθαρού 
ενεργητικού που αναλογεί στο Συγκρότηµα για τις εταιρείες που αποκτήθηκαν. Η εµπορική 
εύνοια δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για αποµείωση τουλάχιστο µια φορά ανά έτος βάσει 
της σχετικής λογιστικής αρχής. Η εµπορική εύνοια παρουσιάζεται στον ισολογισµό σε τιµή 
κτήσης µείον συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 



 
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

29

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης 

 Πλεονάσµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού µεταφέρονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για 
διανοµή. 

 
 Ελλείµµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο 
δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το 
συγκεκριµένο, αυτό διαγράφεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
 Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίµησης των 

κτιρίων και των βασικών γραµµών παραγωγής µπισκότων δεν µεταφέρεται από το 
αποθεµατικό επανεκτίµησης στο αποθεµατικό προσόδου αλλά διαγράφεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους. 
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αναφέρονται στα βιβλία της ιθύνουσας στην τιµή 
κτήσης µείον πρόβλεψη για µόνιµη µείωση της αξίας τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο 
της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η µείωση. 
 

 Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 
 
Ανάλυση κατά τοµέα 

 Το Συγκρότηµα έχει τέσσερις βασικούς πρωτογενείς τοµείς δραστηριότητας ως ακολούθως: 
 
 α) Παραγωγή και διανοµή βιοµηχανικών προϊόντων. 
 β) Εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων. 
 γ) Οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και οι αγοραπωλησίες µετοχών. 
 δ) Οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης  γης και ακινήτων. 
 
 Οι δραστηριότητες  του Συγκροτήµατος διεξάγονται µόνο στην Κύπρο.   
 
4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ποσά που τιµολογήθηκαν και υπηρεσίες που 
παραχωρήθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζονται µετά την 
αφαίρεση των εκπτώσεων και επιστροφών και πριν την επιβάρυνση για Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α).  

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα 
 

Τόσο κατά το 2006 όσο και κατά το 2007 όλος ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος και 
το µεικτό κέρδος προήλθαν από εγχώριες εργασίες.  ∆εν υπήρξαν εξαγωγές. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 

 
Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας 
  

      
           
           

 
Παραγωγή και διανοµή 
βιοµηχανικών προϊόντων 

 

 
Εισαγωγή και διανοµή 
τροφίµων και άλλων 
οικιακών προϊόντων 

 

Επενδύσεις ανάπτυξης 
και διάθεσης/πώλησης/ 
ενοικίασης γης και 

ακινήτων  
 

 
 

Επενδύσεις στο 
χρηµατιστήριο 

 

 
 
 

Ολικό 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £

Κύκλος εργασιών   4.898.190   4.688.133 9.960.920  8.796.905                -                -                -                 - 14.859.110 13.485.038 
Μεικτό κέρδος   2.296.264   2.384.910 4.082.779  3.700.134                -                -                -                 -   6.379.043   6.085.044 
Έξοδα χρηµατοδότησης        57.531        39.134    105.776       49.214                -                -               -                -      163.307        88.348 
Έσοδα χρηµατοδότησης        35.633        67.039      39.131       75.895                -                -               -                -        74.764      142.934 

 Αποσβέσεις ακινήτων,  
            

          
  εγκαταστάσεων και
  εξοπλισµού      370.274      292.620    219.315     178.888                -                -               -                -      589.589      471.508 

 Αποσβέσεις στοιχείων          
  άυλου ενεργητικού        44.475        43.535        3.735       10.354                -                -               -                -        48.210        53.889 
Ζηµίες αποµείωσης                  -                  -                -     142.956                -                -   121.176      30.579      121.176      173.535 
Κέρδος πριν τη φορολογία      437.509      608.214    742.453     944.161    152.907    182.187 2.078.063     (17.149)   3.410.932   1.717.413 
Κέρδος έτους      357.830      531.866    636.226     827.796    144.182    159.318 2.078.063     (17.149)   3.216.301   1.501.831 

           
 Ενεργητικό 18.352.118 13.892.407 9.573.361 11.235.931 1.573.704 1.616.250 7.086.237 5.892.939 36.585.420 32.637.527 

 Προσθήκες ακινήτων,  
            

         
  εγκαταστάσεων και
  εξοπλισµού   2.832.620   3.995.615      59.774       44.705                -                -                -                - 2.892.394   4.040.320 
Προσθήκες στοιχείων 
 άυλου ενεργητικού 

 
       16.012 

 
        4.315 

 
                - 

 
           715 

 
              - 

 
               - 

 
               - 

 
               - 

 
     16.012 

 
         5.030 

Παθητικό   3.541.014   2.927.453  3.728.538  2.754.260    115.392    408.745 1.281.038 1.541.310 8.665.982   7.631.768 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 

 2007 2006 
 £ £ 
   
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  (Σηµ. 18) 1.952.045 34.359 
Ενοίκια εισπρακτέα από ακίνητα για επένδυση 96.882 84.018 
Κέρδος από πώληση αέρα καταστηµάτων - 28.000 
∆ικαιώµατα από διοικητικές και άλλες υπηρεσίες προς το   
  ταµείο προνοίας - 142.406 
Μερίσµατα εισπρακτέα (Σηµ.17) 247.194 89.784 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση 50.000 50.000 
Προµήθειες εισπρακτέες 39.351 33.596 
Κυβερνητικές χορηγίες 23.600 16.056 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και    
  Εξοπλισµού 56 2.620 
Άλλο εισόδηµα      46.501      36.658 
   
 2.455.629    517.497 

 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 2007 2006 
 £ £ 
   
Κέρδος από πώληση επενδύσεων (Σηµ. 18) 1.229.385 34.359 
Ενοίκια εισπρακτέα από ακίνητα για επένδυση 96.882 84.018 
Κέρδος από πώληση αέρα καταστηµάτων - 28.000 
Μερίσµατα εισπρακτέα (Σηµ. 17) 134.970 51.794 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση 50.000 50.000 
Προµήθειες εισπρακτέες 39.351 33.596 
Κυβερνητικές χορηγίες 23.600 16.056 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και    
  εξοπλισµού 6.410 2.620 
Επαγγελµατικά δικαιώµατα από θυγατρικές εταιρείες 225.556 226.000 
Μερίσµατα από θυγατρικές εταιρείες (Σηµ. 36) 377.253 197.048 
Άλλο εισόδηµα      18.280      26.715 
   
 2.201.687    750.206 
 
Τα ενοίκια εισπρακτέα πηγάζουν από συµβόλαια ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας που 
βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας. 
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7. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Το κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης αναφέρεται 
µετά τη χρέωση/(πίστωση) των ακολούθων: 
 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Κόστος προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των    
  συµβούλων υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα  (Σηµ. 8) 2.448.294 2.376.562 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 589.589 471.508 
Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού 48.210 53.889 
Ζηµίες αποµείωσης στοιχείων άυλου ενεργητικού - 142.956 
Αµοιβή ελεγκτών 11.300 11.000 
Ζηµία από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - 110.713 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 121.176 30.579 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση  (1.952.045) (34.359) 
Καθαρό κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
 εξοπλισµού 

 
(56) 

 
(2.620) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 2.074 - 
Εµπορικοί χρεώστες – χρέωση για επισφαλή χρέη 56.348 36.552 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση (50.000) (50.000) 
∆απάνες για επισκευές και συντήρηση ακινήτων για επένδυση 2.878 2.700 
 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Κόστος προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των    
  συµβούλων υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα (Σηµ. 8) 2.278.409 2.174.124 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 554.144 436.017 
Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού 47.410 49.002 
Ζηµίες αποµείωσης στοιχείων άυλου ενεργητικού - 68.611 
Αµοιβή ελεγκτών 8.075 7.775 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 49.715 3.780 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση  (1.229.385) (34.359) 
Καθαρό κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
 εξοπλισµού 

 
(6.410) 

 
(2.620) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 2.074 - 
Εµπορικοί χρεώστες – χρέωση για επισφαλή χρέη 56.348 20.852 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση (50.000) (50.000) 
∆απάνες για επισκευές και συντήρηση ακινήτων για επένδυση 2.878 2.700 
 
 
Η αποµείωση στην αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση αφορά µόνιµη µείωση στην 
αξία τους λόγω του ότι η δίκαιη αξία τους ήταν χαµηλότερη από την αξία κτήσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
     
Μισθοί και ηµεροµίσθια 2.218.081 2.150.043 2.079.008 1.978.154 
Εισφορές στο ταµείο κοινωνικών  116.593 114.100 101.823 99.348 
  ασφαλίσεων     
Ταµείο κοινωνικής συνοχής 40.660 40.503 35.747 35.621 
Εισφορές σε Ταµεία Προνοίας      72.960      71.916      61.831      61.001 
     
 2.448.294 2.376.562 2.278.409 2.174.124 

 
Το Συγκρότηµα λειτουργεί δύο σχέδια Ταµείων Προνοίας καθορισµένων εισφορών που 
χρηµατοδοτούνται ξεχωριστά και ετοιµάζουν τις δικές τους οικονοµικές καταστάσεις και από 
τα οποία οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµές ορισµένων ωφεληµάτων κατά την 
αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό της υπηρεσίας τους. 
 
Ο αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από το Συγκρότηµα και την Εταιρεία στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 ήταν 175 (2006:192) και 160 (2006: 176) αντίστοιχα. 
 

9. ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
     
Τόκοι τραπεζών 1.154 23.271 1.110 555 
Τόκοι επί πιστωτικών υπολοίπων      
  συµβούλων 59.064 5.673 59.064 5.673 
Τόκοι φορολογιών 1.795 1.023 1.726 702 
Έξοδα τραπεζών 23.489 23.245 15.692 14.043 
Τόκοι σε θυγατρικές εταιρείες - -     51.467 75.268 
Άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα     77.805     35.136     52.280     23.155 
     
   163.307     88.348   181.339   119.396 

 
10. ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
     
Τόκοι τραπεζών εισπρακτέοι 67.045 128.497 56.224 120.795 
Τόκοι από θυγατρικές εταιρείες - - 19.395 6.169 
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι 4.221 5.581 9.731 4.010 
Πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό      
  κέρδος     3.498       8.856              -          306 
     
    74.764   142.934     85.350   131.280 
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ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 

 2007 2006 
 £ £ 
   
Εταιρικός φόρος έτους 101.560 170.690 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα για το έτος 7.541 15.968 
Φόροι από µερίσµατα εισπρακτέα 19 64 
Φόροι προηγούµενων ετών 5.809 - 
Αναβαλλόµενη φορολογία      79.702      28.860 
   
    194.631    215.582 

 
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 
λογιστικό κέρδος του έτους: 

 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Λογιστικό κέρδος έτους πριν τη φορολογία 3.410.932 1.717.413 
   
Φόρος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 341.093 171.741 
   
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για    
  φορολογικούς σκοπούς 176.677 111.145 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδων   
  που δεν φορολογούνται (336.489) (83.272) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα για το έτος 7.541 15.968 
Φόροι προηγούµενων ετών       5.809              - 
   
    194.631    215.582 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 2007 2006 
 £ £ 
   
Εταιρικός φόρος έτους 27.860 110.000 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα για το έτος 5.608 14.475 
Φόροι από µερίσµατα εισπρακτέα 17 64 
Φόροι προηγούµενων ετών 5.722 - 
Αναβαλλόµενη φορολογία      76.361      13.084 
   
    115.568    137.623 

 
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 
λογιστικό κέρδος του έτους: 

 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Λογιστικό κέρδος έτους πριν τη φορολογία 2.378.863 1.453.708 
   
Φόρος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 237.886 145.371 
   
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για    
  φορολογικούς σκοπούς 88.670 61.876 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδων   
  που δεν φορολογούνται (222.318) (84.099) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα για το έτος 5.608 14.475 
Φόροι προηγούµενων ετών        5.722               - 
   
    115.568    137.623 

 
Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
2003 όλες οι εταιρείες του Συγκροτήµατος φορολογούνται µε συντελεστή 10%.  
 
Επιπρόσθετα, οι τόκοι εισπρακτέοι υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε 
συντελεστή 10% και τα ενοίκια εισπρακτέα µε 3%. Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις οι 
τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό 
φορολογικό συντελεστή περίπου 15%.   
 
Η Εταιρεία θεωρείται δηµόσια σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

12. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 

 2007 2006 
   
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£)   3.216.301   1.501.831 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες   
  κατά τη διάρκεια του έτους 98.860.700 98.860.700 
   
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)           3,25           1,52 
   
Πλήρως κατανεµηµένος αριθµός µετοχών που ήταν   
  εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 98.860.700 98.860.700 
   
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)            3,25           1,52 

 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 2007 2006 
   
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£)   2.263.295   1.316.085 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες   
  κατά τη διάρκεια του έτους 98.860.700 98.860.700 
   
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)           2,29           1,33 
   
Πλήρως κατανεµηµένος αριθµός µετοχών που ήταν   
  εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 98.860.700 98.860.700 
   
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)           2,29           1,33 

 
 

Τα ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών (Power warrants) δεν λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισµό 
του πλήρως κατανεµηµένου κέρδους ανά µετοχή καθώς η τιµή άσκησης των ∆ικαιωµάτων 
Αγοράς Μετοχών ήταν ψηλότερη της µέσης αγοραίας αξίας της µετοχής κατά τη διάρκεια 
του έτους.  Στις 10 Σεπτεµβρίου 2007 εισηχθήκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
9.224.093 νέες συνήθεις δωρεάν µετοχές της Εταιρείας που προέκυψαν από την εφαρµογή 
του Loyal Shareholders Scheme σε επενδυτές που κράτησαν όλες τις µετοχές τους από την 
πρώτη έκδοση µέχρι 30 Ιουνίου 2007.  Σαν αποτέλεσµα ο µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών 
που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκειά του έτους αυξήθηκε κατά 9.224.093 συνήθεις µετοχές. 
Το Loyal Shareholders Scheme έληξε τον Ιούνιο του 2007.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
  
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 

        
    

    

      

     
     

 Περιουσία Ιδιόκτητα Μηχανήµατα Έπιπλα, σκεύη
   υπό γήπεδα και και και Ηλεκτρονικοί
2007 εκµίσθωση κτίρια εγκαταστάσεις

  
Οχήµατα εξοπλισµός υπολογιστές Ολικό 

£ £ £ £ £ £ £
Κόστος ή εκτίµηση 

  1 Ιανουαρίου 15.120 12.258.519
 

 6.167.628 1.498.953
 

327.061 290.683 20.557.964
Προσθήκες - 243.245 2.559.981 18.438 37.453 33.277 2.892.394
Εκποιήσεις     (15.120)                 -      (9.000)     (85.170)     (10.431)               -     (119.721) 
        
31 ∆εκεµβρίου                 - 12.501.764 8.718.609 1.432.221    354.083    323.960 23.330.637 
      

       
       

       

  
Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 7.865 547.030 1.831.522

 
985.963 247.284 229.094 3.848.758

Χρέωση για το έτος - 135.127 256.314 134.842 30.275 33.031 589.589
Εκποιήσεις      (7.865)                 -       (2.975)    (78.287)     (10.431)                -       (99.558) 
        
31 ∆εκεµβρίου               -      682.157 2.084.861 1.042.518    267.128    262.125   4.338.789 
      

       
  

Καθαρή λογιστική αξία 
31 ∆εκεµβρίου                - 11.819.607 6.633.748    389.703       86.955      61.835 18.991.848 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 

 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 
        

    
    

      

  

 Περιουσία Ιδιόκτητα Μηχανήµατα Έπιπλα, σκεύη
   υπό γήπεδα και και και Ηλεκτρονικοί
2006 εκµίσθωση κτίρια εγκαταστάσεις

  
Οχήµατα εξοπλισµός υπολογιστές Ολικό 

£ £ £ £ £ £ £
Κόστος ή εκτίµηση 
1 Ιανουαρίου   15.120 10.272.543 4.181.814 1.508.410 322.162 286.727 16.586.776 
Προσθήκες - 1.985.976 1.985.814 59.675 4.899 3.956 4.040.320
Εκποιήσεις              -                 -                -     (69.132)              -              -      (69.132) 
        
31 ∆εκεµβρίου     15.120 12.258.519  6.167.628 1.498.953   327.061   290.683 20.557.964 
    

       
  

    

    
Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 7.260 436.998 1.641.382 897.526 232.031

 
 200.089 3.415.286

Χρέωση για το έτος 605 110.032 190.140 126.473 15.253 29.005 471.508
Εκποιήσεις              -                -                -    (38.036)              -               -       (38.036) 
        
31 ∆εκεµβρίου      7.865     547.030  1.831.522    985.963   247.284    229.094   3.848.758 
    

       
    

Καθαρή λογιστική αξία 
31 ∆εκεµβρίου       7.255 11.711.489  4.336.106    512.990     79.777      61.589 16.709.206 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
  
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

        
    

    

      

     
     

  Ιδιόκτητα Μηχανήµατα Έπιπλα, σκεύη
   γήπεδα και Και και Ηλεκτρονικοί
2007  κτίρια εγκαταστάσεις

  
Οχήµατα εξοπλισµός υπολογιστές Ολικό 

£ £ £ £ £ £
Κόστος ή εκτίµηση 

  1 Ιανουαρίου 12.258.519
 

 6.167.628 1.143.665
 

222.113 290.683 20.082.608
Προσθήκες 243.245 2.559.981 16.017 29.453 33.277 2.881.973
Εκποιήσεις                  -      (9.000)     (85.170)          (131)                -       (94.301) 
        
31 ∆εκεµβρίου   12.501.764 8.718.609 1.074.512    251.435    323.960 22.870.280 
      

       
       

       

  
Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 547.030 1.831.522

 
784.263 144.241 229.094 3.536.150

Χρέωση για το έτος 135.127 256.314 102.464 27.208 33.031 554.144
Εκποιήσεις                  -       (2.975)    (78.287)         (131)               -       (81.393) 
        
31 ∆εκεµβρίου       682.157 2.084.861   808.440    171.318    262.125   4.008.901 
      

       
 

  
Καθαρή αξία 
31 ∆εκεµβρίου  11.819.607 6.633.748    266.072       80.117      61.835 18.861.379 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
        

    
    

      

  

  Ιδιόκτητα Μηχανήµατα Έπιπλα, σκεύη
   γήπεδα και Και και Ηλεκτρονικοί
2006  κτίρια εγκαταστάσεις

  
Οχήµατα εξοπλισµός υπολογιστές Ολικό 

£ £ £ £ £ £
Κόστος ή εκτίµηση 
1 Ιανουαρίου   10.272.543 4.181.814 1.153.122 217.214 286.727 16.111.420 
Προσθήκες  1.985.976 1.985.814 59.675 4.899 3.956 4.040.320
Εκποιήσεις                  -                -     (69.132)              -              -      (69.132) 
        
31 ∆εκεµβρίου   12.258.519  6.167.628 1.143.665   222.113   290.683 20.082.608 
    

       
  

  

    
Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου  436.998 1.641.382 727.864 131.836 200.089

 
 3.138.169
 Χρέωση για το έτος  110.032 190.140 94.435 12.405 29.005 436.017

Εκποιήσεις                 -                -     (38.036)              -               -       (38.036) 
        
31 ∆εκεµβρίου      547.030  1.831.522    784.263   144.241    229.094   3.536.152 
    

       
 

    
Καθαρή αξία 
31 ∆εκεµβρίου  11.711.489  4.336.106    359.402     77.872      61.589 16.546.456 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προχώρησε σε επανεκτίµηση της 
κατηγορίας των παγίων των βασικών γραµµών παραγωγής µπισκότων. Από την 
επανεκτίµηση προκύπτει ότι η εύλογη αξία των στοιχείων αυτών δεν διαφέρει σηµαντικά από 
την καθαρή λογιστική τους αξία. 
 
Κατά το 2007 δεν έγινε επανεκτίµηση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.  Η γη και τα κτίρια εκτιµήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 
µε βάση την αγοραία αξία τους από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές.  Κατά το 2005 το 
πλεόνασµα από επανεκτίµηση ποσού £1.519.768 για το Συγκρότηµα και την Εταιρεία 
πιστώθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Αναβαλλόµενη φορολογία ύψους £222.663 για 
το Συγκρότηµα και την Εταιρεία που προέκυψε από την επανεκτίµηση της γης και των 
κτιρίων χρεώθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
Την 1η Ιανουαρίου 1998, η Εταιρεία προχώρησε σε επανεκτίµηση των δύο βασικών 
γραµµών παραγωγής µπισκότων. Η επανεκτίµηση βασίστηκε στην αγοραία αξία για 
υφιστάµενη χρήση και έγινε από τους συµβούλους της Εταιρείας.  Η επανεκτιµηµένη αξία 
των πιο πάνω µηχανηµάτων ανήλθε στις £569.823.  Το πλεόνασµα £438.712 που προέκυψε 
από την επανεκτίµηση µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Αναβαλλόµενη 
φορολογία ύψους £105.151 που προέκυψε από την επανεκτίµηση των γραµµών παραγωγής 
χρεώθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
Η γη και τα κτίρια περιλαµβάνουν γη εκτιµηµένης αξίας £3.672.132 (2006: £3.672.132) για 
το Συγκρότηµα και την Εταιρεία, πάνω στην οποία δεν λογίζεται απόσβεση. 
 
Γη εκτιµηµένης αξίας £700.000 (2006: £700.000) και κτίρια αξίας £300.000 (2006: 
£300.000) έχουν δεσµευθεί ως εξασφάλιση για τραπεζικά δάνεια και διευκολύνσεις. 
 
Η αξία της γης, των κτιρίων και των µηχανηµάτων βαριάς χρήσεως που θα παρουσιαζόταν 
στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µείον 
συσσωρευµένες αποσβέσεις είναι ως ακολούθως: 

 
 2007 2006 
 £ £ 
   
Γη 1.006.023 969.992 
Κτίρια 7.973.627 7.437.639 
Μηχανήµατα   6.326.650   3.778.950 
   
 15.306.300 12.186.581 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
14. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
  
 Εµπορική Έξοδα Αντιπρο- Λογισµικά  
 εύνοια ανάπτυξης σωπείες προγράµµατα Ολικό 

2007 £ £ £ £ £ 
     
Κόστος     
1 Ιανουαρίου 623.694 829.101 166.031 167.955 1.786.781
Προσθήκες              -              -             -    16.012      16.012
     
31 ∆εκεµβρίου   623.694   829.101 166.031  183.967 1.802.793
     
Αποσβέσεις      
1 Ιανουαρίου - 184.842 165.316 158.844 509.002
Χρέωση για το έτος              -     41.455        715      6.040      48.210
     
31 ∆εκεµβρίου              -   226.297 166.031  164.884    557.212
     
Καθαρή λογιστική αξία 31      
  ∆εκεµβρίου   623.694   602.804             -    19.083 1.245.581

 
 
 Εµπορική Έξοδα Αντιπρο- Λογισµικά  
 εύνοια ανάπτυξης σωπείες προγράµµατα Ολικό 

2006 £ £ £ £ £ 
     
Κόστος     
1 Ιανουαρίου  623.694 829.101 165.316 163.640 1.781.751
Προσθήκες            -            -        715     4.315        5.030
     
31 ∆εκεµβρίου 623.694 829.101 166.031 167.955 1.786.781
     
Αποσβέσεις και ζηµίες     
  αποµείωσης     
1 Ιανουαρίου             - 143.387 14.090 154.680 312.157
Χρέωση για το έτος            -   41.455 8.270     4.164   53.889
Ζηµία αποµείωσης έτους            -            - 142.956            -  142.956
     
31 ∆εκεµβρίου            - 184.842 165.316 158.844   509.002
     
Καθαρή λογιστική αξία 31      
  ∆εκεµβρίου 623.694 644.259        715     9.111 1.277.779
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
14. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχ.) 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  
 Εµπορική Έξοδα Αντιπρο- Λογισµικά  
 εύνοια ανάπτυξης σωπείες προγράµµατα Ολικό 

2007 £ £ £ £ £ 
     
Κόστος     
1 Ιανουαρίου - 829.101 74.193 102.501 1.005.795
Προσθήκες              -              -             -    15.912      15.912
     
31 ∆εκεµβρίου              -   829.101   74.193  118.413 1.021.707
     
Αποσβέσεις      
1 Ιανουαρίου - 184.842 74.178 93.390 352.410
Χρέωση για το έτος              -     41.455          15      5.940      47.410
     
31 ∆εκεµβρίου              -   226.297   74.193    99.330    399.820
     
Καθαρή λογιστική αξία 31      
  ∆εκεµβρίου              -   602.804             -    19.083    621.887

 
 
 Εµπορική Έξοδα Αντιπρο- Λογισµικά  
 εύνοια ανάπτυξης σωπείες προγράµµατα Ολικό 

2006 £ £ £ £ £ 
     
Κόστος     
1 Ιανουαρίου - 829.101 74.178 98.186 1.001.465
Προσθήκες            -            -          15      4.315        4.330
     
31 ∆εκεµβρίου            - 829.101   74.193  102.501 1.005.795
     
Αποσβέσεις και ζηµίες     
  αποµείωσης     
1 Ιανουαρίου             - 143.387 1.854 89.556 234.797
Χρέωση για το έτος             -   41.455   3.713      3.834    49.002
Ζηµία αποµείωσης έτους             -             -  68.611              -      68.611
     
31 ∆εκεµβρίου             - 184.842   74.178    93.390    352.410
     
Καθαρή λογιστική αξία 31      
  ∆εκεµβρίου              - 644.259          15      9.111    653.385
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
15.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 Νόρα  

Κωρτ 
Πιερής 
Κωρτ 

 
Στασικράτους 

 
Ολικό 

 £ £ £ £ 
2007     
     
1 Ιανουαρίου 1.105.000 43.500 432.500 1.581.000 
Πώληση διαµερίσµατος (57.296) - - (57.296) 
Επανεκτίµηση έτους      46.000       1.500       2.500      50.000 
     
31 ∆εκεµβρίου 1.093.704     45.000   435.000 1.573.704 
     
2006     
     
1 Ιανουαρίου 1.114.000 42.000 430.000 1.586.000 
Πώληση διαµερίσµατος (55.000) - - (55.000) 
Επανεκτίµηση έτους      46.000      1.500      2.500      50.000 
     
31 ∆εκεµβρίου 1.105.000    43.500  432.500 1.581.000 

     
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη δίκαιη αξία τους.  
Επαγγελµατίες εκτιµητές διενέργησαν εκτίµηση της αξίας των ακινήτων για επένδυση το 
∆εκέµβριο του 2005.  Την εκτίµηση της αξίας για τον ∆εκέµβριο του 2007 και 2006 
διενέργησαν οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. 
 
Το πλεόνασµα / έλλειµµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση µεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µε βάση τη σχετική λογιστική αρχή.  Στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 έγινε εκτίµηση των ακινήτων για επένδυση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και προέκυψε πλεόνασµα ύψους £50.000 το οποίο µεταφέρθηκε στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε βάση την πρόθεση της Εταιρείας να 
συνεχίσει να εκµεταλλεύεται τα ακίνητα για επένδυση και να µην τα εκποιήσει. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
  16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 
   ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 2007      

     
      

      

    

2007 2007 2006 2006 2006
 Αρ. µετοχών Κόστος ∆ίκαιη Αξία Αρ. µετοχών Κόστος ∆ίκαιη Αξία  

 ∆ιαθέσιµες προς πώληση £ £ £ £
Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
   Μετοχές σε Κυπριακές δηµόσιες εταιρείες  
   - Bank of Cyprus Public Co. Ltd 340.000 1.287.211 2.479.455 235.025 513.544 1.402.400 
   - Marfin Popular Bank Public Co. Ltd 340.000 512.659 1.814.818 340.000 512.659 1.427.229 
   - Hellenic Bank Public Co. Ltd 12.489 31.474 33.624 629.488 502.166 1.208.380 
   - Vassilico Cement Works Public Co. Ltd 530.000 833.592 899.566 200.000 251.368 345.764 
   - Muskita Aluminium Industries Ltd 300.000 196.431 230.013 300.000 196.431 230.702 
   - Petrolina (Holdings) Public Ltd 200.000 75.660 105.349 172.836 61.607 80.946 
   - Atlantic Insurance Co. Public Ltd 1.000.000 765.898 936.438 400.000 191.709 235.906 
   - Rolandos Enterprises Public Ltd 350.000 41.560 26.630 337.000 40.489 25.331
   - Aristo Developers Public Ltd - - - 400.000 188.625 302.977 
   - Άλλες µετοχές     191.431      50.569               226.416    143.499 
      

  
3.935.916

 
 6.576.462
 

2.685.014
 

5.403.134
 Εισηγµένες σε Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια –  

  Cadbury Schweppes 5.276 15.491 25.874 5.276 15.491 24.872 
  Elbisco Holding S.A.       1.200        1.366        1.110              -               -               - 
       16.857 

 
     26.984 

 
      15.491 
 

     24.872 
    

Μη εισηγµένες     257.283    280.791     254.082    262.933 
      

 
 

Ολικό µετοχών 4.210.056 6.884.237  2.954.587 5.690.939 
       

  Χρεόγραφα σε Κυπριακές δηµόσιες εταιρείες 2.000 200.000 200.000 2.000 200.000 200.000
Οµολογίες αποταµιεύσεως       2.000        2.000        2.000       2.000        2.000        2.000 
       

 Ολικό επενδύσεων 4.412.056 7.086.237  3.156.587 5.892.939 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
  16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ (συνέχ.) 
 
   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2007      

     
      

      

    

2007 2007 2006 2006 2006
 Αρ. µετοχών Κόστος ∆ίκαιη Αξία Αρ. µετοχών Κόστος ∆ίκαιη Αξία  

 ∆ιαθέσιµες προς πώληση £ £ £ £
Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
   Μετοχές σε Κυπριακές δηµόσιες εταιρείες  
   - Bank of Cyprus Public Co. Ltd 172.247 195.708 1.256.114 172.247 195.708 1.027.802 
   - Marfin Popular Bank Public Co. Ltd 272.221 266.778 1.453.034 266.778 266.778 1.142.711 
   - Hellenic Bank Public Co. Ltd 9.522 23.977 25.636 479.948 372.654 921.320 
   - Hellenic Bank Public Co. Ltd (warrants) - - - 50.604 - 60.859 
   - Rolandos Enterprises Public Ltd 100.000 6.996 7.609 110.000 6.996 8.268
   - Άλλες µετοχές                     94.689      26.834 -     104.980      30.413 
      

   
588.148

 
 2.769.227
 

947.116 3.191.373
 Εισηγµένες σε Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια –  

  Cadbury Schweppes 5.276      15.491      25.875 5.276      15.491      24.875 
       

Μη εισηγµένες     150.767    186.291     150.767    155.433 
       

Ολικό µετοχών     754.406 2.981.393  1.113.374 3.371.681 
       
Οµολογίες αποταµιεύσεως       2.000        2.000        2.000 2.000        2.000        2.000 
       
Ολικό επενδύσεων      756.406 2.983.393  1.115.374 3.373.681 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
17.  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
     
Bank of Cyprus Public Ltd 60.903 32.904 36.172 24.115 
Marfin Popular Bank Public Ltd 61.200 18.433 49.000 9.599 
Hellenic Bank Public Ltd 56.654 12.590 43.195 16.333 
Vasiliko Cement Works Public Ltd 11.950 5.000 - - 
Muskita Alum. Ind. Public Ltd 15.000 13.200 - - 
Aristo Developers Public Ltd 14.800 - - - 
Universal Life Insur. Public Ltd 5.529 - - - 
Atlantic Insurance Co Public Ltd 13.000 2.000 - - 
Petrolina (Holdings) Ltd 6.049 3.802 - - 
Άλλα       2.109       1.855       6.603      1.747 
     
   247.194     89.784   134.970    51.794 

 
18.  ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
     
Hellenic Bank Public Ltd 1.442.462 - 1.104.959 - 
Hellenic Bank Public Ltd (war.) 188.355 30.608 118.072 30.608 
Aristo Developers Public Ltd 313.775 - - - 
Depro Pearl  1.099 - - - 
Lanitis Brothers Ltd - 3.751 - 3.751 
Cyprus Trading Corporation Plc 6.082 - 6.082 - 
Woolworth (Cyprus) Properties            272             -          272             - 
     
 1.952.045    34.359 1.229.385    34.359 

 
19.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
     
Έτοιµα προϊόντα 1.188.199 1.079.597 867.105 738.180 
Πρώτες ύλες 230.742 151.497 230.742 151.497 
Υλικά συσκευασίας    350.777    318.320    350.777    318.320 
     
 1.769.718 1.549.414 1.448.624 1.207.997 
 
To κόστος πωληθέντων προϊόντων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συµπεριλήφθηκε 
στο κόστος πωλήσεων ανέρχεται σε £7.331.064 (2006: £6.185.953). Το ποσό των 
αποθεµάτων που διαγράφηκαν ήταν £63.101 (2006: £130.280).  Κατά το έτος 2007 υπήρχε 
πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα και βραδυκίνητα αποθέµατα ύψους £115.650 (2006: µηδέν). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
     
Εµπορικοί χρεώστες 2.585.843 2.952.935 1.836.609 2.120.071 
Άλλοι χρεώστες και      
  προπληρωµές 77.571 237.590 72.828 80.388 
Προπληρωµές για µηχανήµατα       
  και εγκαταστάσεις               -    273.597               -    273.597 
     
 2.663.414 3.464.122 1.909.437 2.474.056 
 
Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 

 
21.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ / ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
Φορολογία επιστρεπτέα     
Εταιρικός φόρος   182.895   148.867   182.895   148.867 
     
Φορολογία πληρωτέα     
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα -       6.471 - 6.471 
Εταιρικός φόρος     20.103     24.084              -      1.006 
     
     20.103     30.555              -      7.477 

 
22.   ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και στην 
τράπεζα. Τα µετρητά στην τράπεζα φέρουν τόκο προς 4% (2006: 4%) και είναι εισπρακτέα 
σε πρώτη ζήτηση. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
23. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   

 2007 2006 
 £ £ 
Χρεωστικά υπόλοιπα   
Κώστας Γ. Ηλιάδης               -       9.400 
   
   
Πιστωτικά υπόλοιπα   
Χάρης Μ. Χατζηκυριάκος 7.562 14.428 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος 1.691.874 1.435.607 
Νόρα Α. ∆ικαίου     14.574                - 
   
 1.714.010 1.450.035 
 
Τα πιστωτικά υπόλοιπα φέρουν τόκο ¼% λιγότερο του εκάστοτε διατραπεζικού επιτοκίου 
και αποτελούν συνεισφορά των Συµβούλων προς την Εταιρεία. 

 
24.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 2007 2006 

 £ £ 
   

Εγκεκριµένο   
 400.000.000 µετοχές £0,15 η καθεµιά (2006: 400.000.000    
  µετοχές της £0,15 η καθεµία) 60.000.000 60.000.000 

   
Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν:   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 13.445.491 13.445.467 
Έκδοση µετοχών από επανεπένδυση µερίσµατος -              24 
Έκδοση µετοχών από Loyal Shareholders Scheme   1.383.614                 - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 14.829.105 13.445.491 
 
 
Το συνολικό εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 ανερχόταν σε £14.829.105 (2006: £13.445.491) αποτελούµενο από 
98.860.700 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 15 σεντ η καθεµία (2006: 89.636.607 
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 15 σεντ η καθεµία). Η αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο 
προέκυψε από την εφαρµογή του Loyal Shareholders Scheme σε επενδυτές που είχαν όλες τις 
µετοχές τους από την πρώτη έκδοση µέχρι 30 Ιουνίου 2007.  Συνολικά εκδόθηκαν 9.224.093 
νέες µετοχές. 
 
Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανερχόταν στις  
£60.000.000 (2006: £60.000.000) αποτελούµενο από 400.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
15 σεντ η καθεµία. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

24.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.) 
 

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα προταθεί στην επόµενη Γενική 
Συνέλευση των µελών της Εταιρείας, ενόψει της υιοθέτησης του Ευρώ ως του επίσηµου 
νοµίσµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όπως το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 1η 
Ιανουαρίου 2008 µετατραπεί σε Ευρώ. Συγκεκριµένα, το εγκεκριµένο και εκδοθέν µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας από Λ.Κ. 60.000.000 και Λ.Κ. 14.829.105 αντίστοιχα (διαιρεµένο σε 
400.000.000 και 98.860.700 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Λ.Κ. 0,15 η καθεµία) 
µετατραπεί σε Ευρώ 104.000.000 (διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής 
αξίας Ευρώ 0,26) και Ευρώ 25.703.782 (διαιρεµένο σε 98.860.700 συνήθεις µετοχές 
ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,26) αντιστοίχως. Η αύξηση του κεφαλαίου που θα προκύψει θα 
γίνει µε κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 
 

25.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 2007 2006 

 £ £ 
Αποθεµατικό Επανεκτίµησης   
Α. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   1.363.010   1.363.010 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.363.010   1.363.010 

   
Β.  Επενδύσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2.234.016 (767.494) 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση έτους 1.803.973 2.889.884 
Μεταφορά στην κατάσταση  λογαριασµού αποτελεσµάτων για    
  την πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (1.887.152) 81.047 
Αποµείωση στην αξία των επενδύσεων      121.176        30.579 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   2.272.013   2.234.016 
   
Ολικό αποθεµατικού επανεκτίµησης   3.635.023   3.597.026 
   
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.724.781 1.724.653 
Έκδoση δωρεάν µετοχών (Loyal Shareholders Scheme)  (1.383.614)             128 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου      341.167   1.724.781 
   
Αποθεµατικό προσόδου   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 6.238.461 5.068.285 
Κέρδος έτους 3.216.301 1.501.831 
Πληρωµή µερίσµατος     (340.619)    (331.655) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   9.114.143   6.238.461 
   
Ολικό Αποθεµατικών 13.090.333 11.560.268 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
25.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.) 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 2007 2006 

 £ £ 
Αποθεµατικό Επανεκτίµησης   
Α. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός    
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   1.363.010   1.363.010 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.363.010
   

   1.363.010 
  

Β.  Επενδύσεις  
1.750.296 
1.154.609 1.980.164 

  την πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (1.185.327) (29.666) 
Αποµείωση στην αξία των επενδύσεων        49.715

 
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (200.202) 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση έτους 
Μεταφορά στην κατάσταση  λογαριασµού αποτελεσµάτων για    

                 - 
  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   1.769.293

 
   1.750.296 

  
Ολικό αποθεµατικού επανεκτίµησης   3.132.303

 
   3.113.306 

   
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   

Έκδoση δωρεάν µετοχών (Loyal Shareholders Scheme)  (1.383.614)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.724.781 1.724.653 

             128 
 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου      341.167
  

   1.724.781 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 

Πληρωµή µερίσµατος     (340.619)

   
Αποθεµατικό προσόδου   

5.467.272 4.482.842 
Κέρδος έτους 2.263.295 1.316.085 

    (331.655) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   7.389.948   5.467.272 

 
   

  

Ολικό Αποθεµατικών 10.863.418 10.305.359 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

 

 
26. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 

25.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.) 
 

Από τα αποθεµατικά, µόνο το αποθεµατικό προσόδου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 είναι 
διαθέσιµο για διανοµή. 

Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δε διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη 
φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της 
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα.  
Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη 
διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της 
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής 
µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την 
εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

   Ποσό   

ποσό  
Σύνολο 

  £ £ £ 

 
    Πληρωτέο  
  Αρχικό Ποσό µεταξύ δύο  
  πληρωτέο και πέντε  
  δανείου σε 12 µήνες ετών 

£ 
2007     
         ∆άνειο   2002/2012 3.110.000   425.400   923.888 1.349.288 
  
   

  Ποσό µεταξύ δύο  
και πέντε  

δανείου 
  £ 

 
3.110.000

   
  Ποσό  

    Πληρωτέο  
Αρχικό 

  ποσό  πληρωτέο 
  σε 12 µήνες ετών Σύνολο 

£ £ £ 
2006    
         ∆άνειο   2002/2012    425.400 1.263.142 1.688.542 
     

 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι όλα σε Κυπριακές λίρες και φέρουν τόκο 1% πέραν του εκάστοτε 
διατραπεζικού επιτοκίου.   
 
Τα δάνεια είναι εξασφαλισµένα µε: 
•  Κυµαινόµενες επιβαρύνσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος ύψους 

£2.250.000 και της Εταιρείας ύψους £2.250.000. 
• Σταθερές επιβαρύνσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος ύψους 

£500.000 και της Εταιρείας ύψους £500.000. 
• Υποθήκες σε γη και κτίρια του Συγκροτήµατος ύψους £1.000.000 και της Εταιρείας 

ύψους £1.000.000. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 

  προκύπτει από:  
  

 
145.582 

Επανεκτίµηση µηχανηµάτων     23.223

 
 
27. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 Συγκρότηµα 

 £ £ £ £ 
Αναβαλλόµενη φορολογία που      

   
Προσωρινές διαφορές µεταξύ    
  αποσβέσεων και των     
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων –     
  πιστωτικό υπόλοιπο 106.345 134.508 98.614 
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 727.527 687.085 727.527 687.083 

     23.200     23.223     23.200 
     

   896.332   816.630   885.258   808.897 
 
Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε µε συντελεστή 10% στις προσωρινές 
διαφορές των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων, ως επίσης και στην 
επανεκτίµηση των κτιρίων των εταιρειών του Συγκροτήµατος που υπόκεινται σε φορολογία.  
Όσον αφορά την επανεκτίµηση της γης, έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε 
συντελεστή 20% που είναι ο συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. 

 
 Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις προσωρινές διαφορές και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα 

αναγνωρίζονται για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές εκεί όπου είναι πιθανόν ότι στο 
µέλλον θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη. 
 

28. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Εταιρεία 

£ £ £ £ 
  

Πιστωτές εµπορίου 2.948.651 2.278.350 1.983.166 
76.731 

716.805 460.627 
Ενοίκια πληρωτέα 291.208 

35.208 36.802 30.263 31.754 
Φόρος εισοδήµατος στους  

16.016 
Προβλέψεις  (Σηµ. 29) 

 
  έξοδα    233.783

Συγκρότηµα 
 2007 2006 2007 2006 
 
   

1.548.723 
Αναβαλλόµενα έσοδα 106.724 76.731 106.724 
Εκπτώσεις πληρωτέες 759.537 484.916 

182.754 291.208 182.754 
Κοινωνικές ασφαλίσεις 

    
  µισθούς 14.815 16.434 13.259 16.099 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 31.959 - 31.959 

310.300 - 310.300 - 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα     

    276.178    203.866    256.277 
     

4.686.249  3.646.006 3.369.420 2.659.206 
 
Οι εκπτώσεις πληρωτέες αποτελούν ποσά πληρωτέα σε πελάτες βάσει συµφωνιών που 
δίδονται σε ετήσια βάση µετά το τέλος του έτους ως προµήθεια ή ως επιπρόσθετη έκπτωση 
µόνο µετά από αξιολόγηση του κύκλου εργασιών των πελατών και/ή της κερδοφορίας που 
απέφεραν στο Συγκρότηµα και στην Εταιρεία.  Οι προβλέψεις αποτελούν αναµενόµενα έξοδα 
και αποζηµιώσεις για διάφορες νοµικές υποθέσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρεία. 
 
Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
29. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

2006 

- - 
Προβλέψεις για το έτος   310.300

 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 

 2007 2006 2007 
 £ £ £ £ 
     
1 Ιανουαρίου  - - 

              -    310.300             - 
     

31 ∆εκεµβρίου    310.300              -    310.300             - 
 

Οι προβλέψεις αποτελούν αναµενόµενα έξοδα και αποζηµιώσεις για διάφορες νοµικές 
υποθέσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρεία. 

30. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
 

£ 
  

1 215.000 
Haris M. Hadjikyriacos 

 
 Limited 

 

  

200.000 200.000 200.000 
    

 

 

Ίδρυσης 
  
     
Spinney΄s Cyprus Limited 100 Εισαγωγή και διανοµή 1949 

τροφίµων και άλλων  
 οικιακών προϊόντων  

   

 
 
  

    
 

 

 
Οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί του Συγκροτήµατος ενοποιούν τα αποτελέσµατα ενεργητικού 
και παθητικού των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος που παρουσιάζονται πιο κάτω: 

  Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο 
 Ονοµαστική Αριθµός 2007 2006 
 αξία µετοχών £ 
 £  
Spinney΄s Cyprus Limited 215.000 215.000 

    
 (Holdings & Management)    

1 150.100 150.100 150.100 
Frou-Frou Investments    
 Limited  1 100.000 100.000 100.000 

   
Athalassa Farm Limited  1 10.000 10.000 10.000 

     
Frou-Frou Cereals Limited 1 

 

Το ποσοστό συµµετοχής, η κύρια δραστηριότητα και το έτος ίδρυσης κάθε εταιρείας 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 

  Ποσοστό  Έτος 
  συµµετοχής Κύρια δραστηριότητα 

%   

 
   
  

  
Haris M. Hadjikyriacos  100 Συµβουλευτικές και  1983 
  (Holdings & Management)   διοικητικές υπηρεσίες  
  Limited   προς τις εταιρείες  
  του Συγκροτήµατος  
  και διαχείριση /  
  ενοικίαση ακινήτων 
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30. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχ.) 
 

  
 
 Επενδύσεις στο   

 αποθηκευτικών χώρων  
  

 
   

 
 

 
 Όλες οι εταιρείες έχουν συσταθεί στην Κύπρο. 
 
31. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 

Παρά τις µεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες του έτους για το νέο εργοστάσιο, ύψους περίπου 
£2,9 εκ./€4,9 εκ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στην 
επικείµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων την πληρωµή τελικού µερίσµατος ύψους 
€642.595/£376.094 (2006: €581.982/£340.619) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007, που αναλογεί σε €0,0065/£0,0038 ανά µετοχή (2006: €0,0065/£0,0038) ή 2,53% (2006: 
2,53%) επί της ονοµαστικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

% 
55,95 

Κώστας Γ. Ηλιάδης 

 

  Ποσοστό  Έτος 
  συµµετοχής Κύρια δραστηριότητα Ίδρυσης 
 %  
    
Frou-Frou Investments  100 1974 
  Limited   Χρηµατιστήριο και  

   ενοικίαση   
  

   
Athalassa Farm Limited 100 Αδρανής 2000 

  
Frou-Frou Cereals Limited 100 Αδρανής 2001 
    
     

 

 
32. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άµεσα η έµµεσα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 30 µέρες πριν την ειδοποίηση για 
σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τους περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους ήταν ως ακολούθως: 

 
 Συνήθεις µετοχές 
 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος 
Νόρα Α. ∆ικαίου 18,05 

0,2625 
Χρύσης Χ. Χριστόπουλος 0,0553 
Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου 0,0553 
Κυριάκος Κ. Χατζησάββας 0,00251 

Στη συµµετοχή του Άλκη Χ. Χατζηκυριάκου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 30 µέρες πριν την 
ειδοποίηση για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν περιλαµβάνεται η άµεση 
συµµετοχή της αδελφής του Νόρας Α. ∆ικαίου.  
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33. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 5,46 

Στη συµµετοχή του Άλκη Χ. Χατζηκυριάκου δεν περιλαµβάνεται η άµεση συµµετοχή της 
αδελφής του Νόρας Α. ∆ικαίου. 

34. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 

• Κίνδυνο ρευστότητας 

• Συναλλαγµατικό κίνδυνο 

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 30 µέρες πριν την ειδοποίηση για σύγκλιση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης οι µέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, πέντε (5) 
τουλάχιστο τοις εκατό (%) της ονοµαστικής αξίας του εκδοµένου κεφαλαίου της Εταιρείας 
σύµφωνα µε τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους είναι οι 
ακόλουθοι: 
 Συνήθεις µετοχές 
 % 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος 55,95 
Νόρα Α. ∆ικαίου 18,05 

 

 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από 
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχουν: 

• Πιστωτικό κίνδυνο 

• Κίνδυνο της αγοράς 
• Κίνδυνο επιτοκίου 

• Κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Οι αρχές διαχείρισης 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας υιοθετούνται για να 
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν το Συγκρότηµα και η 
Εταιρεία, να θέτει κι άλλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί τους 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  και της Εταιρείας. 

 Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών 
ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις 
πιστωτικού κινδύνου.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εφαρµόζουν 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 και η Εταιρεία εφαρµόζουν 
διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε 
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 
34. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 
 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχ.) 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δηµιουργούν µια πρόβλεψη για αποµείωση η οποία 
αντιπροσωπεύει την εκτίµηση για ζηµίες που προέκυψαν σε σχέση µε εµπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις.  Στοιχεία αυτής της πρόβλεψης αφορούν συγκεκριµένες προβλέψεις που 
σχετίζονται µε ξεχωριστά σηµαντικά ποσά σε σχέση µε οµάδες παρόµοιων στοιχείων 
ενεργητικού για ζηµιές που έχουν προκύψει αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη. 

 2007 2006 
£ 

   
Επενδύσεις διαθέσιµες προς 
πώληση 7.086.237 

2.663.414 
Μετρητά και αντίστοιχα 
µετρητών 

 
 3.072.023

Η έκθεση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως 
από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 
 

 
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύει τη 
µέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε 
εγγυήσεις έχουν ληφθεί είναι: 
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
2007 2006 

 £ £ £ 
  

  
5.892.939 2.983.393 3.373.681 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.464.122    1.909.437 2.474.056 

 
 

 2.004.800  2.653.411 1.819.787 
     
 12.821.674 11.361.861 7.546.241 7.667.524 
 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση δίνονται αναλυτικά στην Σηµ. 16.  Η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος αναλύει προσεχτικά τους οικονοµικούς δείχτες των τίτλων στους οποίους 
επενδύει και παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση τις εξελίξεις τους όπως αυτές 
παρουσιάζονται στον καθηµερινό τύπο και ανακοινώσεις. 
 
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις προέρχονται αποκλειστικά από την Κύπρο. Η ηλικία των 
υπολοίπων των εµπορικών χρεωστών παρουσιάζεται ως ακολούθως: 
 

Εταιρεία 
 2007 2007 
 £ £ 

2.752.384 1.992.818 
91 έως 180 µέρες     63.854

 Συγκρότηµα 
2006 2006 

£ £ 
     
0 έως 90 µέρες 2.521.989 1.777.926 

    173.551      58.683    127.253 
     

 2.585.843 2.925.935   1.836.609 2.120.071 
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34. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 
 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχ.) 
 

 

 
 2007 

 
189.327 

Μείωση στην πρόβλεψη     (64.973)

Η πρόβλεψη του έτους που γίνεται για επισφαλείς χρεώστες αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Συγκρότηµα Εταιρεία 

2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 151.448 110.729 144.154 
Πρόβλεψη για το έτος 56.348 36.552      56.348     20.852 

  (74.431)  (64.005)   (54.277) 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  142.823  151.448  103.072   110.729 
 
Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι η δίκαιη αξία των εµπορικών και λοιπών 
απαιτήσεων δεν διαφέρει σηµαντικά από την αξία αναφοράς στις οικονοµικές καταστάσεις, 
καθώς η µέση περίοδος αποπληρωµής τους είναι λιγότερη από τρεις µήνες. 

 
 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν 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 του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας περιλαµβανοµένων των εκτιµηµένων πληρωµών τόκου: 

 
Συγκρότηµα Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση 

6 - 12 
µήνες 

£ £ £ £ 
Κίνδυνος Ρευστότητας Υπόλοιπο 

Μέσα σε 
6 µήνες 

1 - 2  
έτη 

2 - 5  
έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

 £ £ 
31 ∆εκεµβρίου 2007    

1.714.010 
Πιστωτές εµπορίου 

- 

  
  οφειλόµενα έξοδα    376.553

  
Τραπεζικά δάνεια 1.349.288 212.700 212.700 425.400 498.488 - 
Λογαριασµοί συµβούλων 1.714.010 - - - - 

2.948.651 2.948.651 - - - - 
Εκπτώσεις πληρωτέες 759.537 759.537 - - - 
Ενοίκια πληρωτέα 291.208 291.208 - - - - 
Άλλοι πιστωτές και     

    376.553            -            -            -               - 
      
 7.439.247 4.588.649 212.700 425.400 498.488 1.714.010 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
34. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 
 Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχ.) 
 

 Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση 

Κίνδυνος Ρευστότητας Υπόλοιπο 
Μέσα σε 
6 µήνες 

6 - 12 
µήνες 

1 - 2  
έτη 

 

2 - 5  
έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

 £ £ £ £ £ £ 
     
31 ∆εκεµβρίου 2006     
Τραπεζικά δάνεια 1.688.542 

- - - 
- - 

  οφειλόµενα έξοδα    468.097

 
212.700 212.700 425.400 837.742 - 

Λογαριασµοί συµβούλων 1.440.635 - - - - 1.440.635 
Πιστωτές εµπορίου 2.278.350 2.278.350 - 
Εκπτώσεις πληρωτέες 716.805 716.805 - - 
Ενοίκια πληρωτέα 182.754 182.754 - - - - 
Άλλοι πιστωτές και       

    468.097            -             -             -               - 
      
 6.775.183 3.858.706 212.700 425.400 837.742 1.440.635 

 
 

Εταιρεία Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση 

Κίνδυνος Ρευστότητας Υπόλοιπο 
Μέσα σε 
6 µήνες 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

 £ £ 

6 - 12 
µήνες 

1 - 2  
έτη 

2 - 5  
έτη 

£ £ £ £ 
31 ∆εκεµβρίου 2007      
Τραπεζικά δάνεια 1.349.288 212.700 212.700 425.400 
Λογαριασµοί συµβούλων 1.714.010 - - 

- 
  

  οφειλόµενα έξοδα    324.119

498.488 - 
- - 1.714.010 

Πιστωτές εµπορίου 1.983.166 1.983.166 - - - - 
Εκπτώσεις πληρωτέες 460.627 460.627 - - - - 
Ενοίκια πληρωτέα 291.208 291.208 - - - 
Άλλοι πιστωτές και     

    324.119            -            -            -               - 
      
 6.122.418 3.271.820 212.700 425.400 498.488 1.714.010 

 

Μέσα σε 
6 µήνες έτη 

£ 
   

31 ∆εκεµβρίου 2006

 Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση 

Κίνδυνος Ρευστότητας Υπόλοιπο 
6 - 12 
µήνες 

1 - 2  
έτη 

2 - 5  Περισσότερο 
από 5 έτη 

 £ £ £ £ £ 
   

  

Λογαριασµοί συµβούλων 

  οφειλόµενα έξοδα    442.813

    
Τραπεζικά δάνεια 1.688.542 212.700 212.700 425.400 837.742 - 

1.440.635 - - - - 1.440.635 
Πιστωτές εµπορίου 1.548.723 1.548.723 - - - - 
Εκπτώσεις πληρωτέες 484.916 484.916 - - - - 
Ενοίκια πληρωτέα 182.754 182.754 - - - - 
Άλλοι πιστωτές και       

    442.813            -             -             -               - 
      
 5.788.383 2.871.906 212.700 425.400 837.742 1.440.635 
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34. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 

 
 Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιµές αγοράς, όπως συναλλαγµατικές 
αξίες, αξίες επιτοκίων και τιµές µετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδηµα ή την αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχει το Συγκρότηµα. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση της τιµής των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση κατά 5% στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος κατά £354 
χιλιάδες και της Εταιρείας κατά £149 χιλιάδες. Σε περίπτωση µείωσης κατά 5% θα προκύψει 
η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια. 
  

 Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. 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 
δίκαιη 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 του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας σε σχέση µε 
τα επιτόκια ήταν: 
 
Συγκρότηµα 2007 2006 
 £ £ 
Σταθερού επιτοκίου   
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 2.259.700     976.711 
   
Κυµαινόµενου επιτοκίου   
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 812.323 1.028.089 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού  (3.063.298)  (3.129.177) 
 (2.250.975) (2.101.088) 

 
Εταιρεία 2007 2006 

2.259.700

 £ £ 
Σταθερού επιτοκίου   
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού      976.711 
  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού  (3.063.298)

 
Κυµαινόµενου επιτοκίου   
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 393.711 843.076 

  (3.129.177) 
 (2.669.587) (2.286.101) 
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34. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 
 

Ανάλυση ευαισθησίας 

£ £ 
   

  κυµαινόµενα επιτόκια 

Η αύξηση των επιτοκίων κατά 1% στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 θα είχε ως αποτέλεσµα την 
µείωση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας όπως 
παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και 
συγκεκριµένα οι τιµές συναλλάγµατος παραµένουν σταθερά. Σε περίπτωση µείωσης των 
επιτοκίων κατά 1% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Συγκρότηµα Ίδια κεφάλαια Αποτελέσµατα 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ 

  
Χρηµατοοικονοµικά µέσα µε     

   (22.510)    (21.011)    (22.510)     (4.125) 
 

Εταιρεία Ίδια κεφάλαια Αποτελέσµατα 

 £ £ 
  

 2007 2006 2007 2006 
£ £ 

   
Χρηµατοοικονοµικά µέσα µε     
  κυµαινόµενα επιτόκια    (26.696)    (22.861)    (26.696)     (5.976) 

 
 
 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 
κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 
προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του 
Συγκροτήµατος.  Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε ουσιαστικό συναλλαγµατικό κίνδυνο πλέον 
διότι οι περισσότερες συναλλαγές του σε ξένα νοµίσµατα ήταν σε Ευρώ.  Η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή 
βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
Η έκθεση του Συγκροτήµατος και της Εταιρεία στον συναλλαγµατικό κίνδυνο ήταν ως 
ακολούθως: 

 
Εταιρεία Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2007 2006 2007 2006 
 £ £ £ £ 
     
Πιστωτές εµπορίου     
   - Ευρώ (1.573.767) (1.116.839) (1.145.094) (942.627) 
   - Ελβετικά φράγκα (35.523) (10.930) (31.294) (8.095) 
   - ∆ολάριο Η.Π.Α. (59.165) (36.388) (59.165) (36.388) 
Καταθέσεις (εµπρόθεσµες)     
   - Ευρώ 13.724 466.173 13.724 466.173 
     
Προπληρωµές µηχανηµάτων     
   - Ευρώ - 273.597 - 273.597 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

 
 
34. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχ.) 

Κίνδυνος µεταβολής τιµών 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των 
επενδύσεων που αναφέρονται στη σηµείωση 16. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο περιορίζει τον 
κίνδυνο µε τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου µεγάλης διασποράς σε κατηγορίες τίτλων (µε 
επενδύσεις σε διαφόρους κλάδους) και µε την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα. Με βάση τη αγοραία αξία των τίτλων που ήταν εισηγµένοι στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και Λονδίνου την προηγούµενη ηµεροµηνία έγκρισης των 
παρούσων οικονοµικών καταστάσεων η αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου αυτού (µε βάση τη 
σύνθεσή του όπως ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007) ανερχόταν σε £5.215.431 για το 
Συγκρότηµα και σε  £1.930.186 για την Εταιρεία. 

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

 
35. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες της 
Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις, ανέρχονταν σε £250.168 (2006: £1.664.708), οι οποίες αφορούν την αγορά 
µηχανηµάτων και την ανέγερση νέου εργοστασίου.  
 

 

∆εν υπήρχαν σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 για τις οποίες 
δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 
 
Στις 2 Οκτωβρίου 2007, η κ. Νόρα ∆ικαίου καταχώρησε αίτηση στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 
Λευκωσίας για διάφορες θεραπείες µεταξύ των οποίων και τη διάλυση της Εταιρείας καθ’ ότι 
όπως ισχυρίζεται καταπιέζεται ως µέτοχος µειοψηφίας στην Εταιρεία. Οι νοµικοί σύµβουλοι 
της Εταιρείας έχουν καταχωρήσει ένσταση εκ µέρους της Εταιρείας αλλά δεν µπορούν να 
προσδιορίσουν την έκβαση της υπόθεσης στον παρόν στάδιο. 
 
Στα πλαίσια της αίτησης διάλυσης της Εταιρείας το ∆ικαστήριο έχει το δικαίωµα νοουµένου 
ότι αποδειχθεί ότι η κ. Νόρα ∆ικαίου υφίσταται καταπίεση ως µέτοχος µειοψηφίας, αντί να 
διαλύσει την Εταιρεία να διατάξει την αγορά των µετοχών της αιτήτριας από το µέτοχο 
πλειοψηφίας ή από την Εταιρεία ή ακόµα να διατάξει την αιτήτρια να αγοράσει την 
πλειοψηφία. Οι νοµικοί συµβούλοι της Εταιρείας εκτιµούν ότι, δεδοµένου ότι η Εταιρεία 
είναι δηµόσια, η πιθανότητα διάλυσης της είναι αποµακρυσµένη αφού το ∆ικαστήριο 
πιθανότατα να διατάξει την αγορά µετοχών όπως αναφέρεται πιο πάνω. 
 

36. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

Οι Εταιρείες του Συγκροτήµατος δεν πωλούν ούτε αγοράζουν προϊόντα σε άλλες εταιρείες 
του Συγκροτήµατος.  Όταν επιβάλλεται χρεώνουν κάποια ποσά για διοικητικές υπηρεσίες. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

36. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχ.) 

£ 

 

 
Τα ποσά που χρέωσε η Alkis Hadjikyriacos (Frou – Frou Biscuits) Public Limited τις 
θυγατρικές της εταιρείες ήταν τα εξής: 
 

 2007 2006 
 £ 
∆ιοικητικές υπηρεσίες:   
   

 

Spinney’s Cyprus Limited 225.556 186.000 
Frou – Frou Investments Limited - 40.000 

Τα ποσά που χρεώθηκε η Alkis Hadjikyriacos (Frou – Frou Buiscuits) Public Limited από τις 
θυγατρικές της εταιρείες ήταν τα εξής:  
 

 2007 2006 
 £ £ 
∆ιοικητικές υπηρεσίες:  

 

 
   
Haris H. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited 11.400 11.400 
 
Τα υπόλοιπα των εταιρειών του Συγκροτήµατος µε την ιθύνουσα Εταιρεία παρουσιάζονται 
πιο κάτω: 
 

 2007 2006 
£ £ 

Χρεωστικά υπόλοιπα   
Frou – Frou Investments Limited 1.122.566   389.588 
   
Πιστωτικά υπόλοιπα   

Athalassa Farm Limited        9.998

Spinney’s Cyprus Limited 1.789.915 1.282.851 
Haris H. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited 44.023 43.500 
Frou – Frou Cereals Limited 192.488 192.488 

        9.998 
   
  2.036.424 1.528.837 
   
 
Τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα φέρουν τόκο 5,5% και 3,75% ετησίως αντίστοιχα.  

2006 

  
187.048 

Frou – Frou Investments Limited     54.999

 
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους εταιρείες του Συγκροτήµατος πλήρωσαν µερίσµατα 
στην Εταιρεία ως ακολούθως: 
 

 2007 
 £ £ 

 
Spinney’s Cyprus Limited 311.747 
Haris H. Hadjikyriacos (Holdings and Management) Limited 10.507 10.000 

              - 
   

   377.253   197.048 
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36. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχ.) 

 
Αµοιβή Συµβούλων 
 2007 2006 
 £ £ 
   

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι περίπου η ίδια όπως και τα ποσά που εµφανίζονται 
στον ισολογισµό.  

38. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

∆ικαιώµατα Συµβούλων 6.580 6.580 
Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα 277.040 358.228 
Ταµείο Προνοίας  13.141 14.801 

 
Τα υπόλοιπα των τρεχούµενων λογαριασµών συµβούλων παρουσιάζονται στη Σηµ. 23. 
 

37. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ  
 

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

 

Κατά τη λήξη του έτους 2007 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της 
Εταιρείας και των Οργάνων ∆ιοίκησης. 

 
39. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, από την 1 
Ιανουαρίου 2008, το νόµισµα λειτουργίας του Συγκροτήµατος έχει αλλάξει από Κυπριακές 
Λίρες σε Ευρώ. 
 
Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 12 ∆εκεµβρίου 2007 θα προταθεί 
στην επόµενη Γενική Συνέλευση των µελών της Εταιρείας, ενόψει της υιοθέτησης του Ευρώ 
ως του επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όπως το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας από 1η Ιανουαρίου 2008 µετατραπεί σε Ευρώ. Συγκεκριµένα, το εγκεκριµένο και 
εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από Λ.Κ. 60.000.000 και Λ.Κ. 14.829.105 
αντίστοιχα (διαιρεµένο σε 400.000.000 και 98.860.700 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 
Λ.Κ. 0,15 η καθεµιά) µετατραπεί σε Ευρώ 104.000.000 (διαιρεµένο σε 400.000.000 συνήθεις 
µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,26) και Ευρώ 25.703.782 (διαιρεµένο σε 98.860.700 
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,26) αντιστοίχως. Η αύξηση του κεφαλαίου που 
θα προκύψει θα γίνει µε κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεµατικό υπέρ το 
άρτιο. 
 
Επίσης, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 12 ∆εκεµβρίου 2007, τον Ιανουάριο 
του 2008 η θυγατρική εταιρεία Frou-Frou Investments Limited επένδυσε το ποσό των 
£510.545 για την εξαγορά του 3% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας Cosmos Trading 
Limited. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
 

40. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
  2007 2006 
  € € 
 

 
 (14.489.055)

   
Κύκλος εργασιών 25.388.297 23.040.555 
Κόστος πωλήσεων  (12.643.640) 
    
Μεικτό κέρδος  10.899.242 10.396.915 
Άλλα έσοδα από εργασίες    4.195.691      884.196 
  15.094.933 11.281.111 
Έξοδα διοίκησης  (3.160.667) 
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής   (5.955.059)

(2.824.691) 
  (5.615.312) 

    
Κέρδος από εργασίες    5.979.207   2.841.108 
    
Έξοδα χρηµατοδότησης  

      127.742
(279.027) (150.952) 

Έσοδα χρηµατοδότησης       244.217 
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης      (151.285)        93.265 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία 

     (332.547)
 5.827.922 2.934.373 

Φορολογία      (368.344) 
    
Κέρδος έτους µετά τη φορολογία    5.495.375   2.566.029 
    
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)             5,55            2,60 
    
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)             5,55            2,60 
 

 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

2007 
€ 

 

Αποµείωση στην αξία επενδύσεων     207.041

 
 2006 
 € 
   
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων 3.082.271 4.937.660 
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για   
  την πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (3.224.391) 138.477 

     52.247 
 

64.921 
 

  αποτελεσµάτων 5.495.375

Καθαρά έσοδα και έξοδα που δεν αναγνωρίστηκαν στην  
  κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 5.128.384 
Κέρδος έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού   

 2.566.029 
   
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 5.560.296 7.694.413 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 
 

40. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχ.) 

 

 2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

   

 

 
 12.107.555

 
 2007 

€ € 
 
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις  και εξοπλισµός 32.449.499 28.549.373 
Άυλο ενεργητικό  2.128.201 2.183.215 
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.688.833 2.701.299 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση  10.068.684 

 49.374.088Αναβαλλόµενη φορολογία  43.502.571 
  

 
 
 5.918.804 

 
   5.248.863

  
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Αποθέµατα 3.023.743 2.647.331 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.550.713 
Λογαριασµοί συµβούλων  - 16.061 
Φορολογία επιστρεπτέα 312.495 254.354 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών    3.425.404 
  13.135.814 12.261.954 

    
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  62.509.902 55.764.525 

  
 

   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

 22.366.162

  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

 

Μετοχικό κεφάλαιο  25.337.030 22.972.985 
Αποθεµατικά  19.751.891 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογεί  

 47.703.192
  

 στους µετόχους της Εταιρείας  42.724.876 
    
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια  1.578.556 2.158.206 
Λογαριασµοί συµβούλων  2.477.532 
Αναβαλλόµενη φορολογία    1.531.474

2.928.560 
   1.395.295 

    6.038.590   6.031.033 
  

        34.348

  
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων  726.839 726.839 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  8.006.933 6.229.571 
Φορολογία πληρωτέα         52.206 
    8.768.120   7.008.616 

 14.806.710
    
Ολικό υποχρεώσεων  13.039.649 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  62.509.902 55.764.525 

 



 67
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

40. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχ.) 

 

 

 Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού 82.372 336.330 
(422.356) (153.405) 

 Τόκους πληρωτέους 51.202 
(121.765) 

 Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού     (96)       (4.477) 
 Φορολογία     332.547

 
 2007 2006 

€ € 
Ροή µετρητών από εργασίες   
Κέρδος για το έτος  5.495.377 2.566.031 
Αναπροσαρµογή για:   
 Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 1.007.373 805.619 

 Μερίσµατα εισπρακτέα 
 Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακίνητων για επένδυση (85.430) (85.430) 
 Ζηµία/(κέρδος) από πώληση επενδύσεων (3.335.267) 130.459 
 Αποµείωση στην αξία επενδύσεων 207.041 52.247 

105.956 
 Τόκους εισπρακτέους (229.086) 

     368.344 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 3.265.752 3.837.834 
Μείωση/(αύξηση) στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.368.091 (988.120) 
Αύξηση στα αποθέµατα (376.412) 
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 1.777.361

(52.827) 
 1.705.372 

Ροή µετρητών από εργασίες 
(105.956) 

Φορολογία που πληρώθηκε   (272.366)

6.034.792 4.502.259 
Τόκοι που πληρώθηκαν (51.202) 

   (282.066) 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες 5.656.470 4.168.991 
   
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από πώληση ακινήτου για  επένδυση 

(6.903.297) 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού      (27.358)

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων 4.534.073 170.278 
97.896 93.973 

Αγορά επενδύσεων (3.379.796) (1.491.527) 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (4.941.949) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 34.546 57.607 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 121.765 229.086 

422.356 153.405 
        (8.594) 

Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για   
  επενδυτικές δραστηριότητες (3.138.467) (7.699.069) 
   

Πληρωµές (σε)/από συµβούλους     467.089

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Πληρωµή µερίσµατος (581.982) (566.666) 
Πληρωµές δανείων (579.650) (553.659) 

    (274.676) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για  
  χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   (694.544)

  
 (1.395.001) 

   
1.823.459 (4.925.079) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  3.425.404
Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα µετρητά και αντίστοιχα των µετρητών 

  8.350.483 
   
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους  5.248.863  3.425.404 
   

  
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα  
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: 

5.248.863  3.425.404 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

40. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχ.) 

 
 

 

 (9.834.826)

 
  2007 2006 
  € € 
   
Κύκλος εργασιών  17.548.146 16.386.916 
Κόστος πωλήσεων  (8.659.331) 
    
Μεικτό κέρδος 

   3.761.806
 7.713.320 7.727.585 

Άλλα έσοδα από εργασίες    1.281.803 
  11.475.126 

 
(2.704.166) 

 (4.542.425)

9.009.388 
   
Έξοδα διοίκησης  (2.126.717) 
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής  (4.419.169) 
    
Κέρδος από εργασίες    4.228.535   2.463.502 
    

(309.836) 
       145.829

Έξοδα χρηµατοδότησης  (204.000) 
Έσοδα χρηµατοδότησης      224.305 
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης       (164.007) 

 
4.064.528 

    (197.460)

20.305 
   
Κέρδος πριν από τη φορολογία  2.483.807 
Φορολογία     (235.143) 

 
Κέρδος έτους 
   

   3.867.068   2.248.664 
    
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)             3,91           2,27 
  

           3,91
  

Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)             2,27 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

1.972.767 

  για την πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (50.687) 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων       84.943

 
 2007 2006 
 € € 
   
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων 3.383.311 
Μεταφορά στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων    

(2.025.251) 
                - 

Καθαρά έσοδα και έξοδα που δεν αναγνωρίστηκαν στην    
  κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 32.459 

 
  αποτελεσµάτων  3.867.069

3.332.624 
Κέρδος έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού   

  2.248.665 
   
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων  3.899.528  5.581.289 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

 

40. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχ.) 

 
 
 

  

 

Επενδύσεις σε ακίνητα  2.688.833 2.701.299 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 

   6.304.102

  2007 2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  € € 

  
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις  και εξοπλισµός 32.226.579 28.271.298 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού  1.062.557 1.116.375 

 
 5.097.430 5.764.276 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες    6.304.102 
  47.379.501 44.157.350 
  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Αποθέµατα  2.475.121 

Λογαριασµοί συµβούλων  
Φορολογία επιστρεπτέα  
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών    4.533.622

  
 

2.063.985 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  3.262.467 4.227.176 
Υπόλοιπα µε θυγατρικές εταιρείες  1.918.018 665.651 

- 16.061 
312.495 254.354 

   3.109.291 
  12.501.723 10.336.518 
   
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 59.881.224 54.493.868 

  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Αποθεµατικά  18.561.252

  
   

    
   

Μετοχικό κεφάλαιο  25.337.030 22.972.985 
 17.607.751 

Ολικό ιδίων κεφαλαίων  43.898.282 40.580.736 
    
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Υπόλοιπα µε θυγατρικές εταιρείες 

1.578.556 

   1.512.553

  
 3.479.437 2.612.173 

Μακροπρόθεσµα δάνεια  2.158.206 
Λογαριασµοί συµβούλων  2.928.560 2.477.532 
Αναβαλλόµενη φορολογία    1.382.083 

   9.499.106    8.629.994 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων  727.181 

                 -

  
727.181 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    5.756.655   4.543.182 
Φορολογία πληρωτέα         12.775 
    6.483.835   5.283.138 
   
Ολικό υποχρεώσεων  15.982.941

 
 13.913.132 

    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  59.881.223 54.493.868 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

 
40. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (συνέχ.) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
  2007 2006 
Ροή µετρητών από εργασίες  € € 
Κέρδος για το έτος   3.867.069 2.248.665 
Αναπροσαρµογή για:    
 Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  946.811 744.979 
 Αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης στοιχείων άυλου   
   ενεργητικού  81.005 200.954 

 (230.610) (88.495) 
 

84.943 6.459 

 Τόκους εισπρακτέους  (145.829) (223.782) 
        (4.477) 
      197.460

  

 Μερίσµατα εισπρακτέα 
 Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακίνητων για επένδυση (85.430) (85.430) 
 (Κέρδος)/ζηµία από πώληση επενδύσεων  (2.100.529) (58.706) 
 Αποµείωση στην αξία επενδύσεων   
 Τόκους πληρωτέους  193.699 140.444 

 Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (10.952) 
 Φορολογία      235.143 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 

 
(601.153) 

  1.213.473

 2.797.637 3.115.754 
(Μείωση)/αύξηση στα υπόλοιπα µε θυγατρικές εταιρείες (385.103) 645.518 
Μείωση/(αύξηση) στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  964.709 
Αύξηση στα αποθέµατα  (411.136) (10.667) 
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.328.456 
Ροή µετρητών από εργασίες  4.179.580 4.477.908 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (193.699) (140.444) 
Φορολογία που πληρώθηκε     (137.905)    (223.475) 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες   3.847.976  4.113.989 
   

 
33.128 

(4.924.143) 
 58.807 

145.829 
 
      (27.187)

 
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων  2.755.959 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτου για επένδυση  97.896 93.973 
Αγορά επενδύσεων  (41.068) (81.892) 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού   (6.903.297) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 33.003 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  223.782 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  230.610 88.495 
Αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού         (7.398) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για    
  επενδυτικές δραστηριότητες  (1.729.101) (6.494.402) 
   

 
      467.090

 
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Πληρωµή µερίσµατος  (581.982) (566.666) 
Πληρωµές δανείων (579.650) (553.659) 
Πληρωµές από/(σε) συµβούλους     (274.675) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν για     
  χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (694.544) (1.395.000) 
    
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά και αντίστοιχα των     

  3.109.291
  µετρητών  1.424.331 (3.775.413) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   6.884.704 
   

 
 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους  4.533.622  3.109.291 

  
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα  

    
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:  

 4.533.622  3.109.291 



ALKIS H. HADJIKYRIACOS 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 
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