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ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Κύριες δραστηριότητες    
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η αναπαραγωγή και
εμπορία νεοσσών, η εμπορία ζωοτροφών, η εκτροφή και διάθεση κοτόπουλων καθώς επίσης και η εμπορία
πτηνοτροφικών προϊόντων και πουλερικών.

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για αντιμετώπιση τους,
αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

Αποτελέσματα και Μερίσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την
πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά. 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Εγκεκριμένο κεφάλαιο
Τo εγκεκριμέvo κεφάλαιo της Εταιρείας παρέμεινε ως είχε.
Εκδοθέν κεφάλαιο
Στις 22 Νοεμβρίου 2007, η Εταιρεία εξέδωσε 6.900.000 μετοχές της Κ£0,05 η καθεμιά οι οποίες προσφέρθηκαν προς
τους επενδυτές πρός Κ£0,12.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 εκτός από τον κ. Ανδρέα Πραστίτη. Ο Κύριος Ανδρέας Πραστίτης διορίστηκε
διευθυντής στις 22 Σεπτεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σημερινά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διατηρoύν τo αξίωμα
τoυς.

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Συμφέρον Διοικητικών Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

Σύμφωνα με το Άρθρο 60(4) του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών τα ποσοστά
συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου στίς 31 Δεκεμβρίου 2007 και 06 Νοεμβρίου 2008 φαίνονται στη σημείωση 26 των οικονομικών
καταστάσεων.

Κυριότεροι Μέτοχοι
Οι μετοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας στίς 31 Δεκεμβρίου
2007 και 06 Νοεμβρίου 2008 παρουσιάζονται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.

Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού 
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους περιγράφονται στη σημείωση 31 των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, EA Associates, έχoυν εκδηλώσει επιθυμία vα εξακολουθήσουν vα παρέχουν τις υπηρεσίες
τoυς και ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την αμoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,

Λεωνίδας Γεωργίου
Γραμματέας

Λεμεσός, Κύπρος, ................... 2008 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Προς τα Μέλη της ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Μας ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕΔ (η ''Εταιρεία'') στις σελίδες 6 μέχρι 27, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και
την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την  κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση
ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και
άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη
δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων
σε απάτη είτε σε 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 οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως
συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να
πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και
παραλείψεις. Όμως, λόγω του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της Βάσης για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης,
δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε επαρκή κατάλληλη ελεγκτική μαρτυρία που να παρέχει βάση για ελεγκτική γνώμη.

Βάση για Άρνηση Έκφρασης Γνώμης 

Δεν μπορέσαμε να παραλαβουμε ολές τις ελεγκτικές μαρτυρίες  για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις και να βεβαιώσουμε τα εισπρακτέα ποσά λόγω περιορισμών που τέθηκαν στην έκταση της εργασίας μας
από την Εταιρεία.
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών (συνέχεια)

Προς τα Μέλη της ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο της Βάσης για Άρνηση Έκφρασης
Γνώμης, δεν εκφράζουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
• Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο της Βάσης για Άρνηση Έκφρασης

Γνώμης, δεν εκφράζουμε γνώμη κατά πόσο έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε
αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας, κατά πόσο έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά
βιβλία, κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία και κατά πόσο
οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113, πληροφορίες
με τον απαιτούμενο τρόπο.

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
στις σελίδες 2 μέχρι 3 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.  Δίνοντας 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.

EA Associates
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Λεμεσός, ................... 2008
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ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Σημ. Κ£ Κ£

Εισοδήματα 5 1,207,521 2,183,213
Κόστος πωλήσεων (1,695,878) (3,198,415)
Μικτή ζημιά (488,357) (1,015,202)

Άλλα έσοδα 6 642,000 -
Έξοδα διοίκησης (156,260) (179,077)
Έξοδα διανομής και πωλήσεων (626,000) -
Ζημιά από εργασίες 7 (628,617) (1,194,279)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 9 (349,543) (650,142)

Καθαρό κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες 10 1,025,000 -
Κέρδος/ (ζημιά) πριν από τη φορολογία 46,840 (1,844,421)

Φορολογία 11 (40,000) (110,393)
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για το έτος 6,840 (1,954,814)

Κέρδος/ (ζημιά) ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της
μητρικής εταιρείας (Κ£)   12 - (0.03)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Σημ. Κ£ Κ£

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 13 4,012,459 6,576,236
Επενδύσεις σε ακίνητα 14 5,064,615 3,021,111
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 15 411,339 475,075

9,488,413 10,072,422

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 16 526,505 426,505
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 17 6,990,721 5,214,461
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 18 11,143 3,560

7,528,369 5,644,526

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 17,016,782 15,716,948

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 19 3,798,584 3,453,584
Άλλα αποθεματικά 4,301,773 3,818,773
Συσσωρευμένες (ζημιές) (1,250,148) (1,256,988)

6,850,209 6,015,369

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 20 5,297,495 4,648,597
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 21 463,844 433,207
Αναβλημένες φορολογικές υποχρεώσεις 22 248,610 248,610

6,009,949 5,330,414

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 23 482,113 572,373
Δανεισμός 20 2,195,164 2,342,087
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 21 420,000 430,665
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 24 1,059,347 1,026,040

4,156,624 4,371,165

Σύνολο υποχρεώσεων 10,166,573 9,701,579

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 17,016,782 15,716,948

Στις ................... 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 

Kωνσταντίνος Χατζηιωάννου Ανδρέας Σιάλος
Σύμβουλος Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μετοχικό
κεφάλαιο

Έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικό
δίκαιης αξίας

- γη και
κτίρια

Αποθεματικό
κεφαλαίου

Συσσωρευμένες
(ζημιές) Ολικό

Κ£ Κ£ Κ£ Κ£ Κ£ Κ£

Υπόλοιπο - 1
Ιανουαρίου 2006 3,453,584 2,400,919 1,620,250 (202,396) 697,826 7,970,183

Καθαρή ζημιά για το
έτος - - - - (1,954,814) (1,954,814)
Στις 31
Δεκεμβρίου
2006/ 1
Ιανουαρίου 2007 3,453,584 2,400,919 1,620,250 (202,396) (1,256,988) 6,015,369

Καθαρό κέρδος για
το έτος - - - - 6,840 6,840
Έκδοση μετοχών 345,000 483,000 - - - 828,000

345,000 483,000 - - 6,840 834,840
Στις 31
Δεκεμβρίου 2007 3,798,584 2,883,919 1,620,250 (202,396) (1,250,148) 6,850,209

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Σημ. Κ£ Κ£

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κέρδος/ (ζημιά) πριν από τη φορολογία 46,840 (1,844,421)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 334,994 463,265
Απόσβεση υπεραξίας 15 63,736 63,736
(Κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (642,000) -
Κέρδη δίκαιων αξιών σε επενδυτικά ακίνητα (645,000) -
Πιστωτικούς τόκους 10 (380,000) -
Χρεωστικούς τόκους 9 341,376 485,533

Ροή μετρητών για εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κινήσεως (880,054) (831,887)
Αύξηση στα αποθέματα (100,000) -
Αύξηση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά (1,776,260) -
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές (90,260) -

Ροή μετρητών για εργασίες (2,846,574) (831,887)
Πληρωμή φόρων (6,693) -
Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες (2,853,267) (831,887)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού 15 63,736 63,736
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 645,000 -
Πληρωμή για αγορά επενδυτικών ακινήτων 14 (6,721) (748,247)
Πληρωμή για αγορά και κόστος μεγαλώματος βιολογικών στοιχείων - 652,368
Είσπραξη από πώληση άϋλων στοιχείων ενεργητικού (63,736) (63,736)
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 834,000 -
Είσπραξη τόκων 380,000 -
Καθαρή ροή μετρητών από / (για) επενδυτικές δραστηριότητες 1,852,279 (95,879)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είσπραξη από έκδοση μετοχών 828,000 -
Εισπράξεις από νέα δάνεια 648,898 -
Εισπράξεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 19,972 -
Πληρωμή τόκων (341,376) (485,533)
Καθαρή ροή μετρητών από / (για) χρηματοδοτικές
δραστηριότητες 1,155,494 (485,533)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 154,506 (1,413,299)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους 18 (2,338,527) (925,228)
Στο τέλος του έτους 18 (2,184,021) (2,338,527)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

9



ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 

Χώρα συστάσεως 

Η Εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις
02 Οκτωβρίου 1986 ως ιδιωτική  εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.
Στις 9 Ιουνίου 2000 μετατράπηκε σε Δημόσια σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών  Νόμου Κεφ. 113.Το
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Panos building, 3os Όροφος, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 35-37, 2414 Έκγωμη,
Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η αναπαραγωγή και
εμπορία νεοσσών, η εμπορία ζωοτροφών, η εκτροφή και διάθεση κοτόπουλων καθώς επίσης και η εμπορία
πτηνοτροφικών προϊόντων και πουλερικών.

2. Λογιστικές αρχές 

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 από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου,
Κεφ.113, της Κύπρου. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως
έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των ακινήτων για επένδυση, των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων προς εμπορία.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών
της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του
υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ  

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις
εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων ορισμένα λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά
δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών
προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Η Εταιρεία στο τέλος του οικονομικού της έτους έχει θυγατρική εταιρεία και με βάση το άρθρου 142(1)(β) του περί
Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, πρέπει να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες να υποβάλει
ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. 
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ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας του μεριδίου της
Εταιρείας στα καθαρά αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την ημερομηνία της
εξαγοράς. Η υπεραξία από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνεται στα ''άϋλα στοιχεία ενεργητικού''. Η
υπεραξία από την εξαγορά συνδεδεμένων εταιρειών περιλαμβάνεται στις ''επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες''. 

Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες
ζημιές απομείωσης. Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας συνδεδεμένης εταιρείας περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία
της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με αυτή την πώληση. Η υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών
ροών για σκοπούς ελέγχου για απομείωση.

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν
ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα εμπορεύματα και υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης,
καθαρά από εκπτώσεις και φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

• Πωλήσεις εμπορευμάτων                 

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

• Πιστωτικοί τόκοι 

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

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες

Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς
χρεώστες, όπου θεωρείται αναγκαίο.  Δε 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 διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όπως
πραγματοποιούνται.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Φορολογία 

Το έξοδο του φόρου 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.

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

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έvαντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν vα χρησιμοποιηθούν.

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.

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Ζώντα ζώα αποτιμώνται στην πραγματική αξία τους μείον εκτιμώμενες μέχρι την πώληση δαπάνες. Η πραγματική αξία
των ζώντων ζώων προσδιορίζεται βασιζόμενη στις αγοραίες τιμές των ζώντων ζώων όμοιας ηλικίας, γένους και
γενετικού προσόντος. Το παραγόμενο γάλα αποτιμάται στην πραγματική αξία του μείον εκτιμώμενες μέχρι την
πώληση δαπάνες κατά το χρόνο της συλλογής του γάλακτος. Η πραγματική αξία του γάλακτος προσδιορίζεται
βασιζόμενη στις αγοραίες τιμές στην τοπική περιοχή.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές, μείον
μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά
που εμφανίζονται στον ισολογισμό να μην διαφέρουν σημαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος
μείον αποσβέσεις.

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα αποθεματικά δίκαιης αξίας στα ίδια
κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι
αυτού του αποθεματικού. Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Κάθε
χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων με βάση την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
(οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων) και των αποσβέσεων με βάση το
αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου μεταφέρεται από τα αποθεματικά δίκαιης αξίας στα συσσωρευμένα κέρδη.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η επανεκτιμημένη αξία
του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους.
Τα ετήσια πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα:

%
Κτίρια 4
Μηχανήματα και εξοπλισμός 10
Οχήματα 20
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη
ωφέλιμη ζωή τους στην ίδια βάση όπως και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ή με βάση τη διάρκεια της
σχετικής μίσθωσης εάν είναι συντομότερη. 

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν
αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες 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 στην Εταιρεία 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. Στην περίπτωση
διάθεσης επανεκτιμημένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά δίκαιης αξίας
μεταφέρονται στα συσσωρευμένα κέρδη.

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως καταστήματα και γραφεία, κατέχονται από την Εταιρεία για
μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και/ ή για κεφαλαιακή ενίσχυση και δε χρησιμοποιούνται από την ίδια. Οι
επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη
ετησίως από εξωτερικούς εκτιμητές. Αλλαγές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων και περιλαμβάνονται στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης και ακολούθως μεταφέρονται από τα
συσσωρευμένα κέρδη στα αποθεματικά δίκαιης αξίας.

Μισθώσεις εξοπλισμού 

Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης μεταφέρονται
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του μισθίου στον μισθωτή. Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.

Η Εταιρεία ως μισθωτής

Σε περιπτώσεις που περιουσιακά στοιχεία αποκτούνται με συμφωνίες ενοικιαγοράς, οι οποίες στην ουσία παρέχουν
στο μισθωτή δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία παρουσιάζονται ως vα είχαν αγοραστεί εξ' αρχής.
Το ποσό που κεφαλαιοποιείται είναι το καθαρό ποσό χρηματοδότησης πλέον το ποσό της προκαταβολής. Τα
αντίστοιχα πληρωτέα ποσά παρουσιάζονται ως οφειλόμενα υπόλοιπα ενοικιαγοράς. Οι αποσβέσεις των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Οι πληρωμές έvαντι των συμφωνιών ενοικιαγοράς κατανέμονται μεταξύ κεφαλαίου και τόκου έτσι ώστε το μέρος που
αποτελεί τον τόκο vα χρεωθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της ενοικιαγοράς και
vα αντιπροσωπεύει έvα ανάλογο σταθερό μέρος του υπολοίπου των κεφαλαιουχικών δόσεων που παραμένουν
απλήρωτες.
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ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον ισολογισμό
της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού
μέσου.

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 στα αποτελέσματα χρήσεως 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.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο
ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα.  Στον ισολογισμό, τα τραπεζικά
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Δάνεια

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.

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).

Λογαριασμός φάκτορινγκ 

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία προεξόφλησης τιμολογίων με εταιρεία φάκτορινγκ από την οποία προεισπράττει
ποσοστά των εγκεκριμένων τιμολογίων. Τα τιμολόγια που δίνονται για προείσπραξη συμπεριλαμβάνονται στο
υπόλοιπο των χρεωστών, ενώ το ποσό που έχει εισπραχθεί από την εταιρεία φάκτορινγκ παρουσιάζεται στον
ισολογισμό στις τρέχουσες υποχρεώσεις μέχρι την εξόφληση τους από τους χρεώστες. Τα έξοδα από τη λειτουργία
υπηρεσίας φάκτορινγκ χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

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 καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και
τα έξοδα πώλησης.

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι μη βραχυπρόθεσμες υπoχρεώσεις αντιπρoσωπεύoυν πoσά τα oπoία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα μηνών από
την ημερoμηvία τoυ ισoλoγισμoύ.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο διαχείρισης
κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη
διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

(3.1) 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 την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά
τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη
αξία. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών
μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:

2007 2006
Κ£ Κ£

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 883,844 863,872
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 7,107,617 6,506,155

7,991,461 7,370,027
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(3.2) 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. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η
Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε
πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική
αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με
κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στο πιστωτικό
κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
ήταν:

2007 2006
Κ£ Κ£

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 4,879,440 4,585,272
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 11,143 3,560
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες 553,553 589,069

5,444,136 5,177,901

(3.3) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία 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.

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία η Εταιρεία μπορεί να
υποχρεωθεί να πληρώσει.

31 Δεκεμβρίου 2007
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
εντός 3
μηνών

μεταξύ 3 και
12 μηνών 1-5 έτη

Πέραν των 5
ετών

Κ£ Κ£ Κ£ Κ£ Κ£ Κ£
Δάνεια τραπεζών 4,912,453 4,912,453 - 489,000 1,550,800 2,872,653
Υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις 883,844 883,844 - 420,000 463,844 -
Παρατραβήγματα τραπεζών 1,853,767 1,853,767 1,853,767 - - -
Λογαριασμός φάκτορινγκ 341,397 341,397 341,397 - - -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 414,700 402,700 402,700 - - -
Δάνεια από μετόχους 385,042 385,042 - - - 385,042

8,791,203 8,779,203 2,597,864 909,000 2,014,644 3,257,695

31 Δεκεμβρίου 2006
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
εντός 3
μηνών

μεταξύ 3 και
12 μηνών 1-5 έτη

Πέραν των 5
ετών

Κ£ Κ£ Κ£ Κ£ Κ£ Κ£
Δάνεια τραπεζών 4,164,068 4,164,068 - 467,673 1,108,050 2,588,345
Υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις 863,872 863,872 - 430,665 433,207 -
Παρατραβήγματα τραπεζών 1,997,266 1,997,266 1,997,266 - - -
Λογαριασμός φάκτορινγκ 344,821 344,821 344,821 - - -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 455,787 455,787 455,787 - - -
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
Δάνεια από μετόχους 484,529 484,529 - - - 484,529

8,310,343 8,310,343 2,797,874 898,338 1,541,257 3,072,874

(3.4) Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως δρώσα
oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο
έτος.

Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

Η λογιστική και η δίκαιη αξία ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Λογιστική αξία Δίκαιη αξία
2007 2006 2007 2006
Κ£ Κ£ Κ£ Κ£

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά 11,143 3,560 11,143 3,560
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης (8,795,448) (8,310,343) (8,795,448) (8,306,783)

(8,784,305) (8,306,783) (8,784,305) (8,303,223)

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές καθορίζονται
χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αποτίμησης
αξιών όπως μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κάνει υποθέσεις με βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού.

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

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης 

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

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

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία 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.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)

• Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα 

Η Εταιρεία εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των προϊόντων και
την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα αποθέματα βασίζεται στην
προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξία
των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε κάθε κατηγορία.

Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 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. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά
ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό
φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι
διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε
ο προσδιορισμός.

• Δίκαιη αξία επενδύσεων σε ακίνητα 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Η Εταιρεία
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.

• 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 αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας
ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά της 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, η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.

• Απομείωση εμπορικής εύνοιας 

Κατά την εξέταση της απομείωσης της εμπορικής εύνοιας απαιτείται εκτίμηση της αξίας χρήσεως των
σχετικών μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών της Εταιρείας στις οποίες η εμπορική εύνοια έχει
κατανεμηθεί. Ο υπολογισμός της αξίας χρήσεως 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.

5. Εισοδήματα 
2007 2006
Κ£ Κ£

Πωλήσεις προϊόντων 1,207,521 2,183,213
1,207,521 2,183,213
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

6. Άλλα έσοδα 

2007 2006
Κ£ Κ£

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 642,000 -
642,000 -

7. (Ζημιά) από εργασίες 

2007 2006
Κ£ Κ£

Η (ζημιά) από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Απόσβεση υπεραξίας (περιλαμβάνεται στα ''Έξοδα διοίκησης '') (Σημ.15) 63,736 63,736
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.13) 334,994 463,265
Κόστος προσωπικού (Σημ.8) 74,579 87,686
Αμοιβή ελεγκτών 12,000 -
Εμπορικοί χρεώστες - χρέωση για επισφαλή χρέη 626,000 -

8. Κόστος προσωπικού 

2007 2006
Κ£ Κ£

Μισθοί και ημερομίσθια 74,579 87,686
74,579 87,686

9. Έξοδα χρηματοδότησης 

2007 2006
Κ£ Κ£

Τόκοι πληρωτέοι 341,376 485,533
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 8,167 164,609

349,543 650,142

10. Κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες 

2007 2006
Κ£ Κ£

Κέρδη δίκαιων αξιών σε επενδυτικά ακίνητα 645,000 -
Πιστωτικοί τόκοι 380,000 -

1,025,000 -

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως: 
2007 2006
Κ£ Κ£

Τραπεζικές καταθέσεις 380,000 -
380,000 -

Το κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες πάνω σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αναλύεται στις
διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ως ακολούθως: 

2007 2006
Κ£ Κ£

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1,025,000 -
1,025,000 -
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

11. Φορολογία 

2007 2006
Κ£ Κ£

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους 40,000 110,393
Χρέωση έτους 40,000 110,393

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

2007 2006
Κ£ Κ£

Κέρδος/ (ζημιά) πριν από τη φορολογία 46,840 (1,844,421)

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 4,684 (184,442)
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε
φορολογία (4,684) 294,835
Πρόνοια Φορολογίας για πώληση επενδυτικών ακινήτων 40,000 -
Χρέωση φορολογίας 40,000 110,393

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες
περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και επομένως έχουν πραγματικό φορολογικό
συντελεστή περίπου 15%. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική
εισφορά με ποσοστό 15%.

12. Κέρδος/ (ζημιά) ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας 

2007 2006

Κέρδος/ (ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους (Κ£) 6,840 (1,954,814)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους 75,971,684 69,071,684

Κέρδος/ (ζημιά) ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής
εταιρείας (Κ£) - (0.03)
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

13. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός    

Γη και
κτίρια

Μηχανήματα
και

εξοπλισμός

Οχήματα Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός

Ολικό

Κ£ Κ£ Κ£ Κ£ Κ£
Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2006 6,792,644 2,589,298 179,784 88,987 9,650,713
Μεταφορά (705,000) (85,369) - - (790,369)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/ 1
Ιανουαρίου 2007 6,087,644 2,503,929 179,784 88,987 8,860,344
Προσθήκες (645,000) - - - (645,000)
Πωλήσεις (200,000) - - - (200,000)
Μεταφορά (1,417,667) (561,632) - - (1,979,299)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 3,824,977 1,942,297 179,784 88,987 6,036,045

Αποσβέσεις 
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2006 227,018 1,435,328 146,142 54,477 1,862,965
Επιβάρυνση για το έτος 176,900 213,070 22,275 8,898 421,143
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/ 1
Ιανουαρίου 2007 403,918 1,648,398 168,417 63,375 2,284,108
Επιβάρυνση για το έτος 120,498 194,230 11,367 8,899 334,994
Επί πωλήσεων (8,000) - - - (8,000)
Μεταφορά (110,458) (477,058) - - (587,516)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 405,958 1,365,570 179,784 72,274 2,023,586

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 3,419,019 576,727 - 16,713 4,012,459
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 5,683,726 855,531 11,367 25,612 6,576,236

Η γη και τα κτίρια της Εταιρείας επανεκτιμήθηκαν το 2007 από τους Συμβούλους λαμβάνοντας υπ' όψη εκτιμήσεις
από ανεξάρτητους εκτιμητές που έγιναν με βάση την αγοραία αξία. Το πλεόνασμα από την επανεκτίμηση μετά την
αφαίρεση της προκύπτουσας αναβλημένης φορολογίας πιστώθηκε στα αποθεματικά δίκαιης αξία στο συμφέρον
μετόχων.

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

2007 2006
Κ£ Κ£

Καθαρή λογιστική αξία 192,000 -
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (Σημ.6) 642,000 -
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 834,000 -

Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής:

2007 2006
Κ£ Κ£

Κόστος 2,896,802 5,159,469
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (405,958) (403,918)
Καθαρή λογιστική αξία 2,490,844 4,755,551
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14. Επενδύσεις σε ακίνητα 

2007 2006
Κ£ Κ£

Την 1 Ιανουαρίου 3,021,111 2,272,864
Προσθήκες 1,398,504 748,247
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας 645,000 -
Στις 31 Δεκεμβρίου 5,064,615 3,021,111

Τα επενδυτικά ακίνητα επανεκτιμούνται κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου σε δίκαιη αξία, η οποία είναι η αξία στην
ελεύθερη αγορά, όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο επαγγελματία εγκεκριμένο εκτιμητή.

15. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 

Υπεραξία
Κ£

Κόστος
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2006 538,811
Προσθήκες (63,736)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/ 1 Ιανουαρίου 2007 475,075
Προσθήκες (63,736)

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 411,339
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 475,075

Η εμπορική εύνοια αντιπροσωπεύει την υπεραξία που πληρώθηκε για την εξαγορά της επιχείρησης του κ XX και
επιμετράται στο κόστος μειωμένο με οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

16. Αποθέματα 

2007 2006
Κ£ Κ£

Έτοιμα προϊόντα 526,505 426,505
526,505 426,505

Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο ''κόστος
πωλήσεων'' ανέρχεται σε Κ£ 1,299,402 (2006: Κ£ 2,657,483).

Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.
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17. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 

2007 2006
Κ£ Κ£

Εμπορικά εισπρακτέα 4,879,440 4,585,272
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ.25) 553,553 589,069
Προκαταβολές και προπληρωμές 375,484 38,095
Άλλα εισπρακτέα 1,180,000 -
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 2,244 2,025

6,990,721 5,214,461

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι περιορισμένες λόγω του
μεγάλου αριθμού των πελατών της Εταιρείας που πωλούν σε διάφορες αγορές. Η ιστορική εμπειρία της Εταιρείας
στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω
αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που
προβλέφθηκαν για ζημιές από είσπραξη των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε Κ£ 626,000 (2006: Κ£ - ) για την απομείωση των εμπορικών
εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η ζημιά περιλαμβάνεται στα έξοδα
διανομής και πωλήσεων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα.

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

18. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:

2007 2006
Κ£ Κ£

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 11,143 3,560
Παρατραβήγματα τραπεζών  (Σημ.20) (2,195,164) (2,342,087)

(2,184,021) (2,338,527)

19. Μετοχικό κεφάλαιο 

2007 2007 2006 2006
Αριθμός
μετοχών Κ£

Αριθμός
μετοχών Κ£

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές της Κ£1 η καθεμιά 100,000,000 5,000,000 100,000,000 5,000,000

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου 69,071,684 3,453,584 69,071,684 3,453,584
Έκδοση μετοχών 6,900,000 345,000 - -
Στις 31 Δεκεμβρίου 75,971,684 3,798,584 69,071,684 3,453,584

Εγκεκριμένο κεφάλαιο
Τo εγκεκριμέvo κεφάλαιo της Εταιρείας παρέμεινε ως είχε.

Εκδοθέν κεφάλαιο
Στις 22 Νοεμβρίου 2007, η Εταιρεία εξέδωσε 6.900.000 μετοχές της Κ£0,05 η καθεμιά οι οποίες προσφέρθηκαν προς
τους επενδυτές πρός Κ£0,12.
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20. Δανεισμός 

2007 2006
Κ£ Κ£

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Παρατραβήγματα τραπεζών (Σημ.18) 1,853,767 1,997,266
Λογαριασμός φάκτορινγκ (Σημ.18) 341,397 344,821

2,195,164 2,342,087

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια τραπεζών 4,912,453 4,164,068
Δάνεια από μετόχους 385,042 484,529

5,297,495 4,648,597

Σύνολο 7,492,659 6,990,684

Τα μη βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι απoπληρωτέα ως ακολούθως: 
Μεταξύ ενός και δύo ετών 489,000 467,673
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 1,550,800 1,108,050
Πέραν των πέντε ετών 3,257,695 3,072,874

5,297,495 4,648,597

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:
• Με υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους Κ£ 4,497,800 (2006: Κ£ 4,497,800).
• Προσωπικές εγγυήσεις των συμβούλων / μετόχων της Εταιρείας για απεριόριστο ποσό.
• Με ενεχυρίαση 600 000 μετοχών της Εταιρείας.
• Με εκχώρηση δικαιωμάτων ασφάλειας πυρός, σεισμού και λοιπών κινδύνων επί των ενυπόθηκων ακινήτων.

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν ως εξής: 
2007 2006

Παρατραβήγματα τραπεζών 6,5 6,1
Λογαριασμός φάκτορινγκ 6,5 6,1
Δάνεια τραπεζών 7 7

Η λογιστική και η δίκαιη αξία ορισμένων στοιχείων μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού έχει ως εξής: 

Λογιστική αξία Δίκαιη αξία
2007 2006 2007 2006
Κ£ Κ£ Κ£ Κ£

Δάνεια τραπεζών 4,912,453 4,164,068 4,912,453 4,164,068
Δάνεια από μετόχους 385,042 484,529 385,042 484,529

Οι δίκαιες αξίες βασίζονται στις προεξοφλημένες ταμειακές ροές όπου το προεξοφλητικό επιτόκιο βασίζεται στο
επιτόκιο  αγοράς που επικρατεί για παρόμοια μέσα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η λογιστική αξία των
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών παρατραβηγμάτων, τραπεζικών δανείων και υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων
είναι περίπου οι ίδια με τη δίκαιη αξία.
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21. Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Σύνολο ελάχιστων μελλοντικών
καταβολών μισθωμάτων

Η παρούσα αξία των ελάχιστων
μελλοντικών καταβολών

μισθωμάτων
2007 2006 2007 2006
Κ£ Κ£ Κ£ Κ£

Όχι πέραν του 1 έτους 420,000 430,665 420,000 430,665
Πέραν του 1 έτους και όχι πέραν των 5 ετών 463,844 433,207 463,844 433,207

883,844 863,872 883,844 863,872
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης 883,844 863,872 883,844 863,872

Η πολιτική της Εταιρείας είναι να μισθώνει τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισμό με χρηματοδοτικές μισθώσεις. Ο μέσος
χρόνος μίσθωσης είναι 60 μήνες. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το μέσο πραγματικό επιτόκιο
δανεισμού ήταν 6.0% (2006:  6.0%). Τα επιτόκια είναι σταθερά κατά την ημερομηνία της σύμβασης και έτσι
εκθέτουν την Εταιρεία στον κίνδυνο της μεταβολής των επιτοκίων με συνέπεια τη μεταβολή της εύλογης αξίας του
χρέους. Όλες οι μισθώσεις συνάπτονται σε μια βάση σταθερών πληρωμών και δεν υπάρχουν συμφωνίες για
καταβολές ενδεχόμενων μισθωμάτων

Όλες οι υποχρεώσεις μισθώσεων είναι εκφρασμένες σε Κυπριακές Λίρες.

Η δίκαιη αξία των υποχρεώσεων από μισθώσεις είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι εξασφαλισμένες για τον εκμισθωτή από τίτλους
κυριότητας στα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία.

22. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο της
υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 11). Στην περίπτωση φορολογικών ζημιών
το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 10%.

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας είναι ως εξής:

Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου

Επανεκτίμησ
η γης και
κτιρίων

Κ£

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2006 248,610
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006/ 1 Ιανουαρίου 2007 248,610
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 248,610
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23. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 

2007 2006
Κ£ Κ£

Εμπορικοί πιστωτές 418,945 455,787
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 67,413 116,586
Οφειλόμενα έξοδα (4,245) -

482,113 572,373

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

24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  

2007 2006
Κ£ Κ£

Εταιρικός φόρος 1,059,347 1,026,040
1,059,347 1,026,040

25. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

25.1 Αμοιβή Συμβούλων 

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής:
2007 2006
Κ£ Κ£

Αμοιβή Συμβούλου 36,612 36,612
36,612 36,612

25.2 Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ.17) 
2007 2006

Όνομα Φύση συναλλαγών Κ£ Κ£
Superchick Hatcheries Ltd Χρηματοδοτικές 549,784 549,784
Superchick Poultries Ltd Χρηματοδοτικές 3,769 39,285

553,553 589,069

25.3 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.20) 
2007 2006
Κ£ Κ£

Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου 385,042 484,529
385,042 484,529

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δε φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.
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26. Συμμετοχή συμβουλών στο κεφάλαιο της εταιρείας 

Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 06 Νοεμβρίου 2008 (30
ημέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως
ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου
2007

06
Νοεμβρίου

2008
% %

Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου 31.50 29.98

Το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Χατζηιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του που προκύπτει ως μέτοχος
και διοικητικός σύμβουλος των εταιρειών Syperchick Hatcheries Ltd 20 000 000 μετοχές και Superchick Poultry Farm
Ltd 1 472 000 μετοχές, της αδελφής του 1 000 000 μετοχές και της μητέρας του 1 151 615 μετοχές. άμεσα κατέχει 1
358 560.

27. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου 

Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 and 06
Νοεμβρίου 2008 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου
2007

06
Νοεμβρίου

2008
% %

Superchick Hatcheries Ltd 24.46 22.90

28. Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης 

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των
οργάνων διοίκησής της.

29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

30. Δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

31. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού 

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

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 4 και 5
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