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PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο: 
 
Φιλόκυπρος Ανδρέου – Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
Ευστάθιος Παπαδάκης – Αντιπρόεδρος  
Ζένον Λεµής – Μέλος  
Ηρως Μιλτιάδους – Μέλος  
Γιώργος ∆ηµητρίου – Μέλος  
Μάριος Τορναρίτης – Μέλος  
 
Γραµµατέας Εταιρείας:  
 
Primenet Secretarial Limited  
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 153 
Υ Court - 3ος όροφος  
Λεµεσός – Κύπρος  
 
Εγγεγραµµένο γραφείο: 
 
Ιαπετού αρ. 42  
Αγιος Αθανάσιος  
Βιοµηχανική περιοχή  
3070 Λεµεσός  
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PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
Κύριες δραστηριότητες  
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούµενο έτος 
αφορούσαν το σχεδιασµό, κατασκευή και πώληση εκθετήριων προϊόντων (Display Stands), 
µεταλλικών συστηµάτων αποθήκευσης και έκθεσης (Shelving systems), την παραγωγή 
ψηφιακών εκτυπώσεων και εκτυπώσεων µεταξοτυπίας. 
 
Αποτελέσµατα και Μερίσµατα  
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 5.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και η καθαρή ζηµιά για το έτος µεταφέρεται 
στα αποθεµατικά. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο  
∆εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση 
έτους.  
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και κατά την ηµεροµηνία της 
έκθεσης αυτής παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.  
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας στην Γενική Συνέλευση οι κ.κ Μάριος Τορναρίτης και 
Ήρως Μιλτιάδους αποχωρούν εκ περιτροπής και προτείνονται για επανεκλογή.  
∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην άναθεση ευθυνών και αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού  
Οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα συνέβηκαν µετά τη λήξη του έτους περιγράφονται στη 
σηµείωση 32 των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, PKF Savvides & Co. Ltd, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να εξακολουθήσουν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.  
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
 
Φιλόκυπρος Ανδρέου  
Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
Λεµεσός,  Κύπρος, 29 Απριλίου 2008 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
 
Προς τα Μέλη της PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD 
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD στις σελίδες 5 µέχρι 32, που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των 
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 οικονοµικές καταστάσεις 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. 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης 
της PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των 
ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου 

µας. 
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις  
 που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, 

Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 
• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 

2 και 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.  ∆ίνοντας αυτή 
τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.  
 
 
 
 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
Λεµεσός: 29 Απριλίου 2008    
 
 



 

 

 
 
 

5 
PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
 
 
       2007         2006 
 Σηµείωση            ΛΚ             ΛΚ 
 
Κύκλος εργασιών  5 3.890.545  4.289.599 
Κόστος πωλήσεων             (3.532.897) (3.729.134) 
 
Μικτό κέρδος     357.648     560.465 
Άλλα έσοδα  5    897.576     252.483 
 
  1.255.224     812.948 
 
Έξοδα διαχείρισης                        (  581.347)    (542.656) 
Έξοδα πωλήσεων                       (  508.605)    (460.963) 
 
Kέρδος/(ζηµιά) από εργασίες 6             165.272    (190.671) 
 
Τόκοι εισπρακτέοι 7                            4.053         1.605 
Τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης 7          (  228.358)    (124.897) 
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση            (           12)                 - 
 
Zηµιά πριν τη φορολογία            (    59.045)    (313.963) 
 
Φορολογία 8          (    46.100)        26.796 
 
Καθαρή ζηµιά για το έτος               (  105.145)    (287.167) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
                    2007                2006 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση ΛΚ         ΛΚ 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός    9                              4.738.112 4.353.935 

Eπενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 10 140.003 166.473 
Eπενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες  11 31.200 31.200 
Επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία 12 16.500 16.500 
∆άνειο σε εξαρτηµένη εταιρεία 26 330.619 765.013 
Αναβαλλόµενη φορολογία 18      127.962      96.285 

    5.384.396 5.429.406 
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  Αποθέµατα 13 1.265.951 1.450.407 
  Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 14 3.865.364 3.038.237 
  Φορολογία  23 47.637 47.637 
  Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 15        51.462        55.079 
         5.230.414   4.591.360 
 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    10.614.810 10.020.766 
 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά 
  Μετοχικό κεφάλαιο 16 4.500.000 4.500.000   
  Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών  
    υπέρ το άρτιο 17 339.624 339.624 
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης 17 (277.659) (261.822) 
  Αποθεµατικό προσόδου 17    888.132    988.632 
  5.450.097 5.566.434 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
  Αναβαλλόµενη φορολογία 18 34.414       32.123    

Mακροπρόθεσµο δάνειο 19                               1.774.128 1.225.768 
Πιστωτής ενοικιαγοράς 20     70.365    125.819
  

  1.878.907 1.383.710 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
  Mακροπρόθεσµο δάνειο 19 881.767 340.584 
  Πιστωτής ενοικιαγοράς 20    95.417 74.556 
  Τραπεζικά παρατραβήγµατα 21 1.287.648 1.389.349 
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 944.582 1.264.822 
  Φορολογία 23        76.392          1.311 
    3.285.806   3.070.622 
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  10.614.810 10.020.766 
 
Στις 29 Απριλίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Phil. Andreou Public Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές 
καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
……………………………..……………….    
Φιλόκυπρος Ανδρέου  
Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
 
 
………………………………………………  
Μάριος Τορναρίτης 
Σύµβουλος       
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
 
 
 
  

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 
 

  Αποθεµατικό  
Επανεκτίµησης 

 
 

Αποθεµατικό 
Προσόδου 

 
 

       Ολικό 

 ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ        ΛΚ 
 
1 Ιανουαρίου 2006 4.500.000 339.624 (456.921) 1.358.485 5.741.188 
 
Ζηµιά έτους - - - (  287.167) (  287.167) 
Ζηµιά από πωλήσεις  
  επενδύσεων - - 82.686 (    82.686)          - 
Επανεκτίµηση έτους              -             -   112.413                   -    112.413 
 
31 ∆εκεµβρίου 2006 4.500.000 339.624 (261.822)    988.632 5.566.434 
 
Ζηµιά έτους - - - (  105.145) ( 105.145) 
Kέρδος από πώληση  
επενδύσεων διαθέσιµων 
προς πώληση - - (    4.645) 4.645               - 
 
Επανεκτίµηση έτους                -             -  (  11.192)               -    (   11.192) 
 
31 ∆εκεµβρίου 2007 4.500.000 339.624 (277.659)    888.132 5.450.097 
 
 
Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δυο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το 
ποσό σαν µερισµα.  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 δυο 
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 πραγµατικο 
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 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
 
 Σηµείωση          2007       2006 
         ΛΚ             ΛΚ     
Ροή µετρητών από εργασίες 
Ζηµιά πριν τη φορολογία   (    59.045) (313.963) 
Αναπροσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 9 439.951 453.256 
∆ιαγραφή αξίας επενδύσεων  4.800 10.400 
Τόκους εισπρακτέους 7 (      4.053)           (     1.605) 
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση             12    - 
Tόκους πληρωτέους 7 182.920 100.070 
(Κέρδος)/ζηµιά από πώληση/καταστροφή στοιχείων πάγιου ενεργητικού  (  652.512) (  13.945) 
Ροή µετρητών (για) /από εργασίες πριν τις αλλαγές στο  
  κεφάλαιο κίνησης       (    87.927) 234.213 
 
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέµατα 184.456 (130.188) 
(Αύξηση)/µείωση στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες ( 827.127) 176.655 
(Μείωση)/αύξηση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές   (   320.240) 201.358 
 
Ροή µετρητών (για) /από εργασίες (1.050.838) 482.038 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  4.053 1.605 
Τόκοι που πληρώθηκαν  (   182.920)    (   90.212) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (         405)             - 
 
Καθαρή ροή µετρητών (για) /από εργασίες     (1.230.110) 393.431 
 
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων    - (   16.500) 
Πληρωµές για αγορά ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  9 (  916.051) ( 569.568) 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων  10.466 31.572 
Εισπράξεις από πώληση/αποζηµείωση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 744.435 21.500 
∆άνειο σε εξαρτηµένη εταιρεία   434.394 ( 177.195) 
 
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες   273.244 ( 710.191) 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
 
  
 Σηµείωση        2007           2006 
      ΛΚ             ΛΚ     
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από δάνεια  1.751.668      - 
∆άνειο ενοικιαγοράς          - 101.672 
Αποπληρωµές δανείου ενοικιαγοράς (     34.593) (     61.132) 
Αποπληρωµή µακροπρόθεσµων δανείων (   662.125) (   157.674) 
 
Καθαρή ροή µετρητών από / (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 1.054.950   (   117.134) 
 
Καθαρή αύξηση /(µείωση) µετρητών και αντίστοιχων µετρητών      98.084 (   433.894) 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους (1.334.270)   (   900.376) 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (1.236.186) (1.334.270) 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: 
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 51.462    55.079 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (1.287.648) (1.389.349) 
 
 (1.236.186) (1.334.270) 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
 
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 
 
 Η Ιθύνουσα 
 
 Η εταιρεία Phil. Αndreou Public Limited (Η Εταιρεία ή η Ιθύνουσα) συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 

Αυγούστου, 1990 µε την επωνυµία Φιλόκυπρος Ανδρέου Λίµιτεδ σαν ιδιωτική εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, µε σκοπό 
την κατασκευή και πώληση εκθετηρίων προϊόντων και ραφιών.  Η Εταιρεία δεν διεξήγαγε 
οποιεσδήποτε εµπορικές δραστηριότητες από την ίδρυση της µέχρι την 31 Ιανουαρίου 1993.  Την 1 
Φεβρουαρίου 1993 η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Phil. Αndreou Public Limited και ανέλαβε τις 
επαγγελµατικές δραστηριότητες της εµπορικής επωνυµίας Φιλ. Ανδρέου, ιδιοκτησίας του κ. 
Φιλόκυπρου Ανδρέου, που διεξήγαγε τις πιο πάνω δραστηριότητες από το 1987. 

 
 Στις 4 Ιανουαρίου, 2000 µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας 

αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης για εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου.  Η εισαγωγή των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου πραγµατοποιήθηκε 
στις 6 Ιουλίου 2000. 

 
 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η πώληση εκθετηρίων 

προϊόντων και µεταλλικών συστηµάτων αποθήκευσης και έκθεσης καθώς και η παραγωγή 
ψηφιακών εκτυπώσεων και εκτυπώσεων µεταξοτυπίας. 

 
 Η Εταιρεία διεξάγει τις εργασίες της από δύο εργοστάσια στη βιοµηχανική περιοχή Αγίου 

Αθανασίου, στην Επαρχία Λεµεσού.  H Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους πώλησε ένα από τα 
τρία εργοστάσια της, το οποίο πλεόναζε των αναγκών της, µετά την µετακόµισή της στους νέους 
εργοστασιακούς της χώρους.  

 
 Οι εξαρτηµένες 
 
 Phil-O-Media Limited 
  
 H Phil-O-Media Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 15 Φεβρουαρίου 1995 µε την επωνυµία 

Philofrigo Limited σαν ιδιωτική Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί 
Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 και µετονοµάστηκε σε Phil-O-Media Limited στις 30 Μαίου 2001.  

 
 Η Phil-O-Media Limited είναι πλήρως εξαρτηµένη της Phil. Αndreou Public Limited.  Η Phil-O-Media 

Limited εξαγοράστηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2002 µε ισχύ από τις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Η Phil-O-
Media Limited δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης διαφηµιστικών µέσων σε εξωτερικούς, 
εσωτερικούς και αθλητικούς χώρους. 

 
 P.W Sports Vision Limited 
  
 Η εταιρεία P.W Sports Vision Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 2 Ιανουαρίου 2002 και 

δραστηριοποιείται στο τοµέα της διαφήµισης σε αθλητικούς χώρους.  
 
 Η Phil-O-Media Limited κατέχει εξολοκλήρου το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της P.W Sports Vision 

Limited και ασκεί την διαχείριση της εταιρείας.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
 
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες (συνεχ.) 
 
 Phil -O- Net Limited 
 
 Η Phil -O- Net Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Απριλίου 2002.  Η εταιρεία  δραστηριοποιείται 

στον τοµέα παροχής υπηρεσιών διαδυκτίου και είναι πλήρως εξαρτηµένη  της Phil. Αndreou Public 
Limited από την ηµεροµηνία σύστασης της.   

 
 So Easy Kiosks Limited 
 
 Η εταιρεία So Easy Kiosks Limited συστάθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2002.  Στις 27 Μαρτίου 2002 η 

Ιθύνουσα Εταιρεία απόκτησε το 70% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας So Easy 
Kiosks Limited, η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η λειτουργία και διαχείριση περιπτέρων και 
συνοικιακών καταστηµάτων λιανικής πώλησης εµπορευµάτων άνεσης (convenience stores) 

 
 Η ιθύνουσα απέκτησε το υπόλοιπο 30% των µετοχών της So Easy Kiosks Limited από τον κ. 

Φιλόκυπρο Ανδρέου, εκτελεστικό πρόεδρο της ιθύνουσας µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2006. 
 
 Την 1 Οκτωβρίου 2007 η εταιρεία So Easy Kiosks Limited προχώρησε στην εξαγορά 100% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας G.P.C Unimarket Convenience Store Ltd. 
 
 Αnorthosis Media Ltd 
 
 H εταιρεία Anorthosis Media Limited συστάθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2002. Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται στον τοµέα διαχείρισης διαφηµιστικών µέσων σε αθλητικούς χώρους.  Η Phil-O-
Media Limited κατέχει το 50% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Anorthosis Media Limited 
από την ηµεροµηνία σύστασης της και ασκεί την διαχείριση της εταιρείας.    

 
 Right Track Limited 
 
 H εταιρεία Right Track Limited συστάθηκε στις 29 Ιουνίου, 2004 µε σκοπό την εισαγωγή και εµπορία 

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών επιχειρήσεων και ατόµων.  Η 
εταιρεία απόκτησε το 51% του µετοχικού κεφαλαίου της Right Track Limited στις 14 Ιουλίου, 2004. 

 
2. Λογιστικές αρχές  
 Βάση ετοιµασίας  
 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική 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 των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση.  

 
 Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 γνωστοποιήση 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 υπολογισµού 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.    
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 Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 
 Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ 
 
 Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις 

εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για τις 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η 
υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 
 Πληροφορίες - κατά τοµέα  
 Πρωτογενής τοµέας  
 Η Εταιρεία διεξάγει δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Υπάρχει µεγάλη διασπορά στη 

γεωγραφική κάλυψη των εξαγωγών, µε το µεγαλύτερο µέρος των οποίων γίνεται προς τη Μέση 
Ανατολή και στην Ευρώπη. 

 
 ∆ευτερογενής τοµέας  
 Ο κυριότερος επιχειρηµατικός τοµέας της Εταιρείας είναι η κατασκευή εκθετηρίων προιόντων και οι 

ψηφιακές εκτυπώσεις.  
 
 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον πρόβλεψη για µόνιµη 

µείωση της αξίας τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η 
µείωση.  

 
 Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σηµαντική επιρροή 

αλλά όχι έλεγχο και που γενικά συνοδεύεται από ένα µερίδιο µεταξύ 20% και 50% στα δικαιώµατα 
ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει.  Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά 
αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

 
 Αναγνώριση εισοδηµάτων  
  
 Το εισόδηµα αποτελείται από την αξία τιµολόγησης για προιόντα και υπηρεσίες µετά την αφαίρεση 

του φόρου προστιθέµενης αξίας, των επιστροφών και των εµπορικών εκπτώσεων.  Τα έσοδα της 
Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:  

 
• Πωλήσεις προιόντων  

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

• 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.            
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 Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
• Εισοδήµατα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες 

Μερίσµατα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το 
δικαίωµα της Εταιρείας 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 δεδουλευµέων 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.  

   
 Η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων σε δίκαιη αξία µέσω της κατάστασης 

λογαριασµού αποτελεσµάτων στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και της µέσης τιµής κόστους 
αντιπροσωπεύει µη πραγµατοοιηθέν κέρδος ή µη πραγµατοποιηθείσα ζηµιά αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως έλλειµµα / πλεόνασµα από επανεκτίµηση 
επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων τα προηγούµενα έτη.  

 
• Εισόδηµα από ενοίκια  

Το εισόδηµα από ενοίκια αναγωρίζεται 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 της Εταιρείας να 
εισπράξει.  
 

 Ωφελήµατα υπαλλήλων  
 Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε 

βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που 
σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.  Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νοµική 
ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει 
αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήµατα που 
αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων.  

 
 Πληρωµές σε σχέδια συνεισφοράς 
 Το συγκρότηµα λειτουργεί ταµείο προνοίας υπαλλήλων το οποίο είναι σχέδιο καθορισµένης 

συνεισφοράς.  Η συνεισφορά των υπαλλήλων και του εργοδότη στο ταµείο είναι 5% αντίστοιχα.  
 
 Το σχέδιο λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς που έχουν συµφωνηθεί από τα δυο µέρη και 

συνάδουν µε τις σχετικές πρόνοιες του Περί Ταµείων Προνοίας Νόµου 1981 (όπως τροποποιήθηκε).  
 
 Το ποσό που χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αντιπροσωπεύει το πραγµατικό κόστος 

που αναλογεί στο οικονοµικό έτος.   
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 Εσοδα χρηµατοδότησης  
 Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε βάση την 

αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.  
 
 Εξοδα χρηµατοδότησης  
 Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται.  
  
 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος  
 (1)  Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  

 Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιµούνται 
χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικόυ περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 
λειτουργεί η Εταιρεία (‘το νόµισµα λειτουργίας’).  Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
σε Κυπριακές Λίρες (Κ£), το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της 
Εταιρείας.  

 
 (2) Συναλλαγές και υπόλοιπα  
 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές 

συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  Συναλλαγµατικά κέρδη και 
ζηµιές που προκύπτουν απο την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 
 Φορολογία  
 Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις 

προηγουµενες 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 θεσπίσει µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
 Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον 

συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευµένες ζηµιές αποµέιωσης. 
 
 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του 

κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης 
χρήσης του.  Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα:  

  
  % 
 Κτίρια 4 
 Ηλεκτρικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
   καταστηµάτων  10 
 Οχήµατα  15, 20 & 25 
 Εργαλεία  33 1/3 
 Μηχανήµατα, εξοπλισµός και ροµπότ 10 & 20 
 Έπιπλα και σκεύη 10 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
 

 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.  
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 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 ∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται 

στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.  Το κόστος σηµαντικών 
ανακαινήσεων 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 εξοπλισµου προσδιορίζονται µε τη 

σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαρισµού 
αποτελεσµάτων.  

 
 Αναβαλλόµενο εισόδηµα  
 Μέρος των συµβολαίων για υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν αλλά δεν παρασχέθηκαν παρουσιάζονται 

στον ισολογισµό ως αναβαλλόµενο εισόδηµα.  Τα τιµολόγια παρουσιάζονται στο λογαριασµό 
αναβαλλόµενου εισοδήµατος και µεταφέρονται στο λογαρισµό αποτελεσµάτων σε µηνιαία βάση 
κατά τη διάρκεια των συµβολαίων.  

 
 Κυβερνητικές χορηγίες  
 Οι κυβερνητικές χορηγίες αναγνωρίζονται µόνο κατά την είσπραξη τους.  
 
 Οι χορηγίες για την επιδότηση επιτοκίου δανείων για την αγορά µηχανηµάτων και οι χορηγίες για την 

προώθηση των εξαγωγών αναγνωρίζονται σαν έσοδα του έτους είσπραξης τους.  
 
 Οι χορηγίες για την επιδότηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται στον ισολογισµό και 

αφαιρούνται από το κόστος των συγκεκριµένων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού.  
 
 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 µισθώσειες ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 
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 Μισθώσεις εξοπλισµού (συνέχεια)  
 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 να 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 έναντι των συµφωνιών ενοικιαγοράς κατανέµονται µεταξύ κεφαλαίου και τόκου έτσι 
ώστε το µέρος που αποτελεί τον τόκο να χρεωθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
κατά τη διάρκεια της ενοικιαγοράς και να αντιπροσωπεύει ένα ανάλογο σταθερό µέρος του 
υπόλοιπου των κεφαλαιουχικών δόσων που παραµένουν απλήρωτες.  

 

 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.  Κατάληλες 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.  

 

 Επενδύσεις  
 Η Εταιρεία ταξινοµεί τις επενδύσεις της σε µετοχές και οµόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.  Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις.  Η διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των 
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτό τον καθορισµό σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού.  

 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων  
Αυτή η κατηγορία έχει δυο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς 
εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική 
αναγνώριση.  Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτή την 
κατηγορία αν αποκτήθηκε µε κύριο σκοπό την δηµιουργία κέρδους από βραχυπρόθεσµες 
διακυµάνσεις των τιµών.. Τα περιουσιακά στοιχεια στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν 
µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 

• Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη  
Επενδύσεις µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη τις οποίες η 
διεύθυνση έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη τους, εκτός από 
δηµιουργούµενα δάνεια και εισπρακτέα, ταξινοµούνται ως επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι 
τη λήξη.  Αυτές οι επενδύσεις περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορουντα περιουσιακά στοιχεία 
εκτός από αυτές που έχουν λήξη εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
που περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
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• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθεσιµα 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 λειτουργικου κεφαλαίου 
που σε τέτοια περίπτωση περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

 
 Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης 

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

 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται 
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που 
προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, 
οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, η Εταιρεία 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης 
περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, 
αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας 
µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων της 
Εταιρείας. Για µετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, 
αναγνωρίζονται σε κόστος µείον οποιαδήποτε αποµείωση στην αξία. 
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Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι 
ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. 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. 

 
 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 στις βραχυπροθεσµες υποχρεώσεις. 

 
 ∆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.  

 
 Υποχρώσεις 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 ετοίµων και ηµικατεργασµένων προιόντων, πρώτων υλών καθώς και των προιόντων 

για µεταπώληση παρουσιάζονται στο χαµηλότερο του κόστος και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας τους.  

 

 Το κόστος των πρώτων υλών αποδίδεται στις ποσότητες των αποθεµάτων την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού µε βάση την µεση σταθµική αξία τους.  

 

 Το κόστος των ετοίµων προιόντων αποτελείται από τα έξοδα αγοράς και µετατροπής πρώτων υλών, 
εργατικά, υπεργολαβίες και άλλα µέσα άµεσα και έµµεσα έξοδα παραγωγής.  

 

 Το κόστος των ηµιτελών προιόντων υπολογίζεται µε την αφαίρεση του σταθερού ποσοστού µικτού 
κέρδους από την πραγµατοποιήσηµη αξία των αποθεµάτων των ηµιτελών προιόντων αφού ληφθεί 
υπόψη ο βαθµός ολοκλήρωσης των προιόντων. 
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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. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες  
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην 
παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
 
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 
Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας, συναλλαγµατικό ρευστότητας, λειτουργικό κίνδυνο, νοµικό κίνδυνο 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: 
 
(1.1) Κίνδυνος τιµής αγοράς  
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις 
µελλοντικές τιµές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω 
διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 
(1.2) 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. 

 
(1.3) 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. 
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(1.4) 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. 

 
(1.5) 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 της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νοµίσµατα κυρίως ∆ολάρια 
Ηνωµένων Πολιτειών και Ευρώ. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
(1.6) Λειτουργικός κίνδυνος  
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας 
και ελέγχων της Εταιρείας καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές 
καταστροφές. Τα συστήµατα της Εταιρείας ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται επί συνεχούς 
βάσεως. 

 
(1.7) Νοµικός κίνδυνος  
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Εταιρείας ή 
οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής ή 
παράβασης νοµικών συµβάσεων και κατά συνέπεια νοµικών αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται 
µέσω των συµβολαίων που χρησιµοποιεί η Εταιρεία για να εκτελεί τις εργασίες του. 

 
(1.8) 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. 

 
(2) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 

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

 
• 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. 

 
• Αποµείωση αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς 

πώληση  
 

Η Εταιρεία 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, η Εταιρεία 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. 

  
 
 



 

 

 
22 

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
5. Κύκλος εργασιών και άλλα έσοδα 
    2007 2006 
   ΛΚ   ΛΚ  
 Κύκλος εργασιών  
 Πωλήσεις εσωτερικού 2.781.631 2.241.686 
 Πωλήσεις εξωτερικού 1.108.914 2.047.913 
  3.890.545 4.289.599 
 Άλλα έσοδα 
 Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 105.114 13.945 
 Kέρδος από πώληση εργοστασίου 547.398 - 
 Κυβερνητική επιχορήγηση    18.428 19.660 
 Αλλα εισοδήµατα 20.462 3.305 
 Μερίσµατα 371 16.583 
 Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 179.103 172.990 
 Ενοίκια   26.700   26.000 
  897.576 252.483 

 
 
6. Κέρδος /(Ζηµιά) από εργασίες 
  2007 2006 
  ΛΚ  ΛΚ  
 Η ζηµιά από εργασίες παρουσιάζεται µετά  
 την χρέωση/(πίστωση) των πιο κάτω: 
 Αµοιβή διευθύνοντα συµβούλου υπό την εκτελεστική του ιδιότητα 62.805 57.054 
 Αποσβέσεις 439.951 453.256 
 Εισφορές εργοδότη σε σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού 46.922 43.819 
 Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού  1.503.326 1.468.084 
 (Κέρδος) από πώληση/καταστροφή στοιχείων 
   πάγιου ενεργητικού (  105.114) (   13.945) 
 Kέρδος από πώληση εργοστασίου (  547.398) - 
 Επιµίσθια γης  20.591 21.706 
 Αµοιβή ελεγκτών  9.000 10.000 
 ∆ιαγραφή επισφαλών χρεωστών    12.080             - 
 
 H εταιρεία εργοδοτούσε 134 υπαλλήλους κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007  (2006:145). 
 
7. Τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης 
  2007 2006 
  ΛΚ  ΛΚ  
 
 Τόκοι εισπρακτέοι     4.053    1.605 
 
 Eξοδα υποθήκης    14.760 - 
 Τόκοι και έξοδα πληρωτέα 182.920 100.070 
 Συναλλαγµατικές διαφορές   30.678   24.827 
  228.358 124.897 
8. Φορολογία 
  2007 2006 
  ΛΚ  ΛΚ  
 
 Εισφορά για την άµυνα 1.006 585 
 Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 18) (29.386) (  27.381) 
 Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 74.480             - 
 Χρέωση/(πίστωση) έτους 46.100 (  26.796) 
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8. Φορολογία (συνεχ.) 
 
 Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου, η ιθύνουσα υπόκειται σε 

εταιρικό φόρο µε συντελεστή 10% επί του φορολογητέου εισοδήµατος και σε έκτακτη αµυντική 
εισφορά 10% σε τόκους εισπρακτέους και 3% σε ενοίκια εισπρακτέα. 

 
 Η Εταιρεία εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 12 ‘’Φόροι 

εισοδήµατος’’, έχει προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία.  
 
 Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 

λογιστικό κέρδος της Εταιρείας: 
    2007  2006 
    ΛΚ   ΛΚ    
   
 Ζηµιά πριν τη φορολογία     (  59.045) (313.963) 
  
 Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµοσιµα 
 ποσοστά φορολογίας    (    5.904) ( 31.396) 
 Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν  
 εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς    87.750  53.195 
 Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος 
 που δεν υπόκειται σε φορολογία    (113.522) ( 54.527) 
 Φορολογική επίδραση ζηµιάς έτους    31.676  32.728 
 Αµυντική εισφορά – τρέχοντος έτους    1.006       585 
 Φόρος κεφαιλαουχικών κερδών   74.480            - 
 Αναβληµένη φορολογία    (  29.386) ( 27.381) 
 Χρέωση φορολογίας      46.100 ( 26.796) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
``  
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9.  Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισµός       24 

 
  

Κτίρια 
ΛΚ 

Ηλεκτρικές και 
τηλεφωνικές 
εγκαταστάσεις 

ΛΚ 

 
Οχήµατα  

ΛΚ 

 
Εργαλεία  

ΛΚ 

Μηχανήµατα, 
εξοπλισµός και 

ροµπότ  
ΛΚ 

 
Έπιπλα και σκεύη 

ΛΚ 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές  

 ΛΚ 

 
Σύνολο  
ΛΚ 

Κόστος          
Υπόλοιπο- 
1 Ιανουαρίου 2006 

 
3.344.076 

 
299.777 

 
  333.341 

 
152.163 

 
3.322.156 

 
232.448 

 
417.803 

 
8.101.764 

Προσθήκες 214.114 76.949
 

 72.522 
 

3.807    151.046   24.920   26.210    569.568 

Εκποιήσεις               -              - (     17.527)             - (      17.000)             -             - (      34.527) 
31 ∆εκεµβρίου 2006/ 
1 Ιανουαρίου 2007 

 3.558.190 376.726   388.336 
 

155.970 3.456.202 257.368 444.013  8.636.805 

        
Προσθήκες  276.809     35.463 151.187      4.834    379.055     42.166    26.537 916.051 
Εκποιήσεις  (  149.620) (     23.589) (    65.880) (       632)  ( 151.615) (    42.523)              - (  433.859) 
31 ∆εκεµβρίου 2007 3.685.379   388.600 473.643 160.172 3.683.642 257.011 470.550 9.118.997 
         
Αποσβέσεις          
Υπόλοιπο –  
1 Ιανουαρίου 2006 

 
   483.518 

 
   78.994 

 
225.058 

 
127.453 

 
2.499.390 

 
125.135 

 
317.038 

 
3.856.586 

Επιβάρυνση έτους 76.103 27.620 61.465 17.773 212.706 18.043 39.546 453.256 
Στις εκποιήσεις                -              - (  17.527)             - (      9.445)              -              - (     26.972) 
31 ∆εκεµβρίου 2006   559.621   106.614 268.996 145.226 2.702.651 143.178 356.584 4.282.870 
1 Ιανουαρίου 2007         
Επιβάρυνση έτους      64.620      22.915 67.168       8,953    217.446  18.903 39.946 439.951 
Στις εκποιήσεις  (    97.018) (    22.038) (  49.585) (       442) (   137.947) (  34.906)              - (   341.936) 
31 ∆εκεµβρίου 2007 (  527.223) (  107.491) (286.579) (153.737) (2.782.150) (127.175) (396.530) (4.380.885) 
Καθαρή λογιστική 
αξία  

        

31 ∆εκεµβρίου 2007 3.158.156   281.109 187.064 6.435     901.492   129.836    74.020 4.738.112 
31 ∆εκεµβρίου 2006 2.998.569   270.112 119.340 10.744    753.551   114.190    87.429 4.353.935 
         
         

 
 
Οι εξασφαλίσεις  πάνω στα στοιχεία πάγιου ενεργητικού αναφέρονται στις σηµειώσεις 19 και 21. 

`
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10. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
    2007 2006 
   ΛΚ  ΛΚ  
 Σε αξίες δηµοσίων εταιρειών εισηγµένες στο    
   Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 140.003 161.673 
 Άλλες            -     4.800 
  140.003 166.473 
 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί όλες τις επενδύσεις σε αξίες δηµοσίων εταιρειών ως διαθέσιµα 

προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  Οι επενδύσεις σε αξίες δηµοσίων 
εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έχουν επανεκτιµηθεί στην αγοραία αξία 
τους στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Το έλλειµµα που προέκυψε µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 39 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση». 

 
11. Eπενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 
    2007 2006 
   ΛΚ  ΛΚ  
 
 Μετοχές σε τιµή κτήσης  31.200 31.200 
 
  Χώρα  Ποσοστό Τιµή κτήσης 
  σύστασης συµµετοχής 2007 2006 
  ΛΚ   ΛΚ   
 
 Phil-O-Media Limited Κύπρος 100% 1.000 1.000

     
 Phil-O-Net Limited Κύπρος 100% 10.000 10.000

  
 So Easy Kiosks Limited Κύπρος 100% 10.000 10.000

  
 Right Track Limited Kύπρος   51% 10.200 10.200 
   31.200 31.200

  
12. Eπενδύσεις σε συνδεδεµένη εταιρεία 
 
   2007 2006 
   ΛΚ  ΛΚ  
 
 Μετοχές σε τιµή κτήσης  16.500 16.500 
 
  Χώρα  Ποσοστό Τιµή κτήσης 
  σύστασης συµµετοχής 2007 2006 
  ΛΚ   ΛΚ   
 
 Rendering Clean (Recyclean) Ltd Κύπρος 33% 16.500 16.500 
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13. Αποθέµατα 
 
    2007 2006 
    ΛΚ   ΛΚ    
 
 Πρώτες ύλες   746.628 863.967 
 Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα    456.665 526.365 
 Εξαρτήµατα µηχανηµάτων       62.658     60.075 
 
 Σύνολο   1.265.951 1.450.407 
 
 Όλα τα πιο πάνω αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης. Εγινε πρόβλεψη για διαγραφή 

αποθεµάτων ύψους ΛΚ30.000.  Οι σύµβουλοι θεωρούν ότι τα υπόλοιπα αποθέµατα είναι 
ρευστοποιήσιµα τουλάχιστον στις αναφερόµενες τους αξίες. 

 
14. Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 
 
    2007 2006 
    ΛΚ   ΛΚ  
 
 Εµπορικοί χρεώστες      1.748.923 1.867.707 
 Υπόλοιπα θυγατρικών εταιρειών (Σηµ 26)   1.317.214 1.055.813 
 Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές      811.307     157.606 
    3.877.444 3.081.126 
 Επισφαλείς χρεώστες που διαγράφηκαν       (     12.080)  (   42.889) 
    3.865.364 3.038.237 
  
 Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 
 
 Στους άλλους χρεώστες και προπληρωµές συµπεριλαµβάνεται το ποσό των ΛΚ592.527 που αφορά 

την πώληση του εργοστασίου και άλλου εξοπλισµού. 
 
15. Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 
 
    2007 2006 
    ΛΚ   ΛΚ    
 
 Μετρητά στο ταµείο    3.561 3.968 
 Μετρητά στην τράπεζα   47.901 51.111 
    51.462 55.079 
 
 Τα µετρητά στην τράπεζα φέρουν ετήσιο τόκο που κυµαίνεται σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθορισµένα 

επιτόκια καταθέσεων και είναι εισπρακτέα σε πρώτη ζήτηση. 
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16. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
  2007 2006 
  ΛΚ   ΛΚ    
 Εγκεκριµένο: 
 100.000.000 µετοχές 10 σεντ η καθεµιά 10.000.000 10.000.000 
 
 Εκδοµένο και πλήρως καταβεβληµένο: 
 45.000.000 µετοχές προς 10 σεντ η καθεµία 4.500.000 4.500.000 
 
 Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε ως εξής: 
   Μετοχές 
  Από  Σε 
 Ιούλιος 1999 10.000 500.000 της ΛΚ1 
 Ιανουάριος 2000 500.000 10.000.000 της ΛΚ1 
 Ιανουάριος 2000 10.000.000 100.000.000 των 10 σεντ 
 
 Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε ως εξής: 
 
    Μετοχές 
   Από  Σε 
 Ιούλιος 1999 1.000 250.000 της ΛΚ1 
 Ιανουάριος 2000 250.000 2.500.000 της ΛΚ1 
 Ιανουάριος 2000 2.500.000 25.000.000 των 10 σεντ 
 Μάρτιος 2000 25.000.000 45.000.000 των 10 σεντ 
 
17. Αποθεµατικά 
 
 Το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί 

Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 δεν θεωρείται διαθέσιµο για διανοµή.  Το αποθεµατικό επανεκτίµησης, 
µε βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν θεωρείται διαθέσιµο για διανοµή. 

 
 Το αποθεµατικό προσόδου είναι διαθέσιµο προς διανοµή.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 τα διανεµητέα 

αποθεµατικά ανέρχονταν σε ΛΚ888.132. 
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18. Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
 Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο αρ. 12 ‘’Φόροι Εισοδήµατος’’. 
   Xρονικές Φορολογικές Σύνολο  
   διαφορές ζηµιές 2007   2006 
   ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

 
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 32.123 (  96.285) (  64.162)     (36.781) 
 (Πίστωση)/χρέωση στο λογαριασµό  
   αποτελεσµάτων από συσσωρευµένες 
   προσωρινές χρονικές διαφορές   2.291 (  31.677) (  29.386) (27.381) 
  
 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 34.414 (127.962) (  93.548) (64.162) 
 
 Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως 
   ακολούθως: 
 Συσσωρευµένες προσωρινές χρονικές  
   διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και των  
   κεφαλαιουχικών εκπτώσεων:     344.141 321.229 
  
 Φορολογικές ζηµιές εταιρείας   1.279.619 962.856

  
 

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. 

 
19. Μακροπρόθεσµο δάνειο  
     2007 2006 
  ΛΚ   ΛΚ   
 Μακροπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο αποπληρωτέο: 
 Εντός ενός έτους 881.767 340.584 
 Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.025.681 1.225.768 
 Πέραν των 5 ετών    748.447                - 
   2.655.895 1.566.352 
 
 Τα δάνεια φέρουν επιτόκιο 1% και 1,5% πέραν του βασικού επιτοκίου ετησίως και είναι 

εξασφαλισµένα όπως αναφέρεται στη σηµείωση 21. 
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20. Πιστωτής ενοικιαγοράς  
 
    2007 2006 
    ΛΚ   ΛΚ    
 
 Οφειλόµενο ποσό αποπληρωτέο    
 Εντός ενός έτους   95.417 74.556 
 Μεταξύ 2 και 5 ετών     70.365 125.819 
    165.782 200.375 
 
 Το συµβόλαιο ενοικιαγοράς αφορά την αγορά µηχανηµάτων, φέρει επιτόκιο 5,8% και είναι 

αποπληρωτέο εντός τριών ετών. 
 
21. Τραπεζικά παρατραβήγµατα 
 
 Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα της εταιρείας φέρουν τόκο ο οποίος κυµαίνεται σύµφωνα µε τα 

εκάστοτε καθορισµένα επιτόκια δανεισµού και  είναι εξασφαλισµένα µε: 
 α) υποθήκες σε κτίρια της Εταιρείας ύψους ΛΚ2.150.000, (2006:ΛΚ2.870.000) 
 β) εκχώρηση σε όφελος της τράπεζας ασφάλειας, πυρός, σεισµού και άλλων κινδύνων, η οποία  

καλύπτει περιουσία της εταιρείας ύψους ΛΚ6.177.000 (2006: ΛΚ3.660.000) 
 
22. Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
    2007 2006 
    ΛΚ   ΛΚ    
 
 Αναβαλλόµενο εισόδηµα   16.035 34.463 
 Πιστωτές εµπορίου   703.076 989.320 
 Υπόλοιπα θυγατρικών εταιρειών (Σηµ. 26)   44.996 42.710 
 Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα   180.475    198.329 
    944.582 1.264.822 
 
 Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 
 
23. Φορολογία 
 
    2007 2006 
    ΛΚ   ΛΚ    
 
 Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών   74.480 - 
 Εταιρικός φόρος    (47.637) (47.637) 
 Έκτακτη εισφορά για την άµυνα     1.912   1.311 
    28.755 (46.326) 
 
 Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους. 
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24. Ανειληµµένες / ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
    2007 2006 
    ΛΚ   ΛΚ    
 
 Τραπεζικές πιστώσεις 187.288 3.451 
 Εγγυητικές επιστολές  500 501.300 
 
 
25. Ανάλυση κατά τοµέα 
 
 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα 
  2007 2006 
 Κύκλος εργασιών ΛΚ  ΛΚ     
 
 Εξωτερικού 
 Μέση Ανατολή 700.872  997.964 
 Ευρώπη 387.440 1.000.955 
 ∆ιάφορες άλλες χώρες 20.602 48.994 
 Εσωτερικού 2.781.631 2.241.686 
 
 Σύνολο 3.890.545 4.289.599 
 
 Ζηµιά πριν τη φορολογία 
 
 Εξωτερικού  
   Μέση Ανατολή  16.701 73.043 
   Ευρώπη 9.233 73.262 
   ∆ιάφορες άλλες χώρες 491 3.585 
 Εσωτερικού   32.620 164.073 
    59.045 313.963 
   
 ∆εν είναι δυνατό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα του απασχολούµενου κεφαλαίου, 

των προσθηκών σε στοιχεία παγίου ενεργητικού και των αποσβέσεων. 
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26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα 
  
 ∆άνειο σε θυγατρική εταιρεία 
  2007 2006 
  ΛΚ      ΛΚ     
 
 So Easy Kiosks Limited  330.619 765.013 
 
     Το δάνειο είναι αποπληρωτέο εντός ενός έτους και δεν φέρει τόκο. 
 
 Χρεωστικά υπόλοιπα θυγατρικών εταιρειών 
 
 Phil-O-Media Limited 748.453 628.181 
 Phil-O-Net Limited 62.088 51.003 
 P.W. Sports Vision Limited 15.690 15.690 
 Right Track Limited    490.983    360.939 
   1.317.214 1.055.813 

 
 Πιστωτικά υπόλοιπα θυγατρικών εταιρειών 
 So Easy Kiosks Limited 42.109 38.512 
 Phil-O-Media Limited 2.887 1.173 
 Phil-O-Net Limited           -   3.025 

 44.996 42.710 
 

Έσοδα 
  
 ∆ικαιώµατα για διοικητικές υπηρεσίες 
 So Easy Kiosks Limited  48.100 48.100 
 Phil-O-Media Limited  47.333 45.320 

Phil-O-Net Limited 2.420 2.300 
Right Track Limited 76.250 67.600 

 
 Ενοίκια  
 So Easy Kiosks Limited  14.400 14.400 
 
 Πωλήσεις υπηρεσιών και προιόντων  
 So Easy Kiosks Limited  165.296 160.021 
 Phil-O-Media Limited 79.641 96.192 
 Right Trach Limited - 4.845 
 
 ΄Εξοδα  
 
 Αγορές προιόντων και υπηρεσιών  
 So Easy Kiosks Limited  3.338 350 
 Phil-O-Net Limited 2.060 3.025 
 Phil-O-Media Limited 1.490 1.173 
 
27. Σηµαντικές συµβάσεις µε όργανα διοίκησης 
 

∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ του Συγκροτήµατος και των οργάνων 
διοίκησης.  
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28. Συµµετοχή συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
 Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς και εταιρείες στις οποίες 
κατείχαν άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου, στις 31 ∆εκεµβρίου, 2007 και 
30 µέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ως 
ακολούθως: 

  31.3.2008 31.12.2007 
  %        %        
 Φιλόκυπρος Ανδρέου 75,01 74,39 
 Ηρως Μιλτιάδους 0,09 0,09 
 Zένος Λεµής 0,07 0,07 
 Μάριος Τορναρίτης 0,04 0,04 
 Ευστάθιος Παπαδάκης 0,01 0,01 
 Γιώργος ∆ηµητρίου 0,03 0,03 
 

29. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου 
 

 Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του άµεσα ή έµµεσα 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 
31 ∆εκεµβρίου, 2007 και 30 µέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης είναι ως ακολούθως: 

  31.3.2008 31.12.2007 
  %        %        
 Φιλόκυπρος Ανδρέου 75,01 74,39 
 
30. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
 Η εταιρεία έχει εκδόσει τραπεζική επιταγή ύψους £143.750 προς όφελος του Γυµναστικού Συλλόγου 

‘Τα Ολυµπια’ (Γ.Σ.Ο), για εξασφάλιση συµφωνίας της θυγατρικής της Εταιρείας Phil-O-Media Ltd.  
 
31. ∆εσµεύσεις  
 
 Η εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή αλλες δεσµεύσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
32. Σηµαντικά γεγονότα µετά την περίοδο του ισολογισµού 
  
 Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επίσηµου νοµίσµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 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 

 
 
 
Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 3 και 4 
 
 
 
 
 

  
 


