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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                      
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλουν την ετήσια έκθεσή τους µαζί  µε τις ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

Αποτελέσµατα

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα για το έτος σε περίληψη είναι ως εξής:

2004 2003

£ £

Kύκλος εργασιών 3.521.435 3.455.890

Κέρδος έτους πριν την φορολογία 396.334 94.815

Φορολογία    (49.833)    (79.962)

Κέρδος έτους µετά την φορολογία 346.501 14.853

Συµφέρον µειοψηφίας     23.315   132.182

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους   369.816   147.035

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας παρουσιάζεται στη σελίδα 1.  

∆ραστηριότητες

Το Συγκρότηµα έχει τέσσερεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας:

• Επαγγελµατικά προιόντα για ινστιτούτα αισθητικής        

• Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριορίστου µεγέθους 

• Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης

• Εξωτερική διαφήµιση

Μετοχικό Κεφάλαιο

Εγκεκριµένο

2004 2003

£ £

200.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία 20.000.000 20.000.000



3

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετοχικό Κεφάλαιο (συνέχεια)

Εκδοµένο 

2004 2003

£ £

1 Ιανουαρίου 5.416.663 5.416.663

31 ∆εκεµβρίου 5.416.663 5.416.663

Στις 7 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία έκδοσε και παραχώρησε δωρεάν στους µετόχους 5.416.664 δικαιώµατα
αγοράς µετοχών (warrants) µε Τιµή Άσκησης 55 σεντ το κάθε ένα, µε περίοδο άσκησης 3-14 Μαίου 2004,
σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) πλήρως πληρωθείσες µετοχές
ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία.  Κατά την διάρκεια της περιόδου 3 - 14 Μαίου 2004 δεν εξασκήθηκε
κανένα δικαίωµα αγοράς µετοχών (warrants).

Ελεγκτές

Οι ελεγκτές της εταιρείας Μ. Παπαδάκης & Σία, εξέφρασαν την προθυµία τους να εξακολουθήσουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Ελεγκτές της Εταιρείας.   Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ρολάνδος Λοίζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2005
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Managing Partner
Michael Papadakis Bsc (Eng),FCA, DipM.MCIM

Maria House, 1 Avlonos street
P.O.Box 25601
1075 Nicosia, Cyprus

Telephone : +357 22 761362
Telefax : +357 22 767543
e-Mail : mpapco@offshore.com.cy

Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της Rolandos Enterprises Public Ltd

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων

1. Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Rolandos Enterprises Public Ltd και των
εξαρτηµένων της στις σελίδες 5 µέχρι 32 που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31
∆εκεµβρίου 2004, και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη
κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια  και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής για το έτος που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’
αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.  Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς
τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  Η
ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας
εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Στο
µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς
οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία,
για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει.

2. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.   Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν
όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο
οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω
σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες
στις οικονοµικές καταστάσεις.   Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών
αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύουµε ότι
ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας.

3. Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και της χρηµατοοικονοµικής
επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της
Κύπρου. 

Έκθεση επί άλλων νοµικών υποχρεώσεων

4. 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.
• Oι 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 ενοποιηµένες 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 µέχρι 3 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.

Μ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2005
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤO ETOΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004  

Σηµ 2004 2003

£ £

Κύκλος εργασιών 4,5 3.521.435 3.455.890

Κόστος πωλήσεων (1.881.161) (2.037.727)

Μεικτό κέρδος 1.640.274 1.418.163

Άλλα έσοδα 6  19.347  14.841

Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων (1.258.040) (1.314.433)

Κέρδος από εργασίες 7 401.581 118.571

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηµατοδότησης 8  8.838 (17.547)

Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων       (14.085)       (6.209)

Κέρδος πριν την φορολογία 396.334 94.815

Φορολογία 9     (49.833)     (79.962)

Κέρδος µετά την φορολογία 346.501 14.853

Συµφέρον µειοψηφίας     23.315    132.182

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους    369.816    147.035

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 11          0,68          0,27

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Σηµ 2004 2003

£ £

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγιο ενεργητικό 12 4.102.756 2.931.453

Εµπορική εύνοια                    13    785.360    834.622

4.888.116 3.766.075

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 15 980.253 894.559

Επενδύσεις 16 31.667 45.752

Χρεώστες και προπληρωµές 17 2.363.772 2.324.076

Eταιρικός φόρος επιστρεπτέος 49.700 45.895

Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο 19 1.614.859 2.337.360

5.040.251 5.647.642

Ολικό ενεργητικού 9.928.367 9.413.717

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο 20 5.416.663 5.416.663

Αποθεµατικά 2.544.411 2.174.595

7.961.074 7.591.258

Συµφέρον µειοψηφίας   267.913   291.228

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 21 528.940 502.880

Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 22 1.012.922  881.153

Οφειλόµενη φορολογία 23    157.518    147.198

1.699.380 1.531.231

Ολικό κεφαλαίων µετόχων και υποχρεώσεων 9.928.367 9.413.717

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στις 23  Μαρτίου 2005  και υπογράφηκαν εκ µέρους του από:

.................................................. ...........................................................
Ρολάνδος Λοίζου Γιόλα Λοίζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Σηµ  31/12/04 31/12/03

£ £

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγιο ενεργητικό 12 3.238.919 1.776.761

Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 14 2.281.663 2.281.663

5.520.582 4.058.424

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 15 697.432 518.420

Επενδύσεις 16 11.022 16.976

Χρεώστες και προπληρωµές 17 620.203 737.353

Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 21.639 11.665

Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 18  43.621 330.247

Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο 19 1.430.738 2.151.618

2.824.655 3.766.279

Ολικό ενεργητικού 8.345.237 7.824.703

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο 20 5.416.663 5.416.663

Αποθεµατικά 2.585.779 2.135.315

8.002.442 7.551.978

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 22 329.171 227.340

Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες 18  11.869  44.440

Οφειλόµενη φορολογία 23        1.755          945

   342.795   272.725

Ολικό κεφαλαίων µετόχων και υποχρεώσεων 8.345.237 7.824.703

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στις 23 Μαρτίου 2005 και υπογράφηκαν εκ µέρους του από:

.................................................. ...........................................................
Ρολάνδος Λοίζου Γιόλα Λοίζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Συγκρότηµα

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λογαριασµός
αποτελεσµάτων Ολικό

£ £ £

1 Ιανουαρίου 2004 5.416.663 2.174.595 7.591.258

Κέρδος έτους                 -    369.816    369.816

31 ∆εκεµβρίου 2004 5.416.663 2.544.411 7.961.074

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003

1 Ιανουαρίου 2003 5.416.663 2.027.560 7.444.223

Κέρδος έτους                 -    147.035    147.035

31 ∆εκεµβρίου 2003 5.416.663 2.174.595 7.591.258

Στις 7 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία έκδοσε και παραχώρησε δωρεάν στους µετόχους 5.416.664 δικαιώµατα
αγοράς µετοχών (warrants) µε Τιµή Άσκησης 55 σεντ το κάθε ένα, µε περίοδο άσκησης 3-14 Μαίου 2004,
σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) πλήρως πληρωθείσες µετοχές
ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία.  Κατά την διάρκεια της περιόδου 3 - 14 Μαίου 2004 δεν εξασκήθηκε
κανένα δικαίωµα αγοράς µετοχών (warrants).

Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών
τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία, δύο χρόνια µετά από το τέλος
του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα.
Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην
έκταση που οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της
λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος κατά
τα επόµενα δύο έτη.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των µετόχων.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΓΙΑ ΤO ETOΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

2004 2003

£ £

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 396.334  94.815

Αναπροσαρµογές για:

Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού 430.554 452.742

Aπόσβεση εµπορικής εύνοιας 49.262 49.262

Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων 14.085  6.209

Tόκους πληρωτέους 47.191 42.148

Τόκους εισπρακτέους (72.101) (86.930)
(Kέρδος)/ζηµιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού     (5.280)     10.089
Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  860.045  568.335

Αύξηση στα αποθέµατα (85.694) (87.553)

(Αύξηση)/µείωση στους χρεώστες και προπληρωµές  (39.696)  186.333

Αύξηση στους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα    131.769      63.306

Ροή µετρητών από εργασίες 866.424 730.421

Φορολογία που πληρώθηκε   (43.318)   (296.791)

Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες    823.106    433.630

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράκτηκαν  72.101  86.930

Κυβερνητική χορηγία      37.178      -

Εισπράξεις από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 10.230  8.250

Πληρωµές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (1.643.985)  (690.027)

Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (1.524.476)  (594.847)

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωµή τραπεζικών δανείων - (16.805)

Τόκοι που πληρώθηκαν    (47.191)    (42.148)

Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    (47.191)    (58.953)

Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών (748.561) (220.170)

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   1.834.480 2.054.650

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους   1.085.919 1.834.480

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:

Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο 1.614.859 2.337.360

Τραπεζικά παρατραβήγµατα   (528.940)   (502.880)

1.085.919 1.834.480

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία Rolandos Enterprises  Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 11 Αυγούστου 1994 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε το όνοµα Y & Z Cosmetics (Neoderma) Ltd.  Στις 21 Ιανουαρίου
2000 η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Rolandos Enterprises Ltd. Στις 24 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία
µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113.  Σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση που έγινε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2004 εγκρίθηκε
ψήφισµα αλλαγής ονόµατος της Εταιρείας από Rolandos Enterprises Ltd σε Rolandos Enterprises
Public Ltd.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2000 µέσα στα πλαίσια αναδιοργάνωσής της, η Εταιρεία απέκτησε άµεσα το
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Mega Print Colours by Rolandos Ltd.

Στις 2 Νοεµβρίου 2000 συµφώνησε να αποκτήσει ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας M.D.I.
Beauty Centre Ltd και το 51% της εταιρείας Today’s Woman Cosmetics Ltd. 

Στις 22 Ιανουαρίου 2001 η εταιρεία Rolandos Enterprises Ltd, σύναψε συµφωνία εξαγοράς για την
απόκτηση του 67% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Polytropo Advertising Ltd,
F.V. Panel Advertising Ltd, Evrima Advertising Office Ltd, A and D Network Promotions Ltd,  CO.B.S.
Company Ltd.

Στις 6 Νοεµβρίου 2000 οι τίτλοι της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.

Οι κύριες δραστηριότητες των εταιρειών του συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες:

• Επαγγελµατικά προιόντα για ινστιτούτα αισθητικής        
• Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριορίστου µεγέθους 
• Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης
• Εξωτερική διαφήµιση

Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στις 2 πρώτες κατηγορίες διεξάγονται στην Κύπρο και στο
εξωτερικό ενώ οι 2 τελευταίες δραστηριότητες διεξάγονται µόνο στην Κύπρο.  

Οι χώρες στις οποίες αντιπροσωπεύονται τα προϊόντα της εταιρείας και του Συγκροτήµατος στο
εξωτερικό είναι:  

Ελλάδα, Ολλανδία, Βέλγιο, Μάλτα, ∆ανία, Πολωνία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Σλοβενία, Ουκρανία,
Πορτογαλία, Ισραήλ, Χογκ- Κογκ, Θαϋλάνδη, Μαλαισία, Aρούµπα, Ταϊβάν,Σιγκαπούρη, Κορέα και
Αυστραλία.

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, συνάδουν µε τις
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόµων και Κανονισµών, και παρουσιάζονται σε Κυπριακές Λίρες.

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται
ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος.

Βάση ετοιµασίας

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και
συνάδουν µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Βάση ενοποίησης

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd και των εξαρτηµένων
εταιρειών της όπως αναφέρονται στη σηµείωση 14.   Η ενοποίηση των εξαρτηµένων εταιρειών έγινε
βάση των προνοιών του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 22 "Business Combinations" και για τους
σκοπούς της ενοποίησης ακολουθήθηκε η µέθοδος της εξαγοράς, εκτός της εξαρτηµένης Mega Print
Colours by Rolandos Ltd για την οποία ακολουθήθηκε η µέθοδος της ένωσης συµφερόντων µε βάση
το γεγονός ότι βρισκόταν κάτω από κοινό έλεγχο µε την Εταιρεία.

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

Πάγιo εvεργητικό και απoσβέσεις

Τα στoιχεία πάγιoυ εvεργητικoύ παρoυσιάζovται σε τιµή κόστoυς µείov συσσωρευµέvες απoσβέσεις.

Οι απoσβέσεις υπoλoγίζovται έτσι πoυ vα διαγράφεται τo κόστoς µείov η υπoλoγιζόµεvη
υπoλλειµµατική αξία τωv στoιχείωv πάγιoυ εvεργητικoύ σύµφωvα µε τηv σταθερή µέθoδo,
λαµβάvovτας υπόψη τηv διάρκεια της αvαµεvόµεvης ωφέλιµης oικovoµικής ζωής τoυς. Τα ετήσια
πoσoστά απόσβεσης είvαι τα εξής:

%

Κτίρια 4
Έπιπλα, εξoπλισµός και εγκαταστάσεις 10 - 20
Μηχαvήµατα και διαφηµιστικές πινακίδες 10 - 20
Οχήµατα 20

∆εv λoγίζεται απόσβεση πάvω στη γη.

Σε περίπτωση διάθεσης στoιχείoυ πάγιoυ εvεργητικoύ, η διαφoρά τoυ τιµήµατoς πώλησης και της
καθαρής λoγιστικής αξίας χρεώvεται ή πιστώvεται στo λoγαριασµό απoτελεσµάτωv τoυ έτoυς.

Eµπορική εύνοια

Η εµπορική εύνοια από εξαγορές αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης
αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό την ηµεροµηνία της εξαγοράς  των
εξαρτηµένων εταιρειών και της συνδεδεµένης εταιρείας.  Η εµπορική εύνοια που δηµιουργείται από
εξαγορές διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε ισόποσες χρεώσεις σε περίοδο 20 ετών
που αντιπροσωπεύει την υπολογιζόµενη ωφέλιµη ζωή της εµπορικής εύνοιας.  Η αρνητική εµπορική
εύνοια που δηµιουργείται από εξαγορές διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε ισόποσες
χρεώσεις σε περίοδο 20 ετών που αντιπροσωπεύει την υπολογιζόµενη ωφέλιµη ζωή της αρνητικής
εµπορικής εύνοιας.  Η αρνητική εµπορική εύνοια παρουσιάζεται ως αφαιρετέα από την εµπορική
εύνοια στον ισολογισµό.

Επενδύσεις σε εξαρτηµέvες εταιρείες

Οι επενδύσεις σε εξαρτηµέvες εταιρείες περιλαµβάνονται στov Iσoλoγισµό της Εταιρείας µε βάση τηv
τιµή κτήσης.   Γίvεται πρόvoια, όπoυ χρειάζεται, για vα αvαγvωρισθεί τυχόv µόvιµη µείωση της αξίας
τωv επεvδύσεωv.  Οπoιαδήπoτε  µείωση σε σχέση µε τη καθαρή λoγιστική αξία, χρεώvεται στo
λoγαριασµό απoτελεσµάτωv.

Λεπτoµέρειες των εξαρτηµέvων εταιρειών της Εταιρείας παρoυσιάζovται στη σηµείωση 14.
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Απoθέµατα

Τα απoθέµατα παρoυσιάζovται στo χαµηλότερo τoυ κόστoυς και της καθαρής ρευστoπoιήσιµης αξίας
τoυς. Η τιµή κόστoυς υπoλoγίζεται µε βάση τη µέση σταθµική τιµή αγoράς περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ
κόστoυς µεταφoράς. Η καθαρή ρευστoπoιήσιµη αξία υπoλoγίζεται µε βάση τηv εκτιµηµέvη τιµή
πώλησης αφαιρoυµέvωv τυχόv επιπρόσθετου κόστους πoυ αvαµέvεται vα δηµιoυργηθεί µέχρι και
τηv πώληση. Όπoυ χρειάζεται γίvεται πρόvoια για ελαττωµατικά και άχρηστα απoθέµατα ή
απoθέµατα µε αργή κίvηση.

Eπενδύσεις

Οι επενδύσεις είναι για σκοπούς εµπορίας, είναι σε µετοχές δηµοσίων εταιρειών και παρουσιάζονται
στην αγοραία αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Για τον καθορισµό της αγοραίας αξίας χρησιµοποιείται
η µέση τιµή κλεισίµατος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου.  Τα κέρδη ή ζηµιές από την
επανεκτίµηση των µετοχών συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.  Σε περίπτωση
διάθεσης της επένδυσης η διαφορά µεταξύ του προιόντος διάθεσης και της καθαρής αξίας της
επένδυσης µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

Εµπορικοί χρεώστες

Χρεώστες αvεπίδεκτoι εισπράξεως διαγράφovται και επιπλέov γίvεται πρόβλεψη για συγκεκριµέvoυς
επισφαλείς χρεώστες. ∆εv γίvεται oπoιαδήπoτε γεvική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Οι
εµπoρικoί χρεώστες αvαφέρovται µετά από το συµψηφισµό της ειδικής πρόvoιας για επισφαλείς
χρεώστες.

Μετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv

Τα µετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv απoτελoύvται από µετρητά στo ταµείo και στις τράπεζες και από
τραπεζικά παρατραβήγµατα.

Tραπεζικά δάνεια

Τα τραπεζικά δάνεια παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένους τόκους.

Συγκριτικά ποσά

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

Φoρoλoγία

Γίvεται πρόβλεψη για φoρoλoγία µε βάση τη voµoθεσία και συvτελεστές πoυ ισχύoυv στηv Κύπρo.

Γίvεται επίσης πρόβλεψη για αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία εφαρµόζovτας τo αvαθεωρηµέvo ∆ιεθvές
Λoγιστικό Πρότυπo 12, «Φόρoι Εισoδήµατoς». Η πρόβλεψη γίvεται µε βάση τη µέθoδo της συvεχoύς
υπoχρέωσης για όλες τις προσωρινές διαφoρές στoιχείωv εvεργητικoύ και παθητικoύ µεταξύ τoυ
λoγιστικoύ και φoρoλoγικoύ χειρισµoύ.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές
διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν στο µέλλον
επαρκή φορολογικά κέρδη.

Αvαγvώριση εσόδωv

Τα εισoδήµατα της Εταιρείας αvαγvωρίζovται µε βάση τηv αρχή τωv δεδoυλευµέvωv εσόδωv.



13

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Ξέvα voµίσµατα

Συvαλλαγές πoυ γίvovται σε ξέvα voµίσµατα µεταφράζovται σε Λίρες Κύπρoυ µε βάση τηv τιµή
συvαλλάγµατoς πoυ ισχύει τηv ηµερoµηvία της συvαλλαγής.

Συvαλλαγές πoυ γίvovται σε ξέvα voµίσµατα και αφoρoύv απoθέµατα, µεταφράζovται σε Λίρες
Κύπρoυ µε βάση την τιµή συvαλλάγµατoς που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής.

Χρηµατικά στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ πoυ παρoυσιάζovται σε ξέvo συvάλλαγµα
µεταφράζovται σε Λίρες Κύπρoυ µε βάση τηv τιµή συvαλλάγµατoς πoυ ισχύει τηv ηµερoµηvία τoυ
ισoλoγισµoύ.

Οι συvαλλαγµατικές διαφoρές πoυ πρoκύπτoυv µεταφέρovται στo λoγαριασµό απoτελεσµάτωv.

Κυβερvητικές χoρηγίες και βoήθειες

Για τις κυβερvητικές χoρηγίες και βoήθειες εφαρµόζεται τo ∆ιεθvές Λoγιστικό Πρότυπo 20, «Λoγισµός
για Κυβερvητικές χoρηγίες και παρoυσίαση Κυβερvητικής βoήθειας». Οι µέθoδoι λoγισµoύ πoυ
εφαρµόστηκαv για τις κυβερvητικές χoρηγίες και βoήθειες είvαι oι ακόλoυθoι:

Κυβερvητική βoήθεια για πρoώθηση εξαγωγώv λoγίζεται σαv εισόδηµα στov χρόvo πoυ εισπράττεται.

   Κυβερvητική επιδότηση επιτoκίoυ δαvείωv για τεχvoλoγική αvαβάθµιση λoγίζεται σαv εισόδηµα στov
χρόvo πoυ εισπράττεται.

Κυβερvητική χoρηγία για µηχαvήµατα και εξoπλισµό αφαιρείται από τηv τιµή κόστoυς. Οι απoσβέσεις
υπoλoγίζovται αφoύ αφαιρεθεί από τηv τιµή κόστoυς τo πoσό της κυβερvητικής χoρηγίας.

Έξoδα συvτήρησης και επισκευώv

Οι δαπάvες για συvτήρηση και επισκευή στoιχείωv πάγιoυ εvεργητικoύ χρεώvovται στo λoγαριασµό
απoτελεσµάτωv στo χρόvo πoυ πραγµατoπoιoύvται.

Ενοίκια πληρωτέα

Τα έξοδα ενοικίων χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο έτος που πραγµατοποιούνται.

Ωφελήµατα προσωπικού

Η εταιρεία και το προσωπικό συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε
βάση τους µισθούς του προσωπικού.   Οι συνεισφορές της εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που
σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης

Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια ή σε
τραπεζικά παρατραβήγµατα µετά την αφαίρεση τόκων εισπρακτέων από µετρητά στις τράπεζες και
από το ξένο συνάλλαγµα (όπως επεξηγείται πιο πάνω). 

Το έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδα την ηµεροµηνία που είναι οφειλόµενα. Οι τόκοι
εισπρακτέοι υπολογίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που
καθίστανται εισπρακτέα. 

Αvάλυση κατά τoµέα

Πρωτoγεvής τoµέας

Το Συγκρότηµα έχει τέσσερεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας:

• Επαγγελµατικά προιόντα για ινστιτούτα αισθητικής
• Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριορίστου µεγέθους
• Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης
• Εξωτερική διαφήµιση

∆ευτερoγεvής τoµέας

Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες διεξάγονται στην Κύπρο και στο
εξωτερικό.  Οι τελευταίες δύο δραστηριότητες διεξάγονται µόνο στην Κύπρο.

Συναλλαγές µεταξύ των τοµέων δραστηριότητας του Συγκροτήµατος γίνονται σε καθαρά εµπορική
βάση. Η βάση κατανοµής µεταξύ των τοµέων δραστηριότητας του Συγκροτήµατος ήταν η
πραγµατική.

4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ποσά που τιµολογήθηκαν και υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν σε
πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και
επιστροφών και πριν την επιβάρυνση για Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  Οι πωλήσεις
εξωτερικού συµπεριλαµβάνουν επιπρόσθετα ναύλα, ασφάλιστρα και όλα τα άλλα έξοδα που
αφορούν τις εξαγωγές.
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Τo Συγκρότηµα εφαρµόζovτας τo αvαθεωρηµέvo ∆ιεθvές Λoγιστικό Πρότυπo Αρ. 14 «Αvάλυση Κατά
Τoµέα» παρoυσιάζει τα oικovoµικά στoιχεία τoυ όπως πιo κάτω:

Πρωτoγεvής τoµέας

Επαγγελµατικά πρoιόvτα για Ivστιτoύτα αισθητικής                   2004 2003

£ £

Κύκλoς εργασιώv 1.560.438 1.776.561
Μεικτό κέρδος 976.681 1.093.709
Ολικό εvεργητικoύ 6.258.597 5.502.549
Ολικό παθητικoύ 581.989 452.584
Ολικό απoσβέσεωv 77.903 78.326
Ολικό απόσβεσης εµπορικής εύνοιας 17.043 17.043
Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών 1.536.192 646.167

Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριoρίστoυ µεγέθoυς
Κύκλoς εργασιώv 550.424 493.888
Μεικτό κέρδος 259.132 173.230

Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης
Κύκλoς εργασιώv 191.671 204.568
Μεικτό κέρδος 46.001 49.395

Λόγω τoυ γεγovότoς ότι τα στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ πoυ αφoρoύv τις ψηφιακές
εκτυπώσεις απεριόριστoυ µεγέθoυς και τo κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης χρησιµoπoιoύvται από
κoιvoύ  δεv είvαι εφικτό vα γίvει διαχωρισµός και παρoυσιάζovται σαv σύvoλo.

Ψηφιακές εκτυπώσεις  απεριoρίστoυ µεγέθoυς /
Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης
Ολικό εvεργητικoύ 1.036.462 1.326.845
Ολικό παθητικoύ 189.336 192.947
Ολικό απoσβέσεωv 224.741 235.253
Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών 21.612 25.177

Eξωτερική διαφήµιση
Κύκλoς εργασιώv 1.218.902 980.873
Μεικτό κέρδος 358.460 101.829
Ολικό εvεργητικoύ 1.847.948 1.749.701
Ολικό παθητικoύ 928.055 885.700
Ολικό απoσβέσεωv 127.910 139.163
Ολικό απόσβεσης εµπορικής εύνοιας 32.219 32.219
Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών 86.181 18.683
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια)

Πρωτoγεvής τoµέας

2004 2003

Σύνολο                                     £ £

Κύκλος εργασιών 3.521.435 3.455.890
Μεικτό κέρδος 1.640.274 1.418.163
Ολικό εvεργητικoύ 9.143.007  8.579.095
Ολικό παθητικoύ 1.699.380 1.531.231
Ολικό απoσβέσεωv 430.554 452.742
Ολικό απόσβεσης εµπορικής εύνοιας 49.262 49.262
Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών 1.643.985 690.027

Συναλλαγές µεταξύ των τοµέων δραστηριότητας του Συγκροτήµατος γίνονται σε καθαρά εµπορική
βάση.  Συναλλαγές ύψους £ 337.389 µεταξύ του τοµέα ψηφιακών εκτυπώσεων απεριόριστου
µεγέθους και του τοµέα εξωτερικής διαφήµισης έχουν διαγραφεί κατά την ενοποίηση.

∆ευτερογεvής τoµέας

Αvάλυση κατά γεωγραφικό τoµέα

Κύκλος εργασιών £ £

Εξαγωγές 1.014.207 1.134.655

Εγχώριες πωλήσεις 2.507.228 2.321.235

3.521.435 3.455.890

Μεικτό κέρδος
Εξαγωγές 618.878 678.100

Εγχώριες πωλήσεις 1.021.396    740.063

1.640.274 1.418.163

Λόγω τoυ γεγovότoς ότι τα λειτoυργικά έξoδα και τα έξoδα χρηµατoδότησης τoυ Συγκρoτήµατoς,
αφoρoύv εξαγωγές και εγχώριες πωλήσεις χωρίς vα υπάρχει συγκεκριµέvoς διαχωρισµός µεταξύ τωv
δύo, θεωρήθηκε ότι η αvάλυση τoυ µεικτoύ κέρδoυς αvτί τoυ καθαρoύ κέρδoυς δίvει δικαιότερη
παρoυσίαση τωv απoτελεσµάτωv κατά γεωγραφικό τoµέα.

Λόγω τoυ γεγovότoς ότι όλα τα στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ τoυ Συγκρoτήµατoς,
χρησιµoπoιoύvται για σκoπoύς εγχώριωv πωλήσεωv και εξαγωγώv δεv είvαι εφικτό vα δoθεί δίκαιη
αvάλυση κατά γεωγραφικό τoµέα τoυ απασχoλoύµεvoυ κεφαλαίoυ.

Η βάση κατανοµής των κόστων στην «Ανάλυση κατά τοµέα» ήταν η πραγµατική.
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6. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α
2004 2003

£ £
Εκπτώσεις λαµβανόµενες - 7.921
Κυβερνητικές χορηγίες 4.963 -
Μερίσµατα εισπρακτέα 649 512
Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 6.990     -
Ενοικιάσεις και επιδιορθώσεις µηχανηµάτων 283 628
Αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες  6.462  5.780

19.347 14.841

7. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ              

Το κέρδος από εργασίες προέκυψε µετά την αφαίρεση/(πρόσθεση) των ακολούθων:

2004 2003
£ £

Αποσβέσεις 430.554 452.742
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού 531.055 556.445
Ενοίκια πληρωτέα 49.309 51.664
Αµοιβή εκτελεστικών συµβούλων 141.401 141.888
Αµοιβή ελεγκτών 16.300 16.825

        Απόσβεση εµπορικής εύνοιας 49.262 49.262
(Kέρδος)/ζηµιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (5.280) 10.089

Ο αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από το Συγκρότηµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν
59 (2003 : 62).

8. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α) ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

2004 2003
£ £

Τόκοι εισπρακτέοι 72.101 86.930
Συναλλαγµατικό κέρδος   2.098    9.039

74.199 95.969
Τόκοι και έξοδα τράπεζας (47.191) (41.799)
Τόκοι δανείων - (349)
Συναλλαγµατική ζηµιά (7.921) -
Τόκοι φορολογίας (10.249) (71.368)

  8.838 (17.547)



18

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

2004 2003

£ £

Εταιρικός φόρος για το έτος 40.494 56.402

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα για το έτος 810 945

Φόροι προηγούµενων ετών  8.529 22.615

49.833 79.962

Συµφιλίωση φoρoλoγίας µε βάση τo φoρoλoγητέo εισόδηµα και φoρoλoγίας µε βάση τo
λoγιστικό κέρδoς τoυ Συγκρoτήµατoς:

   2004 2003

£ £

Λoγιστικό κέρδoς έτoυς πριv τη φoρoλoγία 396.334 94.815

Φόρoς µε βάση τoυς φoρoλoγικoύς συvτελεστές 59.890 70.282

Φoρoλoγική επίδραση εξόδωv πoυ δεv εκπίπτoυv 2.067 7.758

Φoρoλoγική επίδραση εκπτώσεωv και εσόδωv πoυ δεv
φoρoλoγoύvται (3.664) -

Φορολογική επίδραση ζηµιών σε µεταφορά (8.428) (4.993)

Φορολογική επίδραση από συµψηφισµό ζηµιάς εξαρτηµένης
εταιρείας   (8.561) (15.700)

41.304 57.347

Φόροι προηγούµενων ετών    8.529 22.615

Φoρoλoγία ως πιο πάνω  49.833 79.962

Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο όπως τροποποιήθηκε  στις 15 Ιουλίου
2002, από την 1 Ιανουαρίου 2003 ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.  Στα φορολογητέα κέρδη
πέραν του £1.000.000 επιβάλλεται επιπρόσθετος συντελεστής 5% για τα έτη 2003 και 2004.  Από
1 Ιανουαρίου 2003 τα µερίσµατα εισπρακτέα απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου και υπόκεινται σε
έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 15%.  Το  50% του εισοδήµατος από τόκους απαλλάσσεται του
εταιρικού φόρου.   Επιπρόσθετα οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για
την άµυνα µε συντελεστή 10% στους εισπρακτέους τόκους. 

Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των
κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία, δύο χρόνια µετά
από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσαν το 70% αυτών των
κερδών σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή
τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση που οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν
πληρωθεί για το σχετικό έτος κατά τα επόµενα δύο έτη.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι
πληρωτέα για λογαριασµό των µετόχων.
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9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

Σε περίπτωση ζηµιών οι εταιρείες του Συγκροτήµατος έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να
συµψηφίσουν τις ζηµιές αυτές για σκοπούς εταιρικού φόρου µε τα κέρδη των επόµενων ετών.

Τo Συγκρότηµα, εφαρµόζovτας τo αvαθεωρηµέvo ∆ιεθvές Λoγιστικό Πρότυπo 12, “Φόρoι
Εισoδήµατoς“, πρoέβει σε πρόβλεψη για αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία. Για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2004 και 2003 η πρόβλεψη ήταv µηδέv, διότι δεv υπήρχαv πρoσωριvές διαφoρές
στoιχείωv εvεργητικoύ και παθητικoύ µεταξύ τoυ λoγιστικoύ και φoρoλoγικoύ χειρισµoύ.

10. ΚΕΡ∆ΟΣ IΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ 

Από τo εvoπoιηµέvo κέρδoς τoυ Συγκρoτήµατoς, τo κέρδoς πoυ έχει διακαvovιστεί στις oικovovoµικές
καταστάσεις της Iθύvoυσας εταιρείας έχει ως ακoλoύθως:

2004 2003

£ £

Κέρδoς µετά τηv φoρoλoγία 450.464   622.549

11. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Κέρδoς πoυ αvαλoγεί στoυς µετόχoυς (£)     369.816     147.035

Σύνολο εκδοµένων µετοχών 54.166.636 54.166.636
 

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)                    0,68               0,27
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12. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Συγκρότηµα

2004

ΓΗ, 
ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ

£ £ £ £ £
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
1 Ιανουαρίου 1.707.348 2.756.445 452.774 176.400 5.092.967
Προσθήκες 1.106.323 369.639 106.802 61.221 1.643.985
∆ιαθέσεις               -      (8.300)             - (44.169)    (52.469)
Κυβερνητική χορηγία               -     (37.178)            -            -    (37.178)
31 ∆εκεµβρίου 2.813.671 3.080.606 559.576 193.452 6.647.305
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1 Ιανουαρίου 112.237 1.686.634 229.103 133.540 2.161.514
Επιβάρυνση έτους    32.843 320.666 53.932 23.113 430.554
∆ιαθέσεις              -       (3.350)            -  (44.169)     (47.519)
31 ∆εκεµβρίου   145.080 2.003.950 283.035 112.484 2.544.549
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
31 ∆εκεµβρίου 2.668.591 1.076.656 276.541  80.968 4.102.756

2003

ΓΗ, 
ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ

£ £ £ £ £
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
1 Ιανουαρίου 1.059.246 2.756.400 434.767 186.167 4.436.580
Προσθήκες 657.682 14.338 18.007       - 690.027
∆ιαθέσεις      (9.580)    (14.293)            -   (9.767)    (33.640)
31 ∆εκεµβρίου 1.707.348 2.756.445 452.774 176.400 5.092.967
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1 Ιανουαρίου 81.310 1.348.983 173.996 119.784 1.724.073
Επιβάρυνση έτους    32.843 341.471 55.107 23.321 452.742
∆ιαθέσεις      (1.916)      (3.820)            -   (9.565)    (15.301)
31 ∆εκεµβρίου   112.237 1.686.634 229.103 133.540 2.161.514
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
31 ∆εκεµβρίου 1.595.111 1.069.811 223.671  42.860 2.931.453

Κυβερvητικές χoρηγίες για µηχαvήµατα και εξoπλισµό αφαιρούνται από τηv τιµή κόστoυς. Οι
απoσβέσεις υπoλoγίζovται αφoύ αφαιρεθεί από τηv τιµή κόστoυς τo πoσό της κυβερvητικής
χoρηγίας.
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12. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνέχεια)

Εταιρεία

2004

ΓΗ,
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΑ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ

£ £ £ £ £
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

1 Ιανουαρίου 1.682.947 86.134 265.694 78.092 2.112.867

Προσθήκες 1.106.323 290.300 95.207 44.362 1.536.192

∆ιαθέσεις              -             -            - (41.069)     (41.069)

31 ∆εκεµβρίου 2.789.270 376.434 360.901 81.385 3.607.990

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1 Ιανουαρίου 110.285 36.411 123.864 65.546 336.106

Επιβάρυνση έτους   30.891 8.617 27.811 6.715 74.034

∆ιαθέσεις              -           -            - (41.069)    (41.069)

31 ∆εκεµβρίου  141.176  45.028 151.675 31.192   369.071

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

31 ∆εκεµβρίου 2.648.094 331.406 209.226 50.193 3.238.919

2003

ΓΗ,
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΑ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ

£ £ £ £ £

ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

1 Ιανουαρίου 1.049.666 84.925 254.998 78.092 1.467.681

Προσθήκες   633.281   1.209  10.696           -   645.186

31 ∆εκεµβρίου 1.682.947 86.134 265.694 78.092 2.112.867

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1 Ιανουαρίου 79.394 27.797 96.574 57.888 261.653

Επιβάρυνση έτους       30.891   8.614   27.290   7.658     74.453

31 ∆εκεµβρίου   110.285 36.411 123.864 65.546   336.106

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

31 ∆εκεµβρίου 1.572.662 49.723 141.830 12.546 1.776.761
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13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ

Συγκρότηµα

Η εµπορική εύνοια αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και του καθαρού
ενεργητικού των εξαρτηµένων εταιρειών την ηµέρα της εξαγοράς.

ΚΑΘΑΡΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ      ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΥΝΟΙΑ 

31/12/04 31/12/03

100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου £ £ £ £

Μ.D.I. Beauty Centre Ltd 170.234  410.960 240.726 240.726

51% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου

Today’s Woman Cosmetics Ltd  49.271  149.403  100.132 100.132

67% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου   
Polytropo Advertising Ltd   5.219 671.300 666.081 666.081

67% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου
F.V. Panel Advertising Ltd                               564.360
Evrima Advertising Office Ltd                          3.771
A and D Network Promotions Ltd                    670
CO.B.S. Company Ltd                                         2.890

571.691    550.000  (21.691)  (21.691)
796.415 1.781.663 985.248 985.248

£ £

Υπόλοιπο εµπορικής εύνοιας 1 Ιανουαρίου 834.622 883.884

∆ιαγραφή στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  (49.262) (49.262)

Υπόλοιπο εµπορικής εύνοιας 31 ∆εκεµβρίου 785.360 834.622

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε την περίοδο απόσβεσης της εµπορικής εύνοιας σε 20 έτη από την
ηµεροµηνία εξαγοράς, που θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη ωφέλιµη οικονοµική
ζωή της, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος της επένδυσης, την αναµενόµενη κερδοφορία των
εξαρτηµένων εταιρειών και τη χρονική περίοδο κατά την οποία το Συγκρότηµα αναµένει να έχει
οικονοµικά ωφέλη.

Ποσό £ 21.691 αφορά αρνητική εµπορική εύνοια που προέκυψε µε την εξαγορά των εταιρειών F.V.
Panel Advertising Ltd, Evrima Advertising Office Ltd, A and D Network Promotions Ltd και CO.B.S.
Company Ltd.  Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η αρνητική εµπορική εύνοια
διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε ισόποσες χρεώσεις σε περίοδο 20 ετών που
αντιπροσωπεύει την υπολογιζόµενη ωφέλιµη ζωή της αρνητικής εµπορικής εύνοιας.  Η αρνητική
εµπορική εύνοια παρουσιάζεται ως αφαιρετέα από την εµπορική εύνοια στον ισολογισµό.
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14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εταιρεία

 31/12/04 31/12/03
£ £

Mega Print Colours by Rolandos Ltd 500.000 500.000
 M.D.I. Beauty Centre Ltd 410.960 410.960

Today’s Woman Cosmetics Ltd   149.403   149.403
Polytropo Advertising Ltd 671.300 671.300
F.V. Panel Advertising Ltd                                                         }
Evrima Advertising Office Ltd                                                    }
A and D Network Promotions Ltd                                              }
CO.B.S. Company Ltd                                                               }    550.000    550.000

2.281.663 2.281.663

H χώρα σύστασης το ποσοστό συµµετοχής, η κύρια δραστηριότητα και το έτος ίδρυσης κάθε
εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω:

Όνοµα εταιρείας
Χώρα

Σύστασης

Εκδοµένο
Μετοχικό
κεφάλαιο

  Ποσοστό
  Συµµετοχής

Κύρια
∆ραστηριότητα

Έτος
Ίδρυσης

£

Mega Print Colours by Rolandos Ltd Kύπρος 500.000 100% Ψηφιακές εκτυπώσεις 1986

Μ.D.I. Beauty Centre Ltd Κύπρος 2.400 100% Εµπορία επαγγελµατικών
προιόντων για ινστιτούτα
αισθητικής

1992

Today’s Woman Cosmetics Ltd Κύπρος 10.000 51% Παραγωγή και εµπορία
επαγγελµατικών  προιόντων
για ινστιτούτα αισθητικής

1986

Polytropo Advertising Ltd Κύπρος 100 67% Εξωτερική διαφήµιση 1990

F.V. Panel Advertising Ltd                     
                                   

Κύπρος 1.129.093 67%      “                  ” 1993

Evrima Advertising Office Ltd                
                                   

Κύπρος 1.000 67%      “                 ” 1999

A and D Network Promotions Ltd          
                                   

Κύπρος 1.000 67%      “                 ” 1997

CO.B.S. Company Ltd                           
                                   

Κύπρος 1.000 67%      “                 ” 1993
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14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια)

Η συνεισφορά των εξαρτηµένων εταιρειών στο Συγκρότηµα σε κέρδος/(ζηµιά) µετά τη φορολογία
ήταν ως ακολούθως:

 31/12/04 31/12/03
£ £

Mega Print Colours by Rolandos Ltd 89.518 (10.219)
Today’s Woman Cosmetics Ltd (24.834) (56.911)
M.D.I. Beauty Centre Ltd (85.612) (175.254)
Polytropo Advertising Ltd (21.521) (260.628)
F.V. Panel Advertising Ltd                                        (13.230) (57.121)
Evrima Advertising Office Ltd                                   186 661
A and D Network Promotions Ltd                             594 457
CO.B.S. Company Ltd                                              198 581

Το σύνολο ενεργητικού στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν ως ακολούθως: 

 31/12/04 31/12/03
£ £

Mega Print Colours by Rolandos Ltd 1.234.573 1.427.199
Today’s Woman Cosmetics Ltd 250.514 255.601
M.D.I. Beauty Centre Ltd - 78.595
Polytropo Advertising Ltd 1.681.379 1.533.407
F.V. Panel Advertising Ltd                                         1.250.158 1.253.861
Evrima Advertising Office Ltd                                   33.417 37.208
A and D Network Promotions Ltd                             21.056 11.471
CO.B.S. Company Ltd                                              47.865 36.360

Το σύνολο παθητικού στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν ως ακολούθως: 

 31/12/04 31/12/03
£ £

Mega Print Colours by Rolandos Ltd 201.182 483.326
Today’s Woman Cosmetics Ltd 168.452 148.705
M.D.I. Beauty Centre Ltd 82.611 75.594
Polytropo Advertising Ltd 1.955.770 1.786.277
F.V. Panel Advertising Ltd                                        302.311 292.784
Evrima Advertising Office Ltd                                   25.676 29.653
A and D Network Promotions Ltd                             18.430 9.439
CO.B.S. Company Ltd                                              41.681 30.374
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15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03

£ £

Υλικά εκτύπωσης 107.762 145.020
Πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και επαγγελµατικά πρoϊόvτα για
ινστιτούτα αισθητικής 872.491 749.539

980.253 894.559

Εταιρεία
£ £

Πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και επαγγελµατικά πρoϊόvτα για
ινστιτούτα αισθητικής 697.432 518.420

Όλα τα πιο πάνω αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους.  ∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε
αποθέµατα για τα οποία χρειαζόταν να γίνει πρόβλεψη για µείωση στην αξία τους.

16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ   

Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03
£ £

Επενδύσεις για εµπορία
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου

Α. Τsokkos Hotels Ltd 8.431 12.329
Αδελφοί Λανίτη Λτδ 17.034 26.553
A.S.G. Ltd 2.795 1.131
Αqua Sol Hotels Ltd 110 266
Demetra Investments Ltd 2.448 3.276
A & P (Andreou & Paraskevaides) Ltd      849   2.197

31.667 45.752
Εταιρεία

£ £
Επενδύσεις για εµπορία
Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου

A. Tsokkos Hotels Ltd 8.431 12.329
Αqua Sol Hotels Ltd 110 266
Demetra Investments Ltd 1.632 2.184
A & P (Andreou & Paraskevaides) Ltd      849  2.197

11.022 16.976

Οι επενδύσεις παρουσιάζονται στον Ισολογισµό στην δίκαιη αξία τους.  Η δίκαιη αξία για τις
επενδύσεις θεωρείται η µέση τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Η µέση τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία της εκθέσεως των ελεγκτών  για το Συγκρότηµα ήταν
£33.775 και για την Εταιρεία £ 12.899.
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17. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ

Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03
£ £

Εµπορικοί χρεώστες 1.822.571 1.838.958
Προκαταβολές σε προµηθευτές 101.632 91.462
Ποσό επιστρεπτέο από αγορά µετοχών 50.000 50.000
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές    389.569    343.656

2.363.772 2.324.076
Εταιρεία

£ £
Εµπορικοί χρεώστες 408.598 472.933
Προκαταβολές σε προµηθευτές 83.997 83.523
Ποσό επιστρεπτέο από αγορά µετοχών 50.000 50.000
Προπληρωµές     77.608   130.897

  620.203   737.353
Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους.

18. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εταιρεία
31/12/04 31/12/03

Χρεωστικά υπόλοιπα £ £

Mega Print Colours by Rolandos Ltd 11.846 290.379

Polytropo Advertising Ltd     31.775     39.868

    43.621   330.247

Τα πιο πάνω ποσά είναι επιστρεπτέα εντός ενός έτους, είναι χρηµατοδοτικής φύσης,  δεν φέρουν
τόκο και δεν υπάρχει γραπτή συµφωνία που να καθορίζονται οι όροι αποπληρωµής. 

£ £

Πιστωτικά υπόλοιπα
M.D.I. Beauty Centre Ltd - 26.845

Today’s Woman Cosmetics Ltd     11.869 17.595

  11.869 44.440

Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους, δεν φέρουν τόκο και δεν υπάρχει γραπτή
συµφωνία που να καθορίζονται οι όροι αποπληρωµής ούτε οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις. 
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19. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Συγκρότηµα
31/12/04 31/12/03

£ £

Μετρητά στις τράπεζες 1.553.207 2.300.052

Μετρητά στο ταµείο     61.652      37.308

1.614.859 2.337.360

Εταιρεία
£ £

Μετρητά στις τράπεζες 1.407.931 2.132.427

Μετρητά στο ταµείο      22.807      19.191

1.430.738 2.151.618

Τα µετρητά στις τράπεζες φέρoυv ετήσιo τόκo πρoς 5 - 5.5% και είvαι εισπρακτέα σε πρώτη ζήτηση.

20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκεκριµένο 

31/12/04 31/12/03
£ £

200.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η
κάθε µία

20.000.000 20.000.000

Εκδοµένο  

£ £
54.166.630  συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η
κάθε µία

 5.416.663  5.416.663

Στις 7 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία έκδοσε και παραχώρησε δωρεάν στους µετόχους 5.416.664
δικαιώµατα  αγοράς µετοχών (warrants) µε Τιµή Άσκησης 55 σεντ το κάθε ένα, µε περίοδο άσκησης
3-14 Μαίου 2004, σε αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) πλήρως
πληρωθείσες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία.  Κατά την διάρκεια της περιόδου 3 - 14
Μαϊου 2004 δεν εξασκήθηκε κανένα δικαίωµα αγοράς µετοχών (warrants).
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21. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ

Συγκρότηµα             

Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο προς 6.5 - 7% ετησίως και είναι εξασφαλισµένα µε
προσωπικές εγγυήσεις των συµβούλων και µετόχων του Συγκροτήµατος.

22. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α

Συγκρότηµα

31/12/04 31/12/03

£ £

Πιστωτές εµπορίου 838.611 745.381
Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα   174.311 135.772

1.012.922 881.153

Εταιρεία

£ £

Πιστωτές εµπορίου 301.046 200.078

Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα     28.125  27.262

  329.171 227.340

Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
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23. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Συγκρότηµα
31/12/04 31/12/03

£ £

Εταιρικός φόρος   123.633 115.333

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα        33.885   31.865

157.518 147.198

Εταιρεία
£ £

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα        1.755     945

24. ΧΡΗΜΑΤΟΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΜΕΣΑ

Τα κύρια χρηµατooικovoµικά στoιχεία ενεργητικού τoυ Συγκρoτήµατoς είvαι τα µετρητά στις τράπεζες
και στο ταµείο, oι εµπoρικoί χρεώστες και προπληρωµές. Οι κύριες χρηµατooικovoµικές υπoχρεώσεις
τoυ Συγκρoτήµατoς είvαι τα τραπεζικά παρατραβήγµατα, πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα.

Κίvδυvoς επιτoκίωv
Τα επιτόκια και oι όρoι απoπληρωµής τωv τραπεζικών παρατραβηγµάτων τoυ Συγκρoτήµατoς
παρoυσιάζovται στην σηµείωση 21 τωv oικovoµικώv καταστάσεωv.

Πιστωτικός κίvδυvoς
Ο πιστωτικός κίvδυvoς είvαι περιoρισµέvoς γιατί oι εµπoρικoί χρεώστες παρoυσιάζovται µετά τηv
αφαίρεση πρoβλέψεωv για επισφαλείς χρεώστες και δεν υφίσταται συγκέντρωση πιστωτικού
κινδύνου για το λόγο ότι οι χρεώστες της εταιρείας προέρχονται από διάφορους τοµείς της αγοράς
και γίνεται λεπτοµερής εξέταση της πιστωτικής αξίας των χρεωστών.

Πρoστασία από συvαλλαγµατικoύς κιvδύvoυς
Τo Συγκρότηµα υπόκειται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών διαφορών πάνω σε αγορές που γίνονται σε
ξένα νοµίσµατα κα σε πιστωτές του εξωτερικού.  Το Συγκρότηµα παρακολουθεί µε προσοχή τη
διεθνή αγορά συναλλάγµατος και προβαίνει, όποτε θεωρηθεί αναγκαίο και ανάλογα µε τις
περιστάσεις, στη χρήση συµβολαίων προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος.  Κατά το έτος 2004
το Συγκρότηµα δεν προέβη σε αγορά τέτοιων συµβολαίων.

∆ίκαιη αξία στoιχείωv εvεργητικoύ και παθητικoύ
Τόσo τα βραχυπρόθεσµα όσo και τα µακρoπρόθεσµα oικovoµικά στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ
τoυ Συγκρoτήµατoς παρoυσιάζovται σε τιµές πoυ πλησιάζoυv τη δίκαιη αξία τoυς.
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25. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ

Τo πoσoστό στo κεφάλαιo της Εταιρείας πoυ κατέχoυv κατά κυριότητα, άµεσα, ή έµµεσα, τα µέλη
τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, σύµφωvα µε τo παράρτηµα ΣΤ/ΙΙΙ/22(7) τωv περί Αξιώv και
Χρηµατιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόµωv και Καvovισµώv στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και  30 µέρες πριν
την ειδοποίηση προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακoλoύθως:

23/03/2005 31/12/2004
(%) (%)

Ρολάνδος Λοίζου 61,71 61,09
Γιόλα Λοίζου 4,83 4,70
Σωτήρης Λοίζου 0,56 0,56
Ρογήρος Κύρρης 0,06 0,06
Γιώργος Πετρίδης 0,17 0,17

Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει  µέσω
τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o πατέρας τoυ,  κoς Αvδρέας  Λoίζoυ  (72.863 µετoχές),  η  µητέρα  τoυ,
κα Αvδρovίκη Αvδρέoυ (8.000 µετoχές) και oι αδελφές τoυ, κα Χρυστάλλα Λoίζoυ (33.200 µετoχές)
και κα Ευφρoσύvη Παπαχαραλάµπoυς (34.600 µετoχές).  ∆εv περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή
πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o αδελφός τoυ, κoς Σωτήρης Λoίζoυ και τoυ
πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγός τoυ, κα Γιόλα Λoίζoυ και τα συγγεvικά µ’  αυτήv πρόσωπα.

Στo πoσoστό της κας Γιόλας Λoίζoυ περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει  µέσω τoυ
πoσoστoύ πoυ κατέχει η µητέρα της, κα Ζέττα Χριστoδoυλίδoυ (20.001 µετoχές), ο πατέρας της, κος
Ανδρέας Χριστοδουλίδης (50.179 µετοχές) και o αδελφός της, κoς Σoφoκλής Χριστoδoυλίδης (73.000
µετoχές).  ∆εv περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει
o σύζυγoς της, κoς Ρoλάvδoς Λoίζoυ και τα συγγεvικά µ’ αυτόv πρόσωπα.

Στο πoσoστό τoυ κoυ Σωτήρη Λoίζoυ περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει  µέσω
τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η κόρη του, κα Σοφία Λοίζου (20.000 µετοχές).  ∆εv περιλαµβάvεται η
έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει  µέσω τoυ  πoσoστoύ πoυ κατέχει o πατέρας τoυ, κoς Αvδρέας
Λoίζoυ, η µητέρα τoυ, κα Αvδρovίκη Αvδρέoυ, oι αδελφές τoυ, κα Χρυστάλλα Λoίζoυ και κα
Ευφρoσύvη Παπαχαραλάµπoυς και o αδελφός τoυ, κoς Ρoλάvδoς Λoίζoυ.

Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoγήρoυ Κύρρη περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω
τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγός τoυ, κα Αvτρoύλλα Κύρρη (20.122 µετoχές).

Στo πoσoστό τoυ κoυ Γιώργoυ Πετρίδη περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω
τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγος του κα Μαρία Πετρίδου (90.909 µετοχές) και του ποσοστού
που κατέχει  o αδελφός τoυ, κoς Βασίλης Πετρίδης (90.909 µετoχές).
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26. ΜΕΤΟΧΟI ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ

Tα πoσoστά τωv µετόχωv πoυ κατείχαv κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, πέvτε τoυλάχιστov τoις
εκατό της ovoµαστικής αξίας τoυ εκδoµέvoυ κεφαλαίoυ της Εταιρείας σύµφωvα µε τo παράρτηµα
ΣΤ/ΙΙΙ/22(8) τωv περί Αξιώv και Χρηµατιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόµωv και Καvovισµώv στις 31
∆εκεµβρίου 2004 και 30 µέρες πριν την ειδοποίηση προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
ήταν ως ακoλoύθως:

23/03/2005 31/12/2004
(%) (%)

Ρολάνδος Λοίζου 67,10 66,35

Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω
τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o πατέρας τoυ,  κoς  Αvδρέας Λoίζoυ (72.863 µετoχές),  η  µητέρα  τoυ,
κα  Αvδρovίκη Αvδρέoυ (8.000 µετoχές), oι  αδελφές τoυ, κα Χρυστάλλα Λoίζoυ (33.200 µετoχές) και
κα Ευφρoσύvη Παπαχαραλάµπoυς (34.600 µετoχές) και o αδελφός τoυ, κoς Σωτήρης Λoίζoυ
(302.001 µετoχές).  Περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ
κατέχει η σύζυγoς του, κα Γιόλα Λoίζoυ και τα συγγεvικά µ’ αυτήv πρόσωπα.

27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα.

28. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και  των Οργάνων ∆ιοίκησής της.

29. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εξαρτηµένες εταιρείες F.V. Panel Advertising Ltd,  Polytropo Advertising Ltd και CO.B.S. Company
Ltd έχουν µακροχρόνιες συµφωνίες µε δεκαπέντε ∆ήµους παγκυπρίως για παραχώρηση
δικαιώµατος τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων εντός των δηµοτικών ορίων των δήµων τους.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν µε βάση τις πιο πάνω συµφωνίες αναλύονται ως εξής:

31/12/04 31/12/03
£ £

Eντός ενός έτους  307.165 323.166
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 575.752 869.327
Πέραν των πέντε ετών                            -      13.590

882.917 1.206.083
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29. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)

Κατά την διάρκεια του έτους ο ∆ήµος Λευκωσίας µε βάση τη νέα νοµοθεσία που αφορά τις
διαφηµιστικές πινακίδες τερµάτισε το συµβόλαιο που είχε µε την εξαρτηµένη εταιρεία F.V. Panel
Advertising Ltd για τοποθέτηση πινακίδων.  Η πιο πάνω εταιρεία επιφυλάσσει τα δικαιώµατα της για
διεκδίκηση αποζηµιώσεων για τερµατισµό του συµβολαίου.

Το Συγκρότηµα ενοικιάζει γραφεία και εργοστασιακό χώρο στην Βιοµηχανική Περιοχή Αγίου
Αθανασίου στη Λεµεσό .  Το συµβόλαιο ενοικίασης δεν έχει ανανεωθεί.  Η εταιρεία είναι θεσµικός
ενοικιαστής και πληρώνει ενοίκιο µηνιαίως και αυξήσεις βάση της νοµοθεσίας.

30. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κατά τη 31 ∆εκεµβρίου 2004 εκκρεµούσαν οι ακόλουθες αγωγές εναντίον εταιρειών του
Συγκροτήµατος: 
! αγωγή  εναντίον της εταιρείας Rolandos Enterprises Ltd  για τερµατισµό συµβολαίου

εργοδότησης και απόλυση της Ειρήνης Κέστα,
! αγωγή εναντίον της εταιρείας Rolandos Enterprises  Ltd από Ειρήνη Κέστα,  Μαρία και ∆ηµήτρη

Βότση για ισχυρισµό καταπάτησης της µειοψηφίας των µετόχων της εταιρείας Today’s Woman
Cosmetics Ltd.

! αγωγή  εναντίον της Today’s Woman Cosmetics Ltd για τερµατισµό συµβολαίου εργοδότησης
και ισχυρισµό για υποχρεωτική παραίτηση του ∆ηµήτρη Βότση,

! αγωγή εναντίον της M.D.I. Beauty Centre Ltd για τερµατισµό συµβολαίου εργοδότησης και
ισχυρισµό για υποχρεωτική παραίτηση της Μαρίας Βότση.

Κατά τη 31 ∆εκεµβρίου 2004 σε αντιδιαστολή µε τα πιο πάνω, εκκρεµούσε  αγωγή της εταιρείας
Rolandos Enterprises Ltd εναντίον των Ειρήνης Κέστα, Μαρίας και ∆ηµήτρη Βότση για απάτη ή/και
ψευδείς παραστάσεις αναφορικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις βάση των οποίων έγινε η εξαγορά
της εταιρείας  M.D.I. Beauty Centre Ltd (100% του µετοχικού κεφαλαίου) και  της εταιρείας  Today’s
Woman Cosmetics Ltd (51% του µετοχικού κεφαλαίου). Οι Ειρήνη Κέστα, Μαρία και ∆ηµήτρης Βότση
ήταν διευθυντές και µέτοχοι των πιο πάνω εταιρειών πριν την εξαγορά τους από την εταιρεία
Rolandos Enterprises Ltd.

Με βάση νοµική συµβουλή, οι σύµβουλοι πιστεύουν πως υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι
οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν αναµένουν ότι η Εταιρεία θα υποστεί οποιαδήποτε
ζηµιά.  Ως εκ τούτου δεν έγινε πρόβλεψη σχετικά µε αυτό το θέµα σ{αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις.


