
Πέµπτη, 28 Μαρτίου 2008 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξέταση και έγκριση εξελεγµένων αποτελεσµάτων για το
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας σε σηµερινή του συνεδρία 27 Μαρτίου 2008 και ώρα 4:00 µ.µ. αφού
εξέτασε, ενέκρινε τα εξελεγµένα αποτελέσµατα για το οικονοµικό έτος 2007. 

Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 4:00 µ.µ. 
στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία. 

Η εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως
µη καταβληθεί µέρισµα για το έτος 2007. 

Με εκτίµηση, 

Ρολάνδος Λοίζου
Πρόεδρος
Rolandos Enterprises Public Ltd 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διοικητικό συμβούλιο Ρολάνδος Λοίζου

Γιόλα Λοίζου

Σωτήρης Λοίζου

Ρογήρος Κύρρης

Γιώργος Πετρίδης

Γραμματέας Eταιρείας Σωτήρης Λοίζου

Αναπληρωτής Γραμματέας Eταιρείας Diagoras (Secretarial) Ltd 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Μ. Παπαδάκης & Σία

Τραπεζίτες Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ

Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Εγγεγραμμένο γραφείο Βηθλεέμ 69, Βιομηχ. Περιοχή Στροβόλου
Στρόβολος 2033, Λευκωσία
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της Rolandos Enterprises Public Ltd και των θυγατρικών της εταιρειών (του Συγκροτήματος) για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 

Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η
παραγωγή και εμπορία επαγγελματικών προϊόντων για ινστιτούτα αισθητικής, η εξωτερική διαφήμιση και οι
ψηφιακές εκτυπώσεις. 

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

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

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

Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση ο κος Σωτήρης Λοίζου και
η κα Γιόλα Λοίζου αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους περιγράφονται στη σημείωση 29 των
οικονομικών καταστάσεων. 

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

Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, 

Ρολάνδος Λοίζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Λευκωσία, Κύπρος, 27 Μαρτίου 2008 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο, εμείς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και ο Οικονομικός Διευθυντής που είμαστε υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2007 με βάση τη γνώμη μας, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουμε
ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικοί

Ρολάνδος Λοίζου - Εκτελεστικός Πρόεδρος

Γιόλα Λοίζου

Σωτήρης Λοίζου

Μη Εκτελεστικοί

Ρογήρος Κύρρης

Γιώργος Πετρίδης

Οικονομικός Διευθυντής

Ηλίας Πουντουκίδης
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείαςRolandos Enterprises Public Ltd (η ''Εταιρεία'') 
και των θυγατρικών της (''το Συγκρότημα'') στις σελίδες 6 μέχρι 30, που αποτελούνται από τον ενοποιημένο
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την
ενοποιημένη κατάστασηαλλαγώνστα ίδια κεφάλαια και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος
που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές
σημειώσεις. 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των
ενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεωνσύμφωναμε ταΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ. 113. Ηευθύνηαυτήπεριλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχουσχετικού
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

Ηδική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμηπάνωσ' αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο για ναπάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατάπόσοοι 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 Διοικητικό 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. 

Managing Partner Maria House, 1 Avlonos street Telephone : +357 22 761362 
Michael Papadakis Bsc (Eng),FCA, DipM.MCIM P.O.Box 25601 Telefax : +357 22 767543 

1075 Nicosia, Cyprus e-Mail : mpapco@offshore.com.cy 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής
κατάστασης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των
ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης όπωςαυτά υιοθετήθηκαν από τηνΕΕ και τις απαιτήσεις τουπερί 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 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 Διοικητικού Συμβουλίου στη σελίδα 2 
συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 

Μ. Παπαδάκης & Σία
Εγκεγκριμμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2008 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

Σημ

Εισοδήματα  5 

Κόστος πωλήσεων

Μεικτό κέρδος

Άλλα έσοδα  6 

Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων

Χρέωση για απομείωση στην αξία των
άϋλων στοιχείων ενεργητικού 14

Κέρδος από εργασίες  7 

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης  9

Καθαρή (ζημιά)/κέρδος από επενδυτικές
δραστηριότητες  10

Κέρδος πριν από την φορολογία

Φορολογία  11

Καθαρό κέρδος για το έτος

Συμπληρωματικές
πληροφορίες (Σημ. 30) 

2007 2006 2007 2006 

£ £ € € 

4.466.642 4.164.370 7.631.705 7.115.243 

(2.240.982) (1.988.420) (3.828.942) (3.397.414) 

2.225.660 2.175.950 3.802.763 3.717.829 

53.840  5.718 91.991 9.770 

(1.629.514) (1.468.458) (2.784.188) (2.509.007) 

(200.000)  (300.000) (341.720) (512.580) 

449.986 413.210 768.846 706.012 

13.181 (11.624) 22.521 (19.861) 

(15.700)  33.791  (26.825)  57.735 

447.467 435.377 764.542 743.886 

(71.171)  (66.415)  (121.603)  (113.477) 

376.296  368.962  642.939  630.409 

Αναλογεί σε:

Μετόχους μητρικής εταιρείας 416.061

Συμφέρον μειοψηφίας  (39.765)

 376.296

387.468 710.882 662.028 

(18.506)  (67.943)  (31.619)

 368.962  642.939  630.409 

Κέρδος ανά μετοχή που κατανέμεται στους
μετόχους της μητρικής εταιρείας (σεντ) 12  0,77  0,72  1,32  1,23 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

Συμπληρωματικές
πληροφορίες (Σημ. 30) 

Σημ 2007 2006 2007 2006 

£ £ € € 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Aκίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 13 4.567.687 4.635.881 7.804.350 7.920.866 

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 14  253.451  453.451 433.046 774.766 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση 16  34.525  50.225  58.989  85.814

 4.855.663  5.139.557  8.296.385  8.781.446 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 17 1.024.287 1.145.623 1.750.097 1.957.411 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 18 2.492.100 2.307.467 4.258.002 3.942.538 

Επιστρεπτέοι φόροι 22 85.397 64.066 145.909 109.463 

Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 19  1.787.252  1.404.407  3.053.699  2.399.570

 5.389.036  4.921.563  9.207.707  8.408.982 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10.244.699 10.061.120 17.504.092 17.190.428 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια και αποθεματιά
Μετοχικό κεφάλαιο 20 5.416.663 5.416.663 9.254.910 9.254.910 

Συσσωρευμένα κέρδη  3.369.925  2.984.785 5.757.854  5.099.804 

8.786.588 8.401.448 15.012.764 14.354.714 

Συμφέρον μειοψηφίας  (66.508)  (26.743)  (113.635)  (45.693) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.720.080  8.374.705 14.899.129 14.309.021 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 21 1.120.271 1.215.691 1.914.095 2.077.130 

Παρατραβήγματα τραπεζών 193.859 256.454 331.227 438.177 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 22  210.489  214.270  359.641  366.100

 1.524.619  1.686.415  2.604.963  2.881.407 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 10.244.699 10.061.120 17.504.092 17.190.428 

Στις 27 Μαρτίου 2008 τοΔιοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση. 

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

Αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας

Μετοχικό Συσσωρευμένα Συμφέρον
κεφάλαιο κέρδη Ολικό μειοψηφίας Ολικό

£ £ £ £ £ 
1 Ιανουαρίου 2007 5.416.663 2.984.785 8.401.448 (26.743) 8.374.705 
Καθαρό κέρδος για το έτος - 416.061 416.061 (39.765) 376.296 
Αμυντική εισφορά στη
λογιζόμενη διανομή
μερίσματος για το έτος 2005   (30.921)  (30.921)   (30.921) 
31 Δεκεμβρίου 2007 

5.416.663 3.369.925 8.786.588 (66.508) 8.720.080 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας

Μετοχικό Συσσωρευμένα Συμφέρον
κεφάλαιο κέρδη Ολικό μειοψηφίας Ολικό

£ £ £ £ £ 
1 Ιανουαρίου 2006 5.416.663 2.660.326 8.076.989 222.678 8.299.667 
Καθαρό κέρδος για το έτος - 387.468 387.468 (18.506) 368.962 
Μερίδιο που εξαγοράστηκε
κατά την διάρκεια του έτους - - - (230.915) (230.915) 
Αμυντική εισφορά στη
λογιζόμενη διανομή
μερίσματος για το έτος 2004   (63.009)  (63.009)   (63.009) 
31 Δεκεμβρίου 2006 

5.416.663 2.984.785 8.401.448 (26.743) 8.374.705 

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

Συμπληρωματικές
πληροφορίες (Σημ. 30) 

2007 2006 2007 2006 
£ £ € € 

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν την φορολογία 447.467 435.377 764.542 743.885 
Αναπροσαρμογές για: 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 432.461 447.879 738.903 765.246 

Απομείωση εμπορικής εύνοιας 200.000 300.000 341.720 512.580 
Διαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας - (94.915) - (162.172) 
Κέρδος/(ζημιά) από επενδυτικές δραστηριότητες 15.700 (33.791) 26.825 (57.735) 
Tόκους πληρωτέους 33.718 31.384 57.610 53.622 
Τόκους εισπρακτέους (47.795) (33.205) (81.663) (56.734) 
Kέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού  (2.967)  (435)  (5.069)  (743) 

Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο
κεφάλαιο κίνησης 1.078.584 1.052.294 1.842.868 1.797.949 

Μείωση στα αποθέματα 121.336 42.304 207.315 72.280 
Αύξηση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά (184.633) (187.536) (315.464) (320.424) 
(Μείωση)/αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές  (95.420)  195.019  (163.035)  333.210 

Ροή μετρητών από εργασίες 919.867 1.102.081 1.571.684 1.883.015 
Φορολογία που πληρώθηκε (127.205)  (113.792)  (217.343)  (194.425) 
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  792.662  988.289 1.354.341 1.688.590 
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράκτηκαν 47.795  33.205 81.663 56.734 
Κυβερνητική χορηγία 7.520 92.486 12.849 158.022 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού 86.400 435 147.623 743 

Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού (455.220) (469.230) (777.789) (801.726) 

Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες - (136.000) - (232.370) 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων   28.492   48.682 
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  (313.505)  (450.612)  (535.654)  (769.915) 
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν  (33.718)  (31.384)  (57.610)  (53.622) 
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές
δραστηριότητες  (33.718)  (31.384)  (57.610)  (53.622) 

Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχα μετρητών 445.439 506.293 761.077 865.053 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 1.147.953  641.660  1.961.393 1.096.340 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 1.593.392 1.147.953  2.722.470 1.961.393 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από: 
Μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 1.787.251 1.404.407 3.053.697 2.399.570 
Παρατραβήγματα τραπεζών  (193.859)  (256.454)  (331.227)  (438.177) 

1.593.392 1.147.953 2.722.470 1.961.393 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Χώρα σύστασης

Η εταιρεία Rolandos Enterprises Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 11 Αυγούστου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. 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. 
Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Βηθλεέμ 69, Βιομηχ. Περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος 2033, Λευκωσία. 

Στις 7 Φεβρουαρίου 2000 ηΕταιρεία απέκτησε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Mega Print Colours 
by Rolandos Ltd. Στις 2 Νοεμβρίου 2000 η Εταιρεία απέκτησε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
M.D.I. Beauty Centre Ltd και το 51% της εταιρείας Today’s Woman Cosmetics 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.Στις 22 Ιανουαρίου 2001 η Εταιρεία απέκτησε το 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 και CO.B.S. Company Ltd. Στις 12 Ιανουαρίου 2006 η
Εταιρεία απέκτησε το υπόλοιπο 33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Polytropo Advertising 
Ltd, F.V. Panel Advertising Ltd, Evrima Advertising Office Ltd, A and D Network Promotions Ltd και CO.B.S. 
Company Ltd. 

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η
παραγωγή και εμπορία επαγγελματικών προϊόντων για ινστιτούτα αισθητικής, η εξωτερική διαφήμιση και οι
ψηφιακές εκτυπώσεις. 

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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

Βάση ετοιμασίας

Oι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωναμε ταΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και
Κανονισμών. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει
τροποποιηθεί με την εκτίμησησεδίκαιηαξία τωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείων διαθέσιμωνπρος
πώληση. 

Η ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών της Συγκροτήματος. Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς
όπουοιπαραδοχές και οι υπολογισμοί έχουνσημαντική επίδρασηστις οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζονται
στη Σημείωση 4. 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

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

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος. 

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

Βάση ενοποίησης

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
ιθύνουσας εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd και των θυγατρικών εταιρειών που αναφέρονται στην
σημείωση 15. 

Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα , άμεσα ή έμμεσα, ασκεί έλεγχο στην οικονομική
και λειτουργική τους πολιτική. Συνήθως στις εταιρείες αυτές κατέχεται πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία απόκτησης που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το
Συγκρότημα αποκτά τον έλεγχο των θυγατρικών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος
δεν υφίσταται. Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογίζεται με τη μέθοδο της αγοράς. Το κόστος απόκτησης
υπολογίζεται στη δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που παραχωρήθηκαν, των μετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν, κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, 
πλέον οποιοδήποτε κόστος που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα στην απόκτηση των θυγατρικών. Τα
αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτούνται με την
εξαγορά αποτιμούνται αρχικά στη δίκαιη αξία την ημερομηνία της απόκτησης, ανεξαρτήτως από οποιοδήποτε
συμφέρον μειοψηφίας. Το πλεόνασμα του κόστους απόκτησης πάνω από το μερίδιο του Συγκροτήματος στη
δίκαιη αξία των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Θυγατρικής που αποκτήθηκε
αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο της δίκαιης αξίας των καθαρών
περιουσιακώνστοιχείων της θυγατρικήςπουαποκτήθηκε, ηδιαφοράαναγνωρίζεται απευθείας στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας επί της αποκτώμενης οικονομικής μονάδος αρχικά επιμετρώνται
στην αναλογία της μειοψηφίας επί της καθαρής εύλογης αξίας των αναγνωρισθέντων περιουσιακών στοιχείων, 
των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων. 

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

Υπεραξία

Ηυπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας του μεριδίου του
Συγκροτήματος στα καθαρά αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την
ημερομηνία της εξαγοράς. Ηυπεραξία από την εξαγοράθυγατρικών εταιρειώνπεριλαμβάνεται στα ''άϋλαστοιχεία
ενεργητικού''. Ηυπεραξία ελέγχεται για απομείωσησε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον
συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας συνδεδεμένης εταιρείας
περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με αυτή την πώληση. Η υπεραξία
καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για απομείωση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Αναγνώριση εισοδημάτων

Το εισόδημααποτελείται από τηναξία τιμολόγησης για εμπορεύματα και υπηρεσίες μετά την αφαίρεση τουφόρου
προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα του Συγκροτήματος
αναγνωρίζονται ως εξής: 

• Πωλήσεις προϊόντων

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

• Παροχή υπηρεσιών

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με
αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση τις υπηρεσίες που
προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

• Εισόδημα από ενοίκια

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

• Πιστωτικοί τόκοι

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

• Πιστωτικά μερίσματα

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

Aνάλυση κατά τομέα

Το Συγκρότημα κατά την διάρκεια του υπό εξέταση έτους είχε τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς: 

• Παραγωγή και εμπορία επαγγελματικών προϊόντων
• Υπηρεσίες εξωτερικής διαφήμισης
• Ψηφιακές εκτυπώσεις

Η εμπορία των επαγγελματικών προϊόντων διεξάγεται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Ωφελήματα υπαλλήλων

Το Συγκρότημα και οι υπάλληλοι του συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση
τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται
και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες

Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς
χρεώστες, όπου θεωρείται αναγκαίο. Δε γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Οι
εμπορικοί χρεώστες αναφέρονται μετά από το συμψηφισμό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες, όταν
υπάρχει. 

Έσοδα χρηματοδότησης

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή των
δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 

Έξοδα χρηματοδότησης

Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 

Μετατροπή ξένου νομίσματος

• Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί το Συγκρότημα (''το νόμισμα λειτουργίας''). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Κυπριακές Λίρες  (Κ£), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του
Συγκροτήματος. 

• Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμέςσυναλλάγματοςπου
ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος
του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Φoρoλoγία

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούμενες
περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές
αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί
μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Ταακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμόςπαρουσιάζονται σε ιστορικό κόστοςμείονσυσσωρευμένες αποσβέσεις
και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

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
πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα:

 % 

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

Δεv λoγίζεται απόσβεση πάvω στη γη. 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη σύγκριση των
εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες

ΟιΚυβερνητικές χορηγίες οι οποίες λαμβάνονται για την απόκτησημηκυκλοφορούντωνπεριουσιακώνστοιχείων
πιστώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με δόσεις, αφού ληφθεί υπόψη η επωφελής χρήση
τωναντίστοιχωνμηκυκλοφορούντωνπεριουσιακώνστοιχείων. Αυτό επιτυγχάνεται με τηναφαίρεση της χορηγίας
από την εμφανιζόμενη στα βιβλία αξία των στοιχείων αυτών και την αναγνώριση του εισοδήματος μέσω ανάλογα
μειωμένης απόσβεσης. 

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον
ισολογισμό του Συγκροτήματος, από τη στιγμήπου το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος εκ τωνσυμβαλλομένων
του χρηματοοικονομικού μέσου. 

• Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες
προβλέψεις για εκτιμώμεναμηανακτήσιμαποσάαναγνωρίζονται στα αποτελέσματαχρήσεωςότανυπάρχει
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

Οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται στη
δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η δίκαιη αξία η οποία θεωρείται ως η
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς σύμφωνα με τις τιμές που δημοσιεύει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
την πιο πάνω ημερομηνία. 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Επενδύσεις (συνέχεια) 

Οι επενδύσεις σε αξίες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα, ως τέτοια θεωρείται η τιμή κτήσης. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει αναγνωρίζεται
στην κατάσταση 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 στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

• Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στοαναπόσβεστο κόστοςμε την χρησιμοποίηση τηςμεθόδου τουπραγματικού
επιτοκίου. 

Αποθέματα

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι
χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι
δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που
προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση
αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότημα
αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή
αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία. 

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. 
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
ΤοΣυγκρότημα εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους: κίνδυνοαγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου. Η πολιτική που εφαρμόζει το
Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 

• Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες
επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που
κατέχει το Συγκρότημα. 

• Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Οδανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

• Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσειςπιστωτικού κινδύνου. ΤοΣυγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίεςπου ναβεβαιώνουν
ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας
και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα
κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότημα
εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε
χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

• Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
περιουσιακώνστοιχείων με υψηλήρευστότητα και με το ναδιατηρεί ένα ικανοποιητικόποσόσεδεσμευμένες
πιστωτικές διευκολύνσεις. 

• Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω
αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές
εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα
διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα κυρίως Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και
Ευρώ. Ηδιεύθυνση τηςΕταιρείαςπαρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σεσυνεχή
βάση και ενεργεί ανάλογα. 

• Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του 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 του Συγκροτήματος δεν έχει
αλλάξει από το προηγούμενο έτος. 

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος είναι
περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕG ΛΟΓΙΣΤΙΚΕG ΕΚΤΙΜΗΣΕΙG ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΣΗG

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία
και σε άλλουςπαράγοντες, συμπεριλαμβανομένωνπροσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονόταπουπιστεύεται
ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

Το Συγκρότημα 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

Το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων
ποσώναπό τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται ηπρόβλεψη 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. Το Συγκρότημα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση
υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα
αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την
πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

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

Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων

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

Απομείωση υπεραξίας

Κατά την εξέταση της απομείωσης της υπεραξίας απαιτείται εκτίμηση της αξίας χρήσεως των σχετικών μονάδων
δημιουργίας ταμειακών ροών του Συγκροτήματος στις οποίες η υπεραξία έχει κατανεμηθεί. Ο υπολογισμός της
αξίας χρήσεως βασίζεται πάνω σε υποθέσεις εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
προκύψουν από τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών και χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο προεξοφλητικό
επιτόκιο υπολογίζεται η παρούσα αξία τους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Παραγωγή
και εμπορία Υπηρεσίες

επαγγελματικών εξωτερικής Ψηφιακές
προϊόντων διαφήμισης εκτυπώσεις Σύνολο

2007 £ £ £ £ 

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις στην Κύπρο 1.152.202 1.321.668 1.114.927 3.588.797 

Πωλήσεις στο εξωτερικό 1.304.769 - - 1.304.769 

Πωλήσεις εντός του Συγκροτήματος  (9.895)  (203.833)  (213.196)  (426.924) 

2.447.076 1.117.835  901.731 4.466.642 

Αποτελέσματα
Κέρδος από εργασίες  190.713  127.879  131.394 449.986 

Μη κατανεμημένα έσοδα/(έξοδα): 

Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 13.181 

Καθαρή ζημιά από επενδυτικές
δραστηριότητες  (15.700) 

Κέρδος πριν από την φορολογία  447.467 

Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία 5.458.514 1.907.614 1.101.376 8.467.504 
Μη κατανεμημένα περιουσιακά
στοιχεία  1.777.195 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10.244.699 

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις  476.010  613.216  278.226 1.367.452 
Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις  157.167 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.524.619 

Άλλες πληροφορίες
Προσθήκες ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 83.987 219.487 151.746 455.220 

Αποσβέσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 249.820 102.167 80.474 432.461 

Χρέωση για απομείωση στην αξία
των άϋλων στοιχείων ενεργητικού 69.188 130.812 - 200.000 

Πρόνοια για διαγραφή επισφαλών
χρεωστών 80.760 226.920 49.333 357.013 
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31 Δεκεμβρίου 2007 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) 

Παραγωγή
και εμπορία Υπηρεσίες

επαγγελματικών εξωτερικής Ψηφιακές
προϊόντων διαφήμισης εκτυπώσεις Σύνολο

2006 £ £ £ £ 

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις στην Κύπρο 1.015.279 1.442.596 1.027.723 3.485.598 

Πωλήσεις στο εξωτερικό 1.124.379 - - 1.124.379 

Πωλήσεις εντός του Συγκροτήματος   (252.000) (193.607)  (445.607) 

2.139.658 1.190.596  834.116 4.164.370 

Αποτελέσματα
Κέρδος από εργασίες 159.174 106.604 147.432 413.210 

Μη κατανεμημένα έσοδα/(έξοδα): 

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (11.624) 

Καθαρό κέρδος από επενδυτικές
δραστηριότητες  33.791 

Κέρδος πριν από την φορολογία  435.377 

Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία 5.492.732 1.729.514 1.296.682 8.518.928 
Μη κατανεμημένα περιουσιακά
στοιχεία  1.542.192 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10.061.120 

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις  541.504  764.991  238.569 1.545.064 
Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις  141.351 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.686.415 

Άλλες πληροφορίες
Προσθήκες ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 156.971 145.476 166.783 469.230 

Αποσβέσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 239.352 97.131 111.396 447.879 

Χρέωση για απομείωση στην αξία
των άϋλων στοιχείων ενεργητικού 103.782 196.218 - 300.000 

Πρόνοια για διαγραφή επισφαλών
χρεωστών 81.158 194.862 51.755 327.775 
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31 Δεκεμβρίου 2007 

6. AΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

2007 2006 
£ £ 

Κυβερνητικές χορηγίες 7.500  -
Κέρδος από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 2.967 435 
Ενοικιάσεις και επιδιορθώσεις μηχανημάτων 421 205 
Εισπράξεις από αποζημιώσεις για ακύρωση συμβολαίου
εξωτερικής διαφήμισης 24.182  3.774 

Εισπράξεις από σεμινάρια   1.304 
Εκπτώσεις ληφθείσες 18.770  -

53.840  5.718 

7. ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά την χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων: 

£ £ 
Κέρδος από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 2.967 435 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (σημ. 13) 432.461 447.879 
Κόστος προσωπικού (σημ. 8) 887.101 774.944 
Ενοίκια πληρωτέα 50.944 47.540 
Αμοιβή ελεγκτών 20.200 18.900 
Χρέωση για απομείωση στην αξία των άϋλων
στοιχείων ενεργητικού (σημ. 14) 200.000 300.000 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

£ £ 

Μισθοί και ημερομίσθια 887.101 774.944 

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότημα κατά τη διάρκεια του έτους 2007 και
2006 ήταν 85 και 78 αντίστοιχα. 
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9. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έσοδα χρηματοδότησης
Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικά μερίσματα
Συναλλαγματικό κέρδος

Μείον -
Έξοδα χρηματοδότησης
Τόκοι και έξοδα τράπεζας
Συναλλαγματική ζημιά
Τόκοι φορολογίας

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης

10. ΚΑΘΑΡΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2007 2006 
£ £ 

47.795 33.205 
80 634 

6.036  1.317 
53.911 35.156 

33.718 31.384 
958 1.168 

6.054 14.228 
40.730 46.780 
13.181 (11.624) 

£ £ 
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών περι -ιακών στοιχείωνουσ 937 

(Ζημιές)/κέρδη δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά περ
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (15.700) 

ιουσιακά
32.854 

(15.700) 33.791 

£ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ11. 

£ 

Εταιρικός φόρος τρέχοντος έτους 70.226 47.815 

Εταιρικός φόρος προηγούμενων ετών - 17.655 

Αμυντική εισφορά τρέχοντος έτους  945  945 

71.171 66.415 

Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό
που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
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11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

 2007 2006 

£ £ 

Λoγιστικό κέρδoς έτoυς πριv τη φoρoλoγία 497.467 435.377 

Φόρoς με βάση τoυς φoρoλoγικoύς συvτελεστές 78.101 70.776 

Φoρoλoγική επίδραση εξόδωv πoυ δεv εκπίπτoυv 3.189 44.235 

Φoρoλoγική επίδραση εκπτώσεωv και εσόδωv πoυ δεv 
φoρoλoγoύvται (2.363) (47.043) 

Φορολογική επίδραση ζημιών σε μεταφορά  (7.756) (19.208) 

71.171 48.760 

Φόροι προηγούμενων ετών   17.655 

Φoρoλoγία ως πιο πάνω  71.171  66.415 

Η εταιρεία και οι εξαρτημένες εταιρείες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ποσοστό 10% 
πάνω στα φορολογητέα κέρδη. Στη περίπτωση ζημιών, οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν και
να συμψηφίσουν τις ζημιές αυτές με τα κέρδη των επόμενων ετών χωρίς περιορισμό και χωρίς να υπόκεινται
σε οποιοδήποτε φορολογικό συντελεστή. 

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

12. ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2007 2006 

Κέρδoς πoυ αvαλoγεί στoυς μετόχoυς (£)  416.061  387.468 

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες
κατά την διάρκεια του έτους 54.166.636 54.166.636 

Κέρδος ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής
εταιρείας (σεντ)  0,77  0,72 



23 

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2007 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, 

ΓΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ

£ £ £ £ £ 

ΚΟΣΤΟΣ
1 Ιανουαρίου 3.574.263 3.520.868
Προσθήκες 1.273 288.219
Διαθέσεις - (252.688)
Κυβερνητική χορηγία  - (6.679)
31 Δεκεμβρίου 3.575.536 3.549.720
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1 Ιανουαρίου 408.957 2.474.728

Επιβάρυνση για το έτος 134.101 188.949
Διαθέσεις  - (169.255)
31 Δεκεμβρίου  543.058 2.494.422
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 3.032.478 1.055.298

695.914 284.074 8.075.119 
69.238 96.490 455.220 

- (25.199) (277.887) 
(841)  - (7.520) 

764.311 355.365 8.244.932 

391.413 164.140 3.439.238 

79.589 29.822 432.461 
- (25.199)  (194.454) 

471.002 168.763 3.677.245 

293.309 186.602 4.567.687 

2006 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, 

ΓΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ

£ £ £ £ £ 

ΚΟΣΤΟΣ
1 Ιανουαρίου 3.471.079 3.338.780
Προσθήκες 103.184 274.574
Διαθέσεις  - -
Κυβερνητική χορηγία  - (92.486)
31 Δεκεμβρίου 3.574.263 3.520.868
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1 Ιανουαρίου 275.018 2.260.003
Επιβάρυνση για το έτος 133.939 214.725
Διαθέσεις  - 
31 Δεκεμβρίου  408.957 2.474.728
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
31 Δεκεμβρίου 3.165.306 1.046.140

641.532 253.748 7.705.139 
54.382 37.090 469.230 

- (6.764)  (6.764) 
- - (92.486) 

695.914 284.074 8.075.119 

321.919 141.183 2.998.123 
69.494 29.721 447.879 

- (6.764)  (6.764) 
391.413 164.140 3.439.238 

304.501 119.934 4.635.881 

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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

14. ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2007 Υπεραξία
Κ£ 

1 Ιανουαρίου 2007 453.451 
Χρέωση για απομείωση στην αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού (200.000) 
31 Δεκεμβρίου 2007  253.451 

2006 Υπεραξία
Κ£ 

1 Ιανουαρίου 2006 753.451 
Χρέωση για απομείωση στην αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού (300.000) 
31 Δεκεμβρίου 2006  453.451 

15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

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

Χώρα Κύρια Ποσοστό
Όνομα εταιρείας Σύστασης Δραστηριότητα Συμμετοχής

Mega Print Colours by Rolandos Kύπρος Ψηφιακές εκτυπώσεις 100% 

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

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

Polytropo Advertising Ltd Κύπρος Εξωτερική διαφήμιση 100% 
F.V. Panel Advertising Ltd Κύπρος  “ ” 100% 
Evrima Advertising Office Ltd Κύπρος  “ ” 100% 
A and D Network Promotions Ltd Κύπρος  “ ” 100% 
CO.B.S. Company Ltd Κύπρος  “ ” 100% 
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RΟLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

2007 2006 
£ £ 

1 Iανουαρίου 50.225 17.371 
Αλλαγή δίκαιης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων (15.700) 32.854 
31 Δεκεμβρίου  34.525 50.225 

Δίκαιη αξία Δίκαιη αξία
2007 2006 

£ £ 
Αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 34.525 50.225 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, που αποτελούνται κυρίως από
εμπορεύσιμες μετοχές, επανεκτιμούνται κάθε χρόνο σε δίκαιες αξίες στις τιμές κλεισίματος στις 31 
Δεκεμβρίου. Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε αγορές με έντονη κίνηση, η δίκαιη αξία καθορίζεται
σύμφωνα με τις επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου. Για άλλες επενδύσεις, η δίκαιη αξία
υπολογίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς παρόμοιων τίτλων ή σύμφωνα με την προεξόφληση
των ταμειακών ροών των πραγματικών ενεργητικών στοιχείων. 

Τα χρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχεία διαθέσιμαπροςπώληση ταξινομούνταιως μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία
του ισολογισμού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου. 

Τα ακόλουθα περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε σχέση με τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση: 

2007 2006 

£ £ 
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμα προς
πώληση - 937 

(Ζημιές)/κέρδη δίκαιων αξιών χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμα
προς πώληση (15.700) 32.854 

Πιστωτικά μερίσματα  80  634 

(15.620) 34.425 

17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

£ £ 

Υλικά εκτύπωσης 98.482 101.067 
Πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και επαγγελματικά πρoϊόvτα για
ινστιτούτα αισθητικής  925.805 1.044.556 

1.024.287 1.145.623 

Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους. 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

18. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΟΣΑ

 2007 2006 
£ £ 

Εμπορικά εισπρακτέα 2.029.692 1.824.334 
Άλλα εισπρακτέα ποσά και προπληρωμές  462.408  483.133 

2.492.100 2.307.467 

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσάπου οφείλονται απόπελάτες είναι περιορισμένες
λόγω τουμεγάλουαριθμού τωνπελατών τουΣυγκροτήματος. Ηεμπειρία τουΣυγκροτήματοςστην είσπραξη
εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω
αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος για το
Συγκρότημα πέραν τωνποσώνπου προβλέφθηκαν για ζημιές από είσπραξη των εμπορικών εισπρακτέων. 

Το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε £ 61.690 (2006 : £ 107.574) για την απομείωση των
εμπορικών εισπρακτέων κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Κατά την
διάρκεια του ιδίου έτους το Συγκρότημα αναγνώρισε κέρδος ύψους £ 32.451 (2006 : £ 48.100) από
εμπορικά εισπρακτέα για τα οποία είχε γίνει πρόβλεψη στα προηγούμενα έτη. 

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

19. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

 2007 2006 

£ £ 

Μετρητά στο ταμείο  81.863  109.173 

Μετρητά στις τράπεζες  689.032 453.898 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταστάσεις 1.016.357  841.336 

1.787.252 1.404.407 

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 4,9% (2006: 4,5%) και αυτές
οι καταθέσεις έχουν μέσο όρο λήξης τις 90 μέρες. 

20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκεκριμένο
£ £ 

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

Εκδομένο
£ £ 

54.166.636 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η 5.416.663  5.416.663 
κάθε μία
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

21. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

 2007 2006 

£ £ 

Εμπορικοί πιστωτές 946.378 1.083.494 
Άλλα πιστωτικά υπόλοιπα  173.893  132.197 

1.120.271 1.215.691 

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

22. (ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΙ ΦΟΡΟΙ)/ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επιστρεπτέοι φόροι: 

Εταιρικός φόρος

£ 

(85.397)

£ 

(64.066) 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Εταιρικός φόρος

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

Έκτακτη εισφορά για τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος

148.158 

31.410 

30.921

210.489 

121.768 

29.493 

63.009 

214.270 

23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ

Η μητρική εταιρεία Rolandos Enterprises Pulic Ltd ελέγχεται άμεσα από τον κον. Ρολάνδο Λοίζου ο οποίος
κατέχει το 69,72% των μετοχών της Εταιρείας. Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας εμφανίζονται στην σημείωση
25. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 

Αμοιβή συμβούλων
Η συνολική αμοιβή των συμβούλων ήταν ως εξής:

 2007 2006 

£ £ 

Αμοιβή εκτελεστικών συμβούλων 142.188 136.067 

Αμοιβή μη εκτελεστικών συμβούλων  600  400 

142.788 136.467 
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2007 

24. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ

Τo πoσoστό στo κεφάλαιo της Εταιρείας πoυ κατέχoυv κατά κυριότητα, άμεσα, ή έμμεσα, τα μέλη τoυ
Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, σύμφωvα με τo παράρτημα ΣΤ/ΙΙΙ/22(7) τωv περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv 
Κύπρoυ Νόμωv και Καvovισμώv στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και  30 μέρες πριν την ειδοποίηση προς
σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακoλoύθως: 

27/03/2008 31/12/2007 
(%) (%) 

Ρολάνδος Λοίζου 69,55 69,55 
Γιόλα Λοίζου 0,13 0,13 
Σωτήρης Λοίζου 0,04 0,04 
Ρογήρος Κύρρης 0,06 0,06 
Γιώργος Πετρίδης 0,17 0,17 

Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ περιλαμβάvεται η άμεση συμμετoχή πoυ πρoκύπτει μέσω τoυ
πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγος του, κα Γιόλα Λοίζου (2.475.365 μετοχές), ο αδελφός του, κος Σωτήρη
Λοίζου (282.001 μετοχές), o πατέρας τoυ, κoς Αvδρέας Λoίζoυ  (72.863 μετoχές) και η μητέρα τoυ, κα
Αvδρovίκη Αvδρέoυ (8.000 μετoχές). Δεv 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) και ο πατέρας της, κος
Ανδρέας Χριστοδουλίδης (50.179 μετοχές). Δεv περιλαμβάvεται η έμμεση συμμετoχήπoυπρoκύπτει 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). Δεv περιλαμβάvεται η έμμεση
συμμετoχή πoυ πρoκύπτει μέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o πατέρας τoυ, κoς Αvδρέας Λoίζoυ, η μητέρα
τoυ, κα Αvδρovίκη Αvδρέoυ 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). 
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25. 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 τηςΕταιρείας σύμφωvαμε τo παράρτημαΣΤ/ΙΙΙ/22(8) τωv περί
Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόμωv και Καvovισμώv στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 30 μέρες
πριν την ειδοποίηση προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακoλoύθως: 

27/03/2008 31/12/2007 
(%) (%) 

Ρολάνδος Λοίζου 69,72 69,72 

Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ περιλαμβάvεται η άμεση συμμετoχή πoυ πρoκύπτει μέσω τoυ
πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγος του, κα Γιόλα Λοίζου (2.475.365 μετοχές), ο αδελφός του, κος Σωτήρη
Λοίζου (282.001 μετοχές), o πατέρας τoυ, κoς Αvδρέας Λoίζoυ  (72.863 μετoχές) και η μητέρα τoυ, κα
Αvδρovίκη Αvδρέoυ (8.000 μετoχές). Επίσης 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. 

26. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Πέραν των συναλλαγών που αναφέρονται στην σημείωση 23, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη σημαντική
σύμβαση με το Συγκρότημα στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την διάρκεια του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλα όργανα διοίκησης και συνδεδεμένα τους
πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον. 

27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2007 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 Δημήτρη
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 Δημήτρη 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 Δεκεμβρίου 2007 σε αντιδιαστολή με τα πιο πάνω, εκκρεμούσε αγωγή της εταιρείας Rolandos 
Enterprises Ltd εναντίον των Ειρήνης Κέστα, Μαρίας και Δημήτρη 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 Δημήτρης 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. 
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31 Δεκεμβρίου 2007 

28. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

To Συγκρότημα έχει μακροχρόνιες συμφωνίες με δέκα Δήμους 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: 

2007 2006 
£ £ 

Eντός ενός έτους 142.856 126.351 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 325.268 341.288 

468.124 467.639 

29. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 18 Ιανουαρίου 2008 η εταιρεία Rolandos Enterprises Ltd σύναψεσυμφωνία εξαγοράς 526.500 μετοχών
(νέας έκδοσης), ονομαστικής αξίας £ 0,10 (€ 0,17086) κάθε μία, της εταιρείας Cosmos Trading Ltd, ποσοστό
που αντιπροσωπεύει το 3% του μετοχικού κεφαλαίου, για το ποσό των £ 510.545 (€ 872.318). 

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

30. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31 
Δεκεμβρίου 2006, ο ενοποιημένος ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και η
ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου
2006 σε ευρώ αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
παρουσιάζονται σε ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο 57 του ΔΛΠ 21 "Οι Επιδράσεις Μεταβολών των
Τιμών Συναλλάγματος" χρησιμοποιώντας ως τιμή συναλλάγματος την ισοτιμία που εκδόθηκε από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού του τρέχοντος έτους (δηλαδή ΛΚ1 = 
ευρώ 1,70881 στις 31 Δεκεμβρίου  2007) τόσο για τα ποσά του τρέχοντος έτους όσο και για τα συγκριτικά
ποσά με βάση, την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 25 του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 


