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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Αδάµος Κ. Αδαµίδης, Πρόεδρος 
 
Βαρνάβας Ειρήναρχος, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
 
Γιώργος Σ. Γεωργίου, ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
 
Σπαρσής Μοδέστου, ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
 
Αριστόδηµος Α. Αναστασιάδης, ∆ιοικητικός Σύµβουλος  
 
Κυριάκος Φιάκκας, ∆ιοικητικός Σύµβουλος  
 
Αλέξανδρος ∆ιογένους, ∆ιοικητικός Σύµβουλος (αποχώρησε 05/08/2004) 
 
Τάκης Κληρίδης, ∆ιοικητικός Σύµβουλος  
 
 
Ανθούλης Παπαχριστοφόρου, Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Adaminco Secretarial Limited 
Eagle Star House, 1ος  όροφος 
Θέκλας Λυσιώτη 35 
3030 Λεµεσός 
 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Eagle Star House, 1ος  όροφος 
Θέκλας Λυσιώτη 35 
3030 Λεµεσός 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή 
2003 Στρόβολος, Λευκωσία 
 

 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
KPMG 
Elma House, Μνασιάδου 10 
1065 Λευκωσία 
 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Αδάµος Κ. Αδαµίδης & Σια 
Eagle Star House, 1ος  όροφος 
Θέκλας Λυσιώτη 35 
3030 Λεµεσός 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
Share Link Securities Limited 
Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6,  
1507 Λευκωσία 
 
Λαϊκή Επενδυτική Λτδ 
Μέγαρο Silvex, Γρίβα ∆ιγενή 54 
1ος όροφος,  
Τ. Θ. 25065 
1306 Λευκωσία 
 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ 
Ελληνική Τράπεζα Λίµιτεδ  
Λαϊκή Τράπεζα Λίµιτεδ 
Τράπεζα Κύπρου Λίµιτεδ 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ 
HSBC Bank Middle East 
Banque Audi SAL 
Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε. 
ΑΛΦΑ Τράπεζα Λτδ 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. 
 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά το υπό επισκόπηση έτος παρέµειναν αµετάβλητες.  
Αυτές είναι η διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, η 
παροχή λύσεων και υπηρεσιών για δίκτυα και τηλεπικοινωνίες και η παροχή λύσεων και υπηρεσιών 
λογισµικού. 
 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Κατά την διάρκεια του έτους το µετοχικό κεφάλαιο παρέµεινε αµετάβλητο όπως επεξηγείται στην 
σηµείωση 17. 
 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζουν οι ακόλουθοι διοικητικοί συµβούλοι: Αδάµος Αδαµίδης 
(Πρόεδρος), Βαρνάβας Ειρήναρχος (Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων ∆ιοικητικός Σύµβουλος), Γιώργος 
Γεωργίου, Σπαρσής Μοδέστου, Αριστόδηµος Αναστασιάδης, Κυριάκος Φιάκκας και Τάκης Κληρίδης 
που διορίστηκε διοικητικός σύµβουλος στις 15 Σεπτεµβρίου 2003 και εκλέγηκε από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του 2004, οι οποίοι παραµένουν όπως και κατά το προηγούµενο έτος. Ο Αλέξανδρος 
∆ιογένους ήταν διοικητικός σύµβουλος µέχρι τις 5 Αυγούστου 2004 οπότε και αποχώρησε. 
 
  
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
Ο κ. Αριστόδηµος Αναστασιάδης και ο κ. Κυριάκος Φιάκκας αποχωρούν εκ περιτροπής, µε βάση το 
Άρθρο 94 του Καταστατικού είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η σχετική Έκθεση για την εφαρµογή του Κώδικα  παρατίθεται µετά την παρούσα. 
 
 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ελεγκτές κ.κ. KPMG εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 
 
 
 



 

 

 
 3 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Κατά το 2004 ο Κύκλος Εργασιών του Συγκροτήµατος έχει αυξηθεί κατά £25,5 εκατοµµύρια, ανερχόµενος στα  
£87,9 εκατοµµύρια από τα £62,4 εκατοµµύρια το 2003, που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης κατά 40,9%. Η 
µεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από επέκταση των εργασιών του Συγκροτήµατος στο εξωτερικό όσο και στο 
εσωτερικό, µέσω των θυγατρικών εταιρειών. Οι πωλήσεις του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 41,6% ενώ οι 
πωλήσεις της Κύπρου κατά 38,3%. Το µερίδιο των πωλήσεων στο εξωτερικό κατά το 2004 ανήλθε στα £69,7 
εκατοµµύρια, ή σε ποσοστό 79,2% των συνολικών πωλήσεων του Συγκροτήµατος. 
 
Το Μεικτό Κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος αυξήθηκε κατά  £1.277.562 και σε ποσοστό κατά 27,1%. Το 
περιθώριο µεικτού κέρδους µειώθηκε από 7,6% σε 6,8% λόγω της µεγαλύτερης αύξησης του κύκλου εργασιών 
που αφορά τον τοµέα διανοµής σε σύγκριση µε τους άλλους τοµείς µεγαλύτερου περιθωρίου µεικτού κέρδους. 
 
Τα Άλλα Εισοδήµατα, τα οποία αφορούν κυρίως προµήθειες εισπρακτέες και χρηµατοδότηση από τους 
προµηθευτές για προώθηση των προϊόντων τους, σηµείωσαν µείωση 21,5%. 
 
Τα Έξοδα ∆ιοίκησης έχουν αυξηθεί κατά £726.371, και σε ποσοστό κατά 18,7%, λόγω της επέκτασης των 
εργασιών των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό των εξόδων αυτών στον 
Κύκλο Εργασιών µειώθηκε από 6,2% το 2003 σε 5,2% το 2004. 
 
Η αύξηση στα Έξοδα Χρηµατοδότησης που ανέρχεται σε £306.616 (σε ποσοστό  κατά 119,8%) οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των χρεωστικών τόκων από τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα, που χρησιµοποιήθηκαν 
για την επέκταση των εργασιών, και την µείωση του κέρδους που προέκυψε από τις συναλλαγµατικές διαφορές.  
Η Εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει στη σύναψη δανείου πενταετούς διάρκειας µέχρι Λ.Κ.5 εκατοµµυρίων, µε 
επιτόκιο µεγαλύτερο του βασικού και µε παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών, µε έκδοση Οµολόγων 
που θα προσφερθούν στους µετόχους της Εταιρείας κατ’ αναλογία των κατεχόµενων από αυτούς µετοχών. Το 
δάνειο που θα συναφθεί σκοπεί να υπηρετήσει την επέκταση των εργασιών του Συγκροτήµατος, την καλύτερη 
εκµετάλλευση των επιχειρησιακών πόρων και τη βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας. 
 
Το Κέρδος πριν την φορολογία αυξήθηκε από £1.350.003 σε £1.539.883 το 2004  ή κατά 14,1%. Το κέρδος µετά 
τη φορολογία αυξήθηκε κατά £234.062 και σε ποσοστό κατά 19,5%.  
 
Το Αναπροσαρµοσµένο Κέρδος ανά Μετοχή το 2004 αυξήθηκε κατά 19,6% έναντι του 2003 και ανήλθε σε 2,32 
σεντ. 
 
Τα Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών σε σχέση µε τα Τραπεζικά Παρατραβήγµατα παρουσιάζουν χρεωστικό 
υπόλοιπο £0,025 εκατοµµύρια στο τέλος του 2004 από πιστωτικό υπόλοιπο £1,8 εκατοµµύρια στο τέλος του 
2003. Τα Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια αυξήθηκαν σε £3,7 εκατοµµύρια από £1,2 εκατοµµύρια. Τα Μακροπρόθεσµα 
∆άνεια αυξήθηκαν σε £1,5 εκατοµµύρια από £1 εκατοµµύριο. Ο λόγος αύξησης των Μακροπρόθεσµων και 
Βραχυπρόθεσµων δανείων είναι η αύξηση κατά £1,7 εκατοµµύρια λίρες στους χρεώστες και προπληρωµές ως 
επακόλουθο της αύξησης του κύκλου εργασιών του Συγκροτήµατος. 
 
Η βάση παρουσίασης για τα «Άλλα εισοδήµατα» και τα «Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης» άλλαξε µετά 
από οδηγίες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου µε αποτέλεσµα οι τόκοι εισπρακτέοι και το κέρδος που 
προέκυψε από συναλλαγµατικές διαφορές να αναφέρονται στα «Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης» αντί 
στα «Άλλα εισοδήµατα». Τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί στη νέα βάση παρουσίασης. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει, για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
τελικό µέρισµα για το 2004 ύψους £555.255, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,9 σεντ ανά µετοχή και σε ποσοστό 38,8% 
επί του κέρδους του έτους. 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η Εταιρεία συνεχίζει να στοχεύει σε περαιτέρω ενδυνάµωσή της στις αγορές του εξωτερικού, στη διατήρηση και 
ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην Κύπρο µε έµφαση στην ανάπτυξη του τοµέα του Λογισµικού και του 
τοµέα ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών και στην αύξηση του εύρους των προσφερόµενων προϊόντων.  Οι 
προοπτικές για το τρέχον έτος διαγράφονται πολύ καλές. 
 
Adaminco Secretarial Ltd 
Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2005 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 

 
 
Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
ΙΙ. ∆εύτερο Μέρος - Η Εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 
Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
A. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – Τα Μέλη των Επιτροπών ∆ιακυβέρνησης 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 6 Μαρτίου 2003 αποφάσισε την εφαρµογή όλων των προνοιών του 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης («ο Κώδικας»), που καταρτίστηκε από το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου. Οι Επιτροπές του Κώδικα από την 01/01/2004 συγκροτήθηκαν ως ακολούθως:  
1. Επιτροπή ∆ιορισµών 
 Αδάµος Αδαµίδης (Πρόεδρος), Βαρνάβας Ειρήναρχος, Γιώργος Γεωργίου, Σπαρσής Μοδέστου και Τάκης 

Κληρίδης (Μέλη). 
2. Επιτροπή Αµοιβών 
 Τάκης Κληρίδης (Πρόεδρος), Σπαρσής Μοδέστου και Αλέξανδρος ∆ιογένους µέχρι 05/08/2004 (Μέλη). 
3. Επιτροπή Ελέγχου 
 Σπαρσής Μοδέστου (Πρόεδρος) Βαρνάβας Ειρήναρχος, Γιώργος Γεωργίου µέχρι 16/11/2004, Αλέξανδρος 

∆ιογένους µέχρι 05/08/2004 και Τάκης Κληρίδης (Μέλη). 
4. Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 Αδάµος Αδαµίδης. 
5. Αξιωµατούχοι Επικοινωνίας 
 Κυριάκος Φιάκκας, Κωνσταντίνος Στυλιανού µέχρι 25/02/2005 και ∆ήµος Αναστασίου από την ίδια ηµεροµηνία. 
 
Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
Οι Όροι Εντολής της κάθε Επιτροπής, που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση της 
κάθε Επιτροπής, είναι οι ακόλουθοι: 
 
1. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής ∆ιορισµών 

1.1. Σκοπός της Επιτροπής θα είναι να βοηθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
- στην ανεύρεση προσοντούχων προσώπων για να γίνουν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
- στον καθορισµό της σύνθεσης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου και των Επιτροπών του  
- στην παρακολούθηση διαδικασίας για απολογισµό της αποδοτικότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και 

- στην ανάπτυξη και εφαρµογή κατευθυντηρίων γραµµών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας. 
1.2. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες και ευθύνες: 

α. Να κατευθύνει την έρευνα για εύρεση προσοντούχων προσώπων  για να γίνουν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και να επιλέγει υποψήφιους διοικητικούς συµβούλους για να προταθούν 
προς τους µετόχους για αποδοχή κατά την ετήσια γενική συνέλευση. Η Επιτροπή θα επιλέγει 
πρόσωπα υποψήφιους διοικητικούς συµβούλους µεγίστης προσωπικής και επαγγελµατικής 
ακεραιότητας, που θα έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ικανότητα και κρίση και που θα είναι οι πλέον 
ικανοί, σε συνδυασµό µε τους άλλους διοικητικούς συµβούλους, οµαδικά, να υπηρετήσουν τα 
µακροπρόθεσµα συµφέροντα των µετόχων. 

β. Να ανασκοπεί τη σύνθεση των επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να εισηγείται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο τον διορισµό διοικητικών συµβούλων σε κάθε Επιτροπή. Η Επιτροπή θα 
ανασκοπεί και εισηγείται σε ετήσια βάση τη σύνθεση των επιτροπών και θα προτείνει πρόσθετα 
µέλη επιτροπών για πλήρωση κενών θέσεων εφόσον απαιτείται. 

γ.  Να επεξεργάζεται και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση κατευθυντήριες γραµµές για 
την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί τις κατευθυντήριες αυτές γραµµές σε 
ετήσια βάση ή συχνότερα αν κριθεί αναγκαίο, και θα εισηγείται αλλαγές εφόσον απαιτείται. 

δ. Να επεξεργάζεται και εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση, διαδικασία ετήσιου 
απολογισµού της εργασίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του. Η Επιτροπή θα 
επιβλέπει τους ετήσιους απολογισµούς. 

ε.  Να ανασκοπεί σε ετήσια βάση τις αµοιβές και τα ωφελήµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
στ. Να µεταβιβάζει οποιανδήποτε από τις ευθύνες της σε υποεπιτροπές,  όπως η ίδια η Επιτροπή θα 

κρίνει  κατάλληλο. 
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ζ.  Να αναθέτει οποιανδήποτε διερεύνηση για υποψήφιους διοικητικούς συµβούλους και να αναθέτει 

σε εξωτερικούς συµβούλους όπως η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο. Η Επιτροπή θα έχει 
αποκλειστική εξουσία για την έγκριση της σχετικής αµοιβής και των σχετικών όρων εντολής. 

1.3. Η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση για τις ενέργειες και τις εισηγήσεις της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
µετά από κάθε συνεδρία της και θα καταρτίζει και παρουσιάζει στο διοικητικό συµβούλιο ετήσια έκθεση 
για την απόδοσή της. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο την επάρκεια αυτών 
των όρων εντολής και θα εισηγείται οποιεσδήποτε αλλαγές στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση. 

 
2. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Αµοιβών 

2.1. Σκοπός της Επιτροπής είναι να έχει τη γενική ευθύνη, που πηγάζει από τις υποχρεώσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για έλεγχο και καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών αξιωµατούχων της 
Εταιρείας.   

2.2. Για να µπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό της, η Επιτροπή θα έχει τις εξής εξουσίες και ευθύνες: 
α. Να αναθεωρεί και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, τους στόχους της Εταιρείας σε σχέση µε την αµοιβή 

του Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, καθώς και των υπολοίπων Εκτελεστικών ∆ιοικητικών 
Συµβούλων της Εταιρείας.  

 Συναφώς θα αξιολογεί το βαθµό επιτυχίας και εκπλήρωσης των στόχων από κάθε αξιωµατούχο 
και µε βάση την αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλει εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την 
προτεινόµενη αµοιβή τους, συµπεριλαµβανοµένων του µισθού, bonus, κινήτρων κλπ και τη µορφή 
µε την οποία θα καταβάλλονται (∆ικαιώµατα Επιλογής αγοράς Μετοχών κλπ). 

 Το ύψος των αµοιβών πρέπει να είναι επαρκές για να προσελκύει και να διατηρεί στην υπηρεσία 
της Εταιρείας, τον Πρώτο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή και τους άλλους Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς 
Συµβούλους που ενισχύουν τη διοίκηση της Εταιρείας. Μέρος της αµοιβής του Πρώτου 
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή καθώς και των άλλων Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων πρέπει να 
καθορίζεται µε τέτοιο τρόπο που να συνδέει αυτές τις αµοιβές µε τη απόδοση της Εταιρείας καθώς 
και του συγκεκριµένου ατόµου. 

 Η Επιτροπή θα ζητά τις απόψεις του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, όσον 
αφορά τις προτάσεις σχετικά µε τις αµοιβές των άλλων εκτελεστικών Συµβούλων. 

 Η Επιτροπή Αµοιβών δεν θα καθορίζει την αµοιβή των ∆ιοικητικών Συµβούλων για τον χρόνο 
συµµετοχής τους σε δραστηριότητες των επιτροπών. Αυτή η αµοιβή θα καθορίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

β. Να επεξεργάζεται και να αναθεωρεί τα σχέδια κινήτρων του προσωπικού της Εταιρείας και να 
προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχέδια ή αλλαγές που να ενθαρρύνουν το προσωπικό να 
καταβάλει ακόµα µεγαλύτερες προσπάθειες για εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας.  
Τα σχέδια κινήτρων θα πρέπει να  
i.  αποσκοπούν στη µακροχρόνια αύξηση της απόδοσης των κινήτρων, ούτως ώστε να 

ενθαρρύνουν τους αξιωµατούχους και το υπόλοιπο προσωπικό να παραµείνουν στην 
Εταιρεία,  

ii. να µη επιβαρύνουν την κερδοφορία της Εταιρείας, και  

iii. να είναι συµβατά µε τα συµφέροντα των µετόχων. 
2.3. α. Η Επιτροπή θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε επαγγελµατικές συµβουλές εντός και εκτός της 

Εταιρείας και θα µπορεί να λάβει υπόψη αµοιβές που καταβάλλονται σε συγκρίσιµες εταιρείες, για 
σκοπούς καθορισµού των αµοιβών του Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή και άλλων Εκτελεστικών 
∆ιοικητικών Συµβούλων, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη και την αρχή της δια τήρησης και αύξησης 
της απόδοσης της Εταιρείας και/ή του τοµέα ευθύνης κάθε συγκεκριµένου αξιωµατούχου και ότι 
αυξήσεις στις αµοιβές πρέπει να είναι το αποτέλεσµα αντίστοιχης βελτίωσης της απόδοσης της 
Εταιρείας. 

β. Η Επιτροπή Αµοιβών πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους όρους αµοιβής και τις συνθήκες 
εργοδοσίας σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας, όταν καθορίζονται µισθολογικές αυξήσεις, ούτως 
ώστε να κυριαρχεί σε ολόκληρη την Εταιρεία το αίσθηµα του δίκαιου διαµοιρασµού, εκ µέρους της 
Εταιρείας, των θετικών αποτελεσµάτων, στο µέτρο που αντιστοιχεί στον ρόλο και στη συνεισφορά 
τους στη βελτίωση της απόδοσης της Εταιρείας. 

γ. Η Επιτροπή  πρέπει να εξετάζει τις δεσµεύσεις αποζηµίωσης (συµπεριλαµβανοµένων εισφορών 
για συντάξεις) που προκύπτουν από τις συµφωνίες εργοδοσίας του Πρώτου Εκτελεστικού 
∆ιευθυντή και άλλων Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων, εάν υπάρχουν, στην περίπτωση 
πρόωρου τερµατισµού και να επιδιώκει την προσθήκη ρητή πρόνοιας στο αρχικό συµβόλαιο. Τα 
συµβόλαια εργοδότησης των Αξιωµατούχων αυτών δεν πρέπει να περιλαµβάνουν πρόνοιες οι 
οποίες εύλογα µπορούν να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις περιπτώσεις εξαγοράς ή 
συγχώνευσης της Εταιρείας, ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της Εταιρείας µε τυχόν πρόστιµα τα 
οποία δυνατόν να επιβληθούν σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους. 

δ. Σε περίπτωση όπου το αρχικό συµβόλαιο δεν περιλαµβάνει ρητή πρόνοια για δεσµεύσεις προς 
αποζηµίωση, σε περίπτωση πρόωρης αποµάκρυνσης, η Επιτροπή πρέπει εντός νοµικών 
πλαισίων και ανάλογα µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα της κάθε περίπτωσης, να προσαρµόζει την  
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 προσέγγιση της µε ευρύτερο σκοπό την αποφυγή επιβράβευσης της µειωµένης επίδοσης, να 

γίνεται δίκαιος χειρισµός όταν η αποµάκρυνση δεν οφείλεται σε µειωµένη  επίδοση και να 
χειρίζεται αυστηρά και µε στόχο τη µείωση της αποζηµίωσης στις περιπτώσεις αποχωρούντων 
Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων, ούτως ώστε να αντανακλάται η υποχρέωση των 
αποχωρούντων για απάµβλυνση της απώλειας. 

2.4. Η Επιτροπή θα συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Αµοιβών που θα υποβάλλεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στους µετόχους της Εταιρείας καθώς και το µέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης που αναφέρεται στις αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων, σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
τις διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

 
3. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου 

3.1. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η βοήθεια προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην εποπτεία της  ποιότητας 
και ορθότητας των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, της τήρησης των νοµικών και διοικητικών 
κανονισµών, της εξέτασης του επαγγελµατικού επιπέδου των ελεγκτών, της ελεγκτικής εργασίας και της 
ανεξαρτησίας τους, και της απόδοσης του  εσωτερικού ελέγχου. 

3.2 Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η  πλειοψηφία των 
µελών πρέπει να είναι µη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. 

3.3. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Επιτροπής είναι: 
α.  Η αξιολόγηση τον επιπέδου του εσωτερικού ελέγχου. 
β. Η επιθεώρηση όλων των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
γ. Η παροχή εισηγήσεων και συστάσεων για βελτίωση του διαχειριστικού ελέγχου. 
δ. Η επιθεώρηση εγκυκλίων, εκθέσεων οικονοµικού περιεχοµένου ή άλλων  πληροφοριών σχετικά µε 

τα δικαιώµατα των Μετόχων προ της αποστολής των  προς αυτούς. 
ε. Η εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό και την αµοιβή των 

εξωτερικών ελεγκτών. 
στ. Η ευθύνη για τις σχέσεις της Εταιρείας µε τους εξωτερικούς ελεγκτές γενικά,  

συµπεριλαµβανοµένης και της συζήτησης για το προσωπικό των ελεγκτών που θα είναι υπεύθυνοι 
για τον έλεγχο της Εταιρείας. 

ζ. Η επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσµατικότητας του ελέγχου ως επίσης και της ανεξαρτησίας 
και αποτελεσµατικότητας των εξωτερικών ελεγκτών. 

η. Ο χειρισµός των παρατηρήσεων/ εισηγήσεων των ελεγκτών σχετικά µε τη διαχείριση της 
Εταιρείας, την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων και την 
παρακολούθηση της εφαρµογής τους. 

θ. Συζήτηση µε τη διεύθυνση και τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της πολιτικής για τη διαχείριση και 
αξιολόγηση του επιχειρηµατικού κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένων και των κυριοτέρων 
οικονοµικών κινδύνων της Εταιρείας και των µέτρων που λαµβάνονται από τη ∆ιεύθυνση για την 
παρακολούθηση και τον περιορισµό τους. 

ι. Η υποβολή ετησίως αναφοράς στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που να περιλαµβάνει: 
i. Το ποσό των ελεγκτικών και συµβουλευτικών αµοιβών που πληρώνονται από την Εταιρεία 

και τις θυγατρικές της στους Ελεγκτές της Εταιρείας. 
ii. Την ανάθεση στους Ελεγκτές συµβουλευτικών καθηκόντων εφόσον κρίνεται ουσιώδης είτε µε 

βάση τη σηµασία του ζητήµατος για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της, είτε µε βάση  το 
ποσό της σχετικής προς τους Ελεγκτές αµοιβής. 

ια. Η επίβλεψη των διαδικασιών επιλογής από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή των λογιστικών αρχών 
(Accounting Policies) και λογιστικών υπολογισµών (Accounting Estimates)  για τις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

ιβ. Σύνταξη, µε τη βοήθεια του λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης, 
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης για περίληψη στην Ετήσια 
Έκθεση της Εταιρείας. 

ιγ. Η επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.2. (ζ) του 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται στα πλαίσια της 
συνήθους εµπορικής τακτικής (arm’s length)  
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ΙΙ. ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – Η Εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 
Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Α.1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το έτος 2004 συνήλθε σε 11 συνεδριάσεις. Οι τακτικές συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου έχουν προγραµµατισθεί κατά την τελευταία Πέµπτη κάθε µήνα. Η Εκτελεστική διεύθυνση της Εταιρείας 
γνωρίζει το πρόγραµµα συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
εφ’ όσον τούτο κριθεί συµβουλεύσιµο. Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής και ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών του 
Συγκροτήµατος παρευρίσκονται κατά κανόνα στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Η αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καλύπτει όλα τα ζητήµατα της πρόνοιας Α.1.2. του 
Κώδικα. 
∆εν έχει καθιερωθεί ιδιαίτερη διαδικασία µε την οποία οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι να λαµβάνουν ανεξάρτητες 
επαγγελµατικές συµβουλές µε έξοδα της Εταιρείας. Των σχετικών ζητηµάτων επιλαµβάνεται το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο οποτεδήποτε ζητηθεί. Οι διοικητικοί σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες της 
Γραµµατείας της Εταιρείας. 
Εκτιµάται ότι η κρίση των ∆ιοικητικών Συµβούλων είναι αµερόληπτη και ανεξάρτητη και λαµβάνεται µε γνώµονα τα 
συµφέροντα της Εταιρείας και κατ’ επέκταση των µετόχων της. 
∆εν υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραµµα επιµόρφωσης των ∆ιοικητικών Συµβούλων αναφορικά µε τις νοµοθεσίες για το 
Χρηµατιστήριο και τις Εταιρείες. Γίνεται ωστόσο ενηµέρωση τόσο για τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την 
ιδιότητα και τη λειτουργία των διοικητικών συµβούλων δηµοσίων εταιρειών όσο και για τις από καιρού σε καιρό 
σχετικές τροποποιήσεις. 
Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκούνται συλλογικά και εκτελούνται µε εξουσιοδότηση που 
παρέχεται στον ∆ιευθύνοντα ∆ιοικητικό Σύµβουλο. 
Η διευθυντική στελέχωση θεωρείται η σπονδυλική στήλη της επιχείρησης της Εταιρείας και η διαδικασία 
εργοδοσίας ακολουθεί ορθολογικά κριτήρια µε στόχο την εύρεση του καλύτερου υπό τις περιστάσεις. 
 
Α.2. Ισορροπία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείτο από οκτώ µέλη (Αδάµος Αδαµίδης, Βαρνάβας Ειρήναρχος, Σπαρσής 
Μοδέστου, Γιώργος Γεωργίου, Αριστόδηµος Αναστασιάδης, Κυριάκος Φιάκκας, Αλέξανδρος ∆ιογένους και Τάκης 
Κληρίδης) εκ των οποίων οι τέσσερις (Αδάµος Αδαµίδης, Σπαρσής Μοδέστου, Αλέξανδρος ∆ιογένους και Τάκης 
Κληρίδης) είναι Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. Ο Αλέξανδρος ∆ιογένους παραιτήθηκε στις 05/08/2004 
διότι, όπως ανέφερε, η απόφασή του κατέστη επιτακτική λόγω αυξηµένου φόρτου εργασίας στη δική του 
επαγγελµατική απασχόληση. ∆εν κρίθηκε απαραίτητος ο άµεσος διορισµός νέου διοικητικού συµβούλου. 
Η πλειοψηφία των Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων (ήτοι οι Σπαρσής Μοδέστου και Τάκης Κληρίδης) 
είναι ανεξάρτητοι από τη ∆ιεύθυνση και από τους Κύριους Μετόχους. Από τους µη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς 
Συµβούλους ο Αδάµος Αδαµίδης είναι εταίρος στον οίκο των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας και µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου του Γραµµατέα της Εταιρείας. 
Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο Αδάµος Αδαµίδης και Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Βαρνάβας Ειρήναρχος.  
 
Α.3. Παροχή Πληροφοριών 
Υπήρξε τακτική ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση και τις 
προοπτικές της Εταιρείας. Όπως είχε προαγγελθεί, από το 2004 η Εταιρεία ανακοινώνει τριµηνιαία µη ελεγµένα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενηµερώνονται για τα προς συζήτηση στοιχεία πριν από τις 
συνεδρίες. 
Οι εργασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διεξάγονται µε βάση την ηµερήσια διάταξη που καταρτίζεται ύστερα από 
συνεννόηση του Προέδρου µε τον ∆ιευθύνοντα ∆ιοικητικό Σύµβουλο και τα άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και αποστέλλεται από τη Γραµµατεία τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία. Πέραν από τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά τις συνεδρίες του, επιλαµβάνεται και ζητηµάτων 
που µπορεί να εγερθούν από τους διοικητικούς σύµβουλους µετά τον καταρτισµό της ηµερήσιας διάταξης. 
Τα πρακτικά κάθε συνεδρίας συντάσσονται και αποστέλλονται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν από την 
ηµεροµηνία της επόµενης συνεδρίας και µετά την έγκρισή τους υπογράφονται από όλους τους διοικητικούς 
συµβούλους που ήσαν παρόντες στη συνεδρία που αφορούν.  
 
A.4. ∆ιορισµοί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Η σύνθεση της  Επιτροπής ∆ιορισµών παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.1. της έκθεσης αυτής. Η πλειοψηφία των µελών 
της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι µη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Οι Όροι Εντολής  της Επιτροπής ∆ιορισµών παρατίθενται στο Μέρος Ι.Β.1.. 
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Α.5. Επανεκλογή 
Σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση το 1/3 των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρεί εκ περιτροπής. Τα αποχωρούντα εκ περιτροπής µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Οι προσφερόµενοι για επανεκλογή είναι οι Αριστόδηµος Αναστασιάδης και Κυριάκος Φιάκκας. 
Ο Αριστόδηµος Αναστασιάδης είναι Εκτελεστικός διοικητικός σύµβουλος της Εταιρείας από τις 10/04/2000. 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1960. Το 1980 αποφοίτησε από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου και στη 
συνέχεια σπούδασε Electrical Engineering µε ειδίκευση στη ψηφιακή επικοινωνία στο Πανεπιστήµιο του Michigan 
– Ann Arbor. Παρακολούθησε διάφορα µαθήµατα για διοίκηση και είναι κάτοχος πτυχίου Management από το 
Πανεπιστήµιο Henley. Το 1985 ίδρυσε την εταιρεία Set Ltd η οποία δραστηριοποιούταν στον τοµέα του data 
communication. Παράλληλα, το 1987, εργαζόταν στην εταιρεία Swift ως senior regional network consultant για τις 
περιοχές της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Το 1999 επικέντρωσε τις δραστηριότητές του στη Set Ltd την 
οποία πώλησε το 2000 στη Logicom. Η Set Ltd µετονοµάστηκε σε eNet Solutions Ltd. 
Ο Κυριάκος Φιάκκας είναι Εκτελεστικός διοικητικός σύµβουλος της Εταιρείας από τις 09/01/2002. Γεννήθηκε στην 
Αµµόχωστο το 1956. Σπούδασε Computer Science στο Leicester University από όπου αποφοίτησε µε έπαινο το 
1981. Το 1984 ίδρυσε την εταιρεία Cycom Computer Products Ltd η οποία δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα 
λογιστικών λογισµικών προγραµµάτων. Το 1992 η Cycom Computer Products Ltd έγινε πλήρης θυγατρική εταιρεία 
της Coopers & Lybrand και ο κ. Φιάκκας έγινε συνέταιρος στην Coopers & Lybrand. Το 2000 η Cycom αποκτήθηκε 
από την GlobalSoft και πήρε τη θέση του ∆ιοικητικού Συµβούλου στη GlobalSoft από την οποία παραιτήθηκε το 
2001. Το 2002 εντάχθηκε στη Logicom όπου ανέλαβε τη δηµιουργία τµήµατος λογισµικών προγραµµάτων. 
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Β. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
Β.1. ∆ιαδικασία 
Η σύνθεση της  Επιτροπής Αµοιβών  παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.2. της έκθεσης αυτής. Τα µέλη της Επιτροπής 
είναι Μη Εκτελεστικοί και Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύµβουλοι και δεν έχουν οποιανδήποτε επιχειρηµατική η άλλη 
σχέση που θα µπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι Όροι Εντολής της 
Επιτροπής Αµοιβών παρατίθενται στο Μέρος Ι.Β.2.. 
 
Β.2. Το ύψος και η σύνθεση των αµοιβών  
Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά µε τις αµοιβές των Εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων και του άλλου 
διευθυντικού προσωπικού  συνίσταται στον συσχετισµό των αµοιβών µε την ατοµική επίδοση και τη γενικότερη 
πρόοδο της Εταιρείας και την ανταγωνιστική σύγκριση σε σχέση µε τις αµοιβές σε άλλες επιχειρήσεις προσόµοιας 
δραστηριότητας και ανάλογου µεγέθους. Ο καταρτισµός Σχεδίου Κινήτρων και Αµοιβών δεν ολοκληρώθηκε, όπως 
είχε προγραµµατισθεί, µέσα στο 2004. Στη βάση των αναφερόµενων παραµέτρων ανανεώθηκαν οι συµβάσεις 
εργοδοσίας του Αντιπροέδρου και Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Βαρνάβα Ειρήναρχου (µέχρι 31/12/2006) και 
του Εκτελεστικού διοικητικού συµβούλου Αριστόδηµου Αναστασιάδη (µέχρι 31/03/2008).  
Οι αµοιβές των Εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων ήσαν οι ακόλουθες: 
(α) Βαρνάβας Ειρήναρχος (ΒΕ), Αντιπρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, £57.979 για το 2004. Στον 

ΒΕ για τις µέχρι το έτος 2003 υπηρεσίες του στην Εταιρεία καταβλήθηκε επίσης φιλοδώρηµα £40.000. Η 
συµφωνία εργοδοσίας του ΒΕ έληξε και ανανεώθηκε από 01/01/2005 µέχρι 31/12/2006 µε πρόνοια για 
ετήσιες απολαβές £55.000 πλέον ετήσιο επίδοµα παραστάσεων £12.000, των αναφερόµενων ποσών 
αυξανοµένων ετησίως κατά 4% ή κατά το ποσοστό πληθωρισµού οποιοδήποτε είναι µεγαλύτερο.     

 (β) Αριστόδηµος Αναστασιάδης (ΑΑ), ∆ιευθυντής Τοµέα Τηλεµεταφοράς ∆εδοµένων και Τηλεπικοινωνιών, 
£47.256 για το έτος 2004. Στον (ΑΑ) για τις µέχρι το έτος 2003 υπηρεσίες του στην Εταιρεία καταβλήθηκε 
επίσης φιλοδώρηµα £20.000. Η συµφωνία εργοδοσίας του Αριστόδηµου Αναστασιάδη έληξε και ανανεώθηκε 
µέχρι 31/03/2008 µε πρόνοια για ετήσιες απολαβές £47.679 πλέον ετήσιο επίδοµα παραστάσεων £10.500, 
των αναφερόµενων ποσών αυξανοµένων ετησίως από 01/01/2005 κατά 4% ή κατά το ποσοστό πληθωρισµού 
οποιοδήποτε είναι µεγαλύτερο. 

(γ) Κυριάκος Φιάκκας, ∆ιευθυντής Λύσεων και Υπηρεσιών Λογισµικού, £53.920 ετησίως. Η συµφωνία 
εργοδοσίας που είναι πενταετούς διάρκειας και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2007, προνοεί επίσης καταβολή 
επιδόµατος παραστάσεων £10.000 καθώς και αύξηση των καταβολών για κάθε ετήσια περίοδο κατά ποσοστό 
ίσο µε το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως καθορίζεται από τον επίσηµο δείκτη στις 30/06 του 
προηγούµενου έτους ή 4% οποιοδήποτε είναι µεγαλύτερο. 

(δ) Γιώργος Γεωργίου, ∆ιευθυντής ∆ιανοµής (από 1 Ιανουαρίου 2004), £26.400 για το 2004. Η συµφωνία 
εργοδοσίας που είναι τετραετούς διάρκειας και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2007, προνοεί αύξηση των 
καταβολών για κάθε ετήσια περίοδο κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως 
καθορίζεται από τον επίσηµο δείκτη στις 31/08 του προηγούµενου έτους ή 4% οποιοδήποτε είναι µεγαλύτερο. 

Στους Εκτελεστικούς διοικητικούς συµβούλους διατίθεται αυτοκίνητο και καλύπτονται τα σχετικά έξοδα. Οι 
Εκτελεστικοί διοικητικοί σύµβουλοι είναι ενταγµένοι στο Ταµείο Προνοίας και στα Σχέδια ∆ικαιωµάτων Επιλογής 
Μετοχών ή άλλων Φιλοδωρηµάτων που ισχύουν εκάστοτε για το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας αλλά δεν 
αµείβονται για τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στις επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Η αµοιβή των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων για τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
καθορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η αµοιβή του Προέδρου καθορίστηκε, κατά την ετήσια Γενική 
Συνέλευση του έτους 2004, σε ετήσιο εφ’ άπαξ £7.500 πλέον £225 κατά συµµετοχή σε συνεδρία του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των άλλων Μη Εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων σε £150 κατά συµµετοχή σε συνεδρία του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Η αµοιβή των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις επιτροπές που συγκροτούνται 
µε βάση τον Κώδικα, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι ίση µε την αµοιβή για τη 
συµµετοχή στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Β.3. Γνωστοποίηση 
Η παρούσα έκθεση εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλεται προς τους µετόχους της Εταιρείας ως 
µέρος της Ετήσιας Έκθεσης και επισυνάπτεται σε αυτή. 

 

 

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
  

Γ.1. Οικονοµικές Καταστάσεις 

Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας αντανακλούν την αληθινή εικόνα των δεδοµένων και 
των εκτιµήσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τον ουσιώδη χρόνο. Εκδίδονται ανακοινώσεις όπου θεσµικά 
απαιτείται και όπου κρίνεται συµβουλεύσιµο για την έγκαιρη πληροφόρηση των µετόχων και του ευρύτερου 
επενδυτικού κοινού. 
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Η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα για τους επόµενους δώδεκα µήνες. 

 

Γ.2. Εσωτερικός Έλεγχος 

∆ηµιουργήθηκε και λειτουργεί Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου µε επικεφαλής προσοντούχο  Εσωτερικό Ελεγκτή.   

Οι διοικητικοί σύµβουλοι έχουν επιθεωρήσει τα συστήµατα του εσωτερικού ελέγχου  της Εταιρείας καθώς και τις 
διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους 
επενδυτές και βεβαιώνουν την αποτελεσµατικότητά τους. Η επιθεώρηση που έγινε και η βεβαίωση που παρέχεται 
καλύπτει όλα τα συστήµατα ελέγχου, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων, 
καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης και διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων 
της Εταιρείας σε σχέση µε τα οποία εφαρµόζονται σχετικές διαδικασίες και ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει υποβάλει 
σχετική έκθεση. 

∆εν έχει περιέλθει σε γνώση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οποιαδήποτε παράβαση των νόµων και των κανονισµών 
που διέπουν τη λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

∆εν έχουν παραχωρηθεί οποιασδήποτε µορφής δάνεια σε διοικητικούς συµβούλους. 

 

Γ.3. Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και Συµµόρφωση µε τον Κώδικα 

Η σύνθεση της  Επιτροπή Ελέγχου  παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.3. της παρούσας έκθεσης. Τρία  από τα πέντε  
µέλη της Επιτροπής είναι Μη Εκτελεστικοί και Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύµβουλοι και δεν έχουν οποιαδήποτε 
επιχειρηµατική η άλλη σχέση που θα µπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι 
Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθενται στο Μέρος Ι.Β.3.. Ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει γνώσεις 
στα λογιστικά και στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. 
Κατά το 2004  η Επιτροπή συνήλθε σε τέσσερις συνεδριάσεις. 
Η Επιτροπή έχει εξετάσει τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες των Ελεγκτών τις οποίες κρίνει  επαρκείς 
καθώς και τις αµοιβές τους τις οποίες θεωρεί εύλογες, και σχετική περί τα θέµατα έκθεση υποβλήθηκε στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι Ελεγκτές δεν παρέχουν ουσιαστικό όγκο παρεµφερών µη ελεγκτικών υπηρεσιών. 
Οι λογιστικές αρχές και οι λογιστικοί υπολογισµοί που ακολουθούνται κρίνονται ότι αποτελούν ικανοποιητικές 
ρυθµίσεις και δεν έχει γίνει εισήγηση από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή για αλλαγή τους. 
∆εν υπήρξαν κατά το 2004 ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή και των θυγατρικών και συνδεδεµένων 
εταιρειών της, οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες  διοικητικός σύµβουλος, ο πρώτος εκτελεστικός διευθυντής, 
ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, ο γραµµατέας, ελεγκτής, ή µεγαλοµέτοχος (που κατέχει  άµεσα ή έµµεσα πέραν 
του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχει άµεσα ή έµµεσα 
οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον. 
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε µε τη βοήθεια του Λειτουργού Συµµόρφωσης (Μέρος Ι.Α.4.). 
 
 
∆.  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 
∆.1.  Εποικοδοµητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
Για τη σύγκληση και τις εργασίες της ετήσιας γενικής συνέλευσης τηρήθηκαν οι νοµικές και κανονιστικές διατάξεις 
και οι πρόνοιες του Κώδικα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
Ο διαδικαστικός χειρισµός κατά τις γενικές συνελεύσεις επιτρέπει, προκαλεί και στηρίζει τη συµµετοχή των 
µετόχων στη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Οι µέτοχοι 
εφοδιάζονται µε ικανοποιητικά στοιχεία και παρέχεται επαρκής χρόνος για διερεύνηση και πρόσθετες εξηγήσεις σε 
σχέση µε ζητήµατα που αφορούν µη συνήθεις εργασίες στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ή ζητήµατα που αφορούν 
ηµερήσια διάταξη έκτακτης γενικής συνέλευσης. Τόσο πριν όσο και µετά το πέρας των εργασιών των γενικών 
συνελεύσεων παρέχεται ευκαιρία για κατ΄ ιδίαν επικοινωνία και συζήτηση των µετόχων µε τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τους άλλους αξιωµατούχους και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 
 

∆.2. Ισότιµη Μεταχείριση Μετόχων  
 Όλο το εγκεκριµένο και όλο το εκδοµένο κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές και δεν υπάρχουν µέτοχοι 
που κατέχουν οποιουσδήποτε τίτλους µε διαφοροποιηµένα δικαιώµατα σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος 
ψήφου ή τη συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Κατά την ψηφοφορία κατά µετοχή κάθε µέτοχος δικαιούνται σε 
µια ψήφο για κάθε µετοχή που κατέχει. 
Απαιτούνται σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε περίπτωση συµµετοχής σε γενική συνέλευση µέσω αντιπροσώπου και 
προτείνονται σχετικοί τύποι που συνάπτονται στην πρόσκληση. 
Οι προσκλήσεις αποστέλλονται µέσα στις επιβαλλόµενες από τον νόµο προθεσµίες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εξετάζει θέµατα που προτείνονται από τους µετόχους και επιτρέπει την εγγραφή τους στην ηµερήσια διάταξη. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν την υποχρέωσή τους, 
τηρουµένων των συνεχών υποχρεώσεων για άµεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το 



 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και προς τους µετόχους µέσω της ετήσιας έκθεσης και των λογαριασµών της Εταιρείας,  
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σχετικά µε οποιοδήποτε ίδιο ουσιαστικό συµφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που 
εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά της Εταιρείας ή 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος προς όλους τους 
µετόχους. 
ΟΙ ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για τις 
ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν το Συγκρότηµα και τις επιχειρήσεις που διεξάγει περιλαµβανοµένων των 
ζητηµάτων που αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες, αν 
έχουν διαφοροποιηθεί, τους κύριους µετόχους και τα δικαιώµατα ψήφου, τους ουσιώδεις προβλέψιµους κινδύνους, 
τα ουσιώδη ζητήµατα που αφορούν τους υπαλλήλους (αναβάθµιση  και αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους 
µετόχους, τη δοµή της διακυβέρνησης και τις πολιτικές και τις µη συνήθεις συναλλαγές της Εταιρείας. 
 

Μάρτιος 29, 2005 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Adaminco Secretarial Limited 
Γραµµατέας της Logicom Limited 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΩΧΟΥΣ 
 

ΤΗΣ 
 

LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Logicom Public Ltd (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της 
(το Συγκρότηµα) και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες  13 µέχρι 70, που αποτελούνται από 
τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και τις καταστάσεις λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις αλλαγών στο συµφέρον µετόχων και τις καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος 
και της Εταιρείας 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. 
 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχό µας 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. 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν την 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και 
της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.  
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών υποχρεώσεων 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 

• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. 
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν 

οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 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. 

 
 
 
 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2005 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
  2004 2003 
 Σηµ. £ £ 
    
Πωλήσεις 2,3 87.921.517 62.409.473 
Κόστος πωλήσεων  (81.923.994) (57.689.512) 
    
Μεικτό κέρδος  5.997.523 4.719.961 
Άλλα εισοδήµατα 5        199.493       254.188 
    
  6.197.016 4.974.149 
Έξοδα διοίκησης 4  (4.606.420)  (3.880.049) 
    
Κέρδος από εργασίες  1.590.596 1.094.100 
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηµατοδότησης 6        (50.713)        255.903 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία 3 1.539.883 1.350.003 
Φορολογία 7      (108.312)     (152.494) 
    
Κέρδος που κρατήθηκε 4,9     1.431.571     1.197.509 
    
Κέρδος ανά µετοχή  9      2,32 σεντ      1,94 σεντ 
    
Αναπροσαρµοσµένο κέρδος ανά µετοχή  9      2,32 σεντ      1,94 σεντ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
  2004 2003 
 Σηµ. £ £ 
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγιο ενεργητικό 10 2.520.404 1.742.042 
Άυλο ενεργητικό 11 350.170 424.013 
Επενδύσεις – ∆ιαθέσιµες προς πώληση 13         93.788       89.378 
    
     2.964.362  2.255.433 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέµατα 14 7.499.619 6.813.300 
Χρεώστες και προπληρωµές 15 20.451.388 18.800.571 
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 20 176.100 117.067 
Αναβαλλόµενη φορολογία 22 52.836 75.000 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 16    9.636.945  5.902.652 
     
   37.816.888 31.708.590 
    
Σύνολο ενεργητικού   40.781.250 33.964.023 
    
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ    
Μετοχικό κεφάλαιο 17 12.339.000 12.339.000 
Αποθεµατικά 18    3.844.579   2.823.521 
    
   16.183.579 15.162.521 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 21       963.076     635.465 
    
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 19 9.263.897 8.606.998 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 21 3.692.890 1.168.000 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 21 9.611.565 7.661.988 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων 21 569.802 356.316 
Εταιρικός φόρος και αµυντική εισφορά 20 186.589 112.780 
Αναβαλλόµενη φορολογία 22       309.852      259.955 
    
Σύνολο υποχρεώσεων   23.634.595 18.166.037 
    
Ολικό συµφέρον µετόχων και υποχρεώσεων   40.781.250 33.964.023 
 
Αδάµος Κ. Αδαµίδης 
Πρόεδρος 
 
 
 
Βαρνάβας Ειρήναρχος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
  
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων.     



 

 

 

 

 15 
LOGICOM PUBLIC LIMITED 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 

 
  

 
 
 
 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
 
 
 
 

Αποθεµατικό 
µετοχών υπέρ
το άρτιο 

 
 
 
 
 

Ενοποιηµένος 
Λογαριασµός 
Αποτελεσµάτων 

 
 
 
 
 
 

Αποθεµατικό 
Επανεκτίµησης 

 
 
 
 
 

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών

διαφορών 

 
 

Αποθεµατικό µε 
βάση το νόµο, 
στα Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα, 
στο Λίβανο και 
στην Ιορδανία 

 
 
 
 
 

Ολικό 

 £ £ £ £ £ £ £ 
        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2002 12.339.000 2.501.168 1.973.032 83.947 (1.687.378) - 15.209.769
Προµέρισµα που πληρώθηκε το 2003 (σηµ. 8) - - (185.085)  - - (185.085)
Συναλλαγµατική διαφορά που προέκυψε από 
δάνεια της ιθύνουσας εταιρείας προς τις θυγατρικές του 
εξωτερικού και µετατροπή του Συµφέροντος Μετόχων µε βάση 
την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

(1.059.672) 

 
 

- 

 
 

(1.059.672)

Κέρδος έτους                 -        
- 

1.197.509                  -           - 1.197.509

Μεταφορά στο αποθεµατικό µε βάση τον νόµο                 -               -   (13.064)               -                  - 13.064                 - 
        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2003 12.339.000 2.501.168 2.972.392 83.947 (2.747.050) 13.064 15.162.521
Προτεινόµενο µέρισµα του 2003 που πληρώθηκε το 2004 (σηµ. 
8) 

- - (246.780)  - - (246.780)

Συναλλαγµατική διαφορά που προέκυψε από 
δάνεια της ιθύνουσας εταιρείας προς τις θυγατρικές του 
εξωτερικού και µετατροπή του Συµφέροντος Μετόχων µε βάση 
την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

(715.505) 

 
 

- 

 
 

(715.505)

Επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων    678.609   678.609 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση της γης και των 
κτιρίων 

    
(126.837) 

   
(126.837)

Κέρδος έτους                 -        
- 

1.431.571                  -           - 1.431.571

Μεταφορά στο αποθεµατικό µε βάση τον νόµο  
                - 

 
              - 

  
   (9.649)

 
              - 

 
                 - 

 
    9.649 

 
                - 

        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 12.339.000 2.501.168 4.147.534    635.719 (3.462.555)   22.713 16.183.579

 



 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
  2004 2003 
 Σηµ £ £ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος πριν από τη φορολογία  1.539.883 1.350.003
Αποσβέσεις   262.825 223.640
Τόκοι πληρωτέοι  571.972 414.089
Τόκοι εισπρακτέοι  (298.917) (210.606)
(Αύξηση)/αποµείωση στην αξία επενδύσεων  (4.410) 5.260
∆ιάφορες συναλλαγµατικές διαφορές  (702.395) (1.314.791)
Κέρδος από πώληση πάγιου ενεργητικού  (2.961) (2.000)
Χρεόλυση που προέκυψε από δαπάνες ανάπτυξης  10.572 14.644
∆ιαγραφή υπεραξίας που προέκυψε από     
  την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών          63.271         63.271
    
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  1.439.840 543.510
Αύξηση αποθεµάτων  (686.319) (603.018)
Αύξηση στους χρεώστες και προπληρωµές  (1.650.817) (2.915.038)
Αύξηση στους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα        656.899      673.125
    
Ροή µετρητών από εργασίες  (240.397) (2.301.421)
Φορολογία που πληρώθηκε     (148.312)    (110.887)
    
Καθαρή ροή µετρητών για εργασίες     (388.709) (2.412.308)
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από πώληση περιουσιακών στοιχείων  16.276 3.274
Πληρωµές για αγορά περιουσιακών στοιχείων  (389.003) 164.306
Μέρισµα που πληρώθηκε  (246.780) (185.085)
Τόκοι που εισπράχτηκαν  298.917 210.606
Πληρωµές για δαπάνες ανάπτυξης και άδειας                   -           (6.000)
    
Καθαρή ροή µετρητών (για) / από επενδυτικές δραστηριότητες     (320.590)      187.101
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από σύναψη νέων δανείων  4.590.303 2.159.781
Αποπληρωµή δανείων  (1.524.316) - 
Τόκοι που πληρώθηκαν     (571.972)    (414.089)
    
Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     2.494.015    1.745.692
    
Ροή µετρητών και αντίστοιχων των µετρητών  1.784.716 (479.515)
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 23 (1.759.336) (1.279.821)
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 23        25.380 (1.759.336)
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 

 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
  2004 2003 
 Σηµ. £ £ 
    
Πωλήσεις 2,3 14.423.378 10.002.665 
Κόστος πωλήσεων  (12.951.136) (9.307.343) 
    
Μεικτό κέρδος  1.472.242 695.322 
Άλλα εισοδήµατα 5        276.094       291.699 
    
  1.748.336 987.021 
Έξοδα διοίκησης 4  (1.447.660) (1.461.089) 
    
Kέρδος /(ζηµιά) από εργασίες  300.676 (474.068) 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 6       (96.117)      (27.516) 
    
Kέρδος /(ζηµιά) πριν τη φορολογία 3 204.559 (501.584) 
Φορολογία 7        (18.764)         58.966 
    
Kέρδος /(ζηµιά) που κρατήθηκε 4,9        185.795    (442.618) 
    
Kέρδος /(ζηµιά) ανά µετοχή  9     0,30 σεντ   (0,72) σεντ 
    
Αναπροσαρµοσµένο κέρδος /(ζηµιά) ανά µετοχή  9     0,30 σεντ   (0,72) σεντ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
 
  2004 2003 
 Σηµ. £ £ 
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγιο ενεργητικό 10 1.665.228 1.084.103 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 12 2.069.063 2.069.063 
Επενδύσεις – ∆ιαθέσιµες προς πώληση 13        93.788       89.378 
    
    3.828.079  3.242.544 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέµατα 14 1.558.611 1.057.379 
Χρεώστες και προπληρωµές 15 2.845.823 2.912.917 
∆άνεια σε θυγατρικές εταιρείες 31 5.684.681 6.242.523 
Υπόλοιπο µε θυγατρικές εταιρείες 31 6.808.617 5.616.508 
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 20 116.888 96.886 
Αναβαλλόµενη φορολογία 22 -         5.008 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 16   5.578.954   3.693.187 
     
  22.593.574 19.624.408 
    
Σύνολο ενεργητικού  26.421.653 22.866.952 
    
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ    
Μετοχικό κεφάλαιο 17 12.339.000 12.339.000 
Αποθεµατικά 18        66.304     208.059 
    
   12.405.304 12.547.059 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 21      963.076     635.465 
    
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 19 3.551.236 3.786.745 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 21 3.692.890 1.168.000 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 21 5.107.052 4.373.367 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων 21 569.802 356.316 
Αναβαλλόµενη φορολογία 22      132.293                 - 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  13.053.273   9.684.428 
    
Ολικό συµφέρον µετόχων και υποχρεώσεων  26.421.653 22.866.952 
 
Αδάµος Κ. Αδαµίδης 
Πρόεδρος 
 
 
 
Βαρνάβας Ειρήναρχος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων.
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 
 
   Αποθεµατικό  Αποθεµατικό  
 Μετοχικό Λογαριασµός µετοχών υπέρ Αποθεµατικό Συναλλαγµατικών  
 Κεφάλαιο Αποτελεσµάτων το άρτιο Επανεκτίµησης ∆ιαφορών Ολικό 
 £ £ £ £ £ £ 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2002 12.339.000 823.441 2.501.168 - (1.431.370) 14.232.239
Προµέρισµα που πληρώθηκε το 2003 (Σηµ. 8) - (185.085) -  - (185.085)
Συναλλαγµατική διαφορά που προέκυψε από µακροπρόθεσµα 
δάνεια της ιθύνουσας εταιρείας προς τις θυγατρικές εταιρείες του 
εξωτερικού 

 
 

                - 

 
 

              - 

 
 

               - 

 
 

- 

 
 

(1.057.477) 

 
 

(1.057.477)
Ζηµιά έτους                 -  (442.618)               -              -                  -     (442.618)
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2003 12.339.000    195.738 2.501.168 - (2.488.847) 12.547.059
       
Προτεινόµενο µέρισµα του 2003 που πληρώθηκε το 2004 (Σηµ. 8) - (246.780) -  - (246.780)
Συναλλαγµατική διαφορά που προέκυψε από µακροπρόθεσµα 
δάνεια της ιθύνουσας εταιρείας προς τις θυγατρικές εταιρείες του 
εξωτερικού 

 
 

                - 

 
 

              - 

 
 

               - 

  
 

(557.842) 

 
 

(557.842)
Επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων - - - 595.609  595.609
Κέρδος έτους                 -  185.795               -               -                  -    185.795
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση της γης και των 
κτιρίων 

 
                - 

 
              - 

 
              - 

 
 (118.537)

 
                 - 

 
   (118.537)

       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 12.339.000    134.753 2.501.168     477.072 (3.046.689) 12.405.304
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
  2004 2003 
 Σηµ £ £ 
    
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος/ (ζηµιά) πριν από τη φορολογία  204.559 (501.584)
Αποσβέσεις   100.467 106.013
Τόκοι πληρωτέοι  387.921 287.252
Τόκοι εισπρακτέοι  (195.138) (176.906)
Μέρισµα εισπρακτέο  (55.000) - 
(Αύξηση)/αποµείωση στην αξία επενδύσεων         (4.410)         5.260
    
Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο 
κίνησης 

  
438.399 

 
(279.965)

(Aύξηση)/µείωση αποθεµάτων   (501.232) 147.066
Μείωση στους χρεώστες και προπληρωµές  67.094 736.858
Αύξηση στο υπόλοιπο µε θυγατρικές εταιρείες  (1.192.109) (5.278.788)
(Μείωση)/ αύξηση στους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα      (235.509)   2.678.430
    
Ροή µετρητών από εργασίες  (1.423.357) (1.996.399)
Φορολογία που πληρώθηκε       (20.002)      (15.000)
    
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες  (1.443.359) (2.011.399)
    
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά περιουσιακών στοιχείων  (85.983) (62.695)
Μέρισµα που πληρώθηκε  (246.780) (185.085)
Μέρισµα που εισπράχθηκε  55.000 - 
Τόκοι που εισπράχτηκαν        195.138      176.906
    
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες        (82.625)      (70.874)
    
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από σύναψη νέων δανείων  4.590.303 2.159.781
Αποπληρωµή δανείων  (1.524.316) - 
Τόκοι που πληρώθηκαν       (387.921)    (287.252)
    
Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     2.678.066  1.872.529
      
Ροή µετρητών και αντίστοιχων των µετρητών  1.152.082 (209.744)
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 23      (680.180)   (470.436)
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 23        471.902   (680.180)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 70 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 
 Η Logicom Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 ∆εκεµβρίου 1986 ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης.  Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διάθεση προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας και η παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στις 23 Ιουλίου 1999 η 
Εταιρεία µετατράπηκε σε ∆ηµόσια σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου και 
στις 4 Ιανουαρίου 2000 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου. Η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Logicom Public Limited στις 21 Ιουνίου 2004.  

           
          Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Eagle Star House, 
1ος όροφος, 
Θέκλας Λυσιώτη 35, 

             3030 Λεµεσός 
 
 Την 1 Ιανουαρίου 1999, η Logicom Public Limited απόκτησε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο 

της Logicom (Overseas) Limited.  Η  Logicom (Overseas) Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 
20 Απριλίου 1995 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, και οι κύριες δραστηριότητες της είναι η 
διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και η παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 
 Την 1 Ιανουαρίου 2000, η Logicom Public Limited απέκτησε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο 

της SOLATHERM ELECTRO – TELECOMS ‘SET’ Limited που µετονοµάστηκε σε ENET 
Solutions Limited στις 11 Ιανουαρίου 2001.  Η κύρια δραστηριότητα της ENET Solutions 
Limited είναι η παροχή λύσεων και υπηρεσιών για δίκτυα και τηλεπικοινωνίες. 

 
Στις 27 Απριλίου 2000, το Συγκρότηµα προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας 
Netcom Limited, µε µετοχικό κεφάλαιο ύψους £10.000 το οποίο ανήκει εξολοκλήρου στη 
Logicom Public Limited.  Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2003, 
αναλαµβάνοντας προσφορές του δηµοσίου και µεγάλων οργανισµών. 
  
Στις 31 Μαίου 2000, το Συγκρότηµα προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας 
Netvision Limited, µε µετοχικό κεφάλαιο ύψους £1.000 το οποίο ανήκει εξολοκλήρου στη 
Logicom Public Limited. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η παροχή λύσεων και υπηρεσιών 
λογισµικού. Παράλληλα, ασχολείται µε έρευνα και ανάπτυξη λύσεων λογισµικού και 
εµπλέκετε σε ερευνητικά προγράµµατα.  

 
 Στις 25 Ιουλίου 2000, συστάθηκε η εταιρεία Logicom (Middle East) SAL  στο Λίβανο, το 

µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξολοκλήρου στη Logicom Public Limited.  Η κύρια 
δραστηριότητα της Logicom (Middle East) SAL είναι η διάθεση προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας.  

 
 Στις 21 Φεβρουαρίου 2001, συστάθηκε η εταιρεία ΕΝΕΤ Solutions S.A. στην Ελλάδα, το 

µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξολοκλήρου στη Logicom Public Limited.  Η κύρια 
δραστηριότητα της ΕΝΕΤ Solutions S.A. είναι η διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Η 
Εταιρεία µετονοµάστηκε σε ENET Solutions – Logicom S.A. στις 16 Νοεµβρίου 2004. 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
 

1.  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (συνέχεια) 
 
Στις 7 Αυγούστου 2001, συστάθηκε η εταιρεία Logicom Jordan LLC στην Ιορδανία, το µετοχικό 
κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξολοκλήρου στη Logicom Public Limited.  Η κύρια δραστηριότητα της 
Logicom Jordan LLC είναι η διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. 
 
Στις 3 Οκτωβρίου 2001, συστάθηκε η εταιρεία Logicom FZE στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το 
µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξολοκλήρου στη Logicom Public Limited.  Η κύρια 
δραστηριότητα της Logicom FZE είναι η διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. 
 
Στις 7 Νοεµβρίου 2001, συστάθηκε η εταιρεία Logicom Dubai LLC στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 
το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει, άµεσα και έµµεσα, εξολοκλήρου στη Logicom Public 
Limited.  Η κύρια δραστηριότητα της Logicom Dubai LLC είναι η διάθεση προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας. 
 
Στις 20 Μαρτίου 2002, το µετοχικό κεφάλαιο της DAP Noesis Business Solutions Limited 
εξαγοράστηκε εξολοκλήρου από τη Logicom Public Limited.  Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας 
είναι η παροχή λύσεων και υπηρεσιών λογισµικού. Παράλληλα, ασχολείται µε έρευνα και ανάπτυξη 
λύσεων λογισµικού και εµπλέκετε σε ερευνητικά προγράµµατα. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας 
στις 29 Μαρτίου 2005. 
 
 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
  
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται 
ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος. 
 
Βάση παρουσίασης 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, συνάδουν µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 και 
τους περί Άξιων και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς, είναι για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου του 2004 και εκφράζονται σε Κυπριακές λίρες. 
 
Βάση ετοιµασίας 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
όπως έχει τροποποιηθεί µε την επανεκτίµηση σε δίκαιη άξια της γης και των κτιρίων που έγινε κατά 
το ∆εκέµβριο του 2004 καθώς και την εκτίµηση των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση.  Στο 
τέλος κάθε έτους γίνεται αξιολόγηση κατά πόσον η κατώτερη λογιστική αξία όλων των στοιχείων που 
αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις διαφέρει σηµαντικά από τη δίκαιη αξία τους. 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
 
 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)  

  
 Βάση ενοποίησης 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές 
εταιρείες στις οποίες το Συγκρότηµα κατέχει περισσότερο από το 50% των δικαιωµάτων της 
ψήφου. Η ενοποίηση των εταιρειών που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του έτους γίνεται µε τη 
µέθοδο της απόκτησης (acquisition) από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος πάνω στα στοιχεία 
καθαρού ενεργητικού και εργασιών των εταιρειών αυτών µεταφέρεται στο συγκρότηµα. 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις των 
θυγατρικών εταιρειών Logicom (Overseas) Limited, ENET Solutions Limited, Logicom 
(Middle East) SAL, Netcom Limited, Netvision Limited, ENET Solutions - Logicom S.A., 
Logicom Jordan LLC, Logicom FZE, Logicom Dubai LLC και DAP Noesis Business Solutions 
Limited για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.  

 
Η δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής Εταιρείας Logicom (Overseas) 
Limited την ηµεροµηνία που αποκτήθηκε ήταν µεγαλύτερη από το κόστος απόκτησης της. Η 
διαφορά αυτή αναγνωρίζεται ως αρνητική υπεραξία και εκτός από το ποσοστό αυτής της 
υπεραξίας που αναλογεί στην δίκαιη αξία του πάγιου ενεργητικού, διαγράφεται εξολοκλήρου 
στον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. Το ποσοστό που αναλογεί στη δίκαιη αξία του πάγιου 
ενεργητικού κεφαλαιοποιείται και διαγράφεται στον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων µε ισόποσες 
ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής των εν 
λόγω στοιχείων πάγιου ενεργητικού: 

 % 
 Κτίρια 4 

  Έπιπλα και σκεύη 10   
 

Η δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών ENET Solutions Limited 
και DAP Noesis Business Solutions Limited την ηµεροµηνία που αποκτήθηκε ήταν µικρότερη 
από το κόστος απόκτησής τους. Η διαφορά αυτή αναγνωρίζεται ως υπεραξία η οποία 
κεφαλαιοποιείται και διαγράφεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων µε ισόποσες ετήσιες 
επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής της, που 
υπολογίστηκε στα δέκα χρόνια. 

 
Οι εταιρείες Logicom (Middle East) SAL, Netcom Limited, Netvision Limited, ENET 
Solutions – Logicom S.A., Logicom Jordan LLC, Logicom FZE και Logicom Dubai LLC, 
συστάθηκαν από τη Logicom Public Limited και γι’αυτό δεν προκύπτει οποιαδήποτε υπεραξία 
ή αρνητική υπεραξία από την ενοποίηση των αποτελεσµάτων τους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)  

 
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 τελείως κατά την ενοποίηση. 

 
Η επένδυση στις θυγατρικές εταιρείες αναφέρεται στα βιβλία της ιθύνουσας στην τιµή κτήσης 
µείον αναπροσαρµογές για τυχόν µόνιµη µείωση στην αξία τους. Οι τυχόν αναπροσαρµογές 
που προκύπτουν καταχωρούνται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων.  
 
Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν η ιθύνουσα εταιρεία είναι σε θέση να ρυθµίζει τις 
οικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της εξαρτηµένης εταιρείας ή όταν ελέγχει το διορισµό 
ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Πωλήσεις 

 Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν τα ποσά που τιµολογήθηκαν για εµπορεύµατα που πωλήθηκαν 
ή υπηρεσίες που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και αναφέρονται µετά την 
αφαίρεση εµπορικών εκπτώσεων και επιστροφών. Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις περιλαµβάνουν 
επιχορηγήσεις από ποσά που εισπράχτηκαν για µελέτες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
και δεν περιλαµβάνουν το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 

 
 Επιχορηγήσεις για έρευνα και ανάπτυξη 

Οι επιχορηγήσεις αποτελούνται από ποσά που εισπράχτηκαν ή είναι εισπρακτέα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που προκύψουν µη ανακτήσιµα ποσά διαγράφονται στο 
χρόνο που προκύπτουν. Τα ποσά αντιπροσωπεύουν αποζηµιώσεις εξόδων σε συµβόλαια που 
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για µελέτες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης.  Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων όταν υπάρχει 
βεβαιότητα ότι η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους που προβλέπονται και ότι η 
επιχορήγηση θα δοθεί. 

 
Έξοδα για βελτίωση ή επιδιόρθωση κτιρίων 

  Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση των κτιρίων κεφαλαιοποιούνται στο βαθµό που 
αναµένεται να προσφέρουν στο µέλλον οικονοµικά οφέλη πέραν του οφέλους που αρχικά είχε 
υπολογιστεί για το Συγκρότηµα και αποσβένονται µε βάση τον συντελεστή που αναφέρεται στη 
σηµείωση πάγιου ενεργητικού.   

 Οι δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται συµπεριλαµβάνουν έξοδα χρηµατοδότησης που σχετίζονται 
άµεσα µε την τροποποίηση ή βελτίωση των εν λόγω κτιρίων. 

 
 Οι δαπάνες για συντήρηση και επιδιόρθωση κτιρίων και άλλων στοιχείων πάγιου ενεργητικού 

χρεώνονται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων στο χρόνο που πραγµατοποιούνται. 
 

Έξοδα χρηµατοδότησης 
 Τα έξοδα χρηµατοδότησης (εκτός από αυτά που αφορούν τροποποίηση ή βελτίωση κτιρίων) 

αναγνωρίζονται σαν έξοδα στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων του οικονοµικού έτους.
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 Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις 
 Γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις από την εταιρεία για να διαγραφεί το κόστος ή το ποσό της 

εκτίµησης µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των εµπράγµατων στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης 
οικονοµικής ζωής τους ως εξής: 

 
  % 
  Κτίρια 4 
  Έπιπλα και σκεύη 10 
  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 – 33,3 
  Οχήµατα 20 
 
 ∆εν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
 
 Υπολογίζεται απόσβεση για ολόκληρο το έτος αγοράς, κατά το έτος αγοράς στοιχείων πάγιου 

ενεργητικού, και καθόλου κατά το έτος της πώλησης. 
 
 Αποθέµατα 
 Τα αποθέµατα εµπορευµάτων αναφέρονται στη χαµηλότερη της τιµής κόστους και της 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέση 
σταθµική τιµή αγοράς περιλαµβανοµένου και του κόστους µεταφοράς. Στον υπολογισµό του 
κόστους περιλαµβάνονται το κόστος αγοράς, τα έξοδα µεταφοράς των εµπορευµάτων στην 
αποθήκη και τα έξοδα εκτελώνισης. 

 
Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η τιµή στην οποία τα αποθέµατα µπορούν να 
ρευστοποιηθούν κατά την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης αφού γίνει πρόβλεψη για το 
κόστος της ρευστοποίησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή 
πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών µείον το υπολογισµένο κόστος συµπλήρωσης 
και των εξόδων πωλήσεων.  

 
 Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέµατα που θεωρούνται πεπαλαιωµένα και 

πιθανόν να µην µπορούν να πωληθούν. 
  
 Χρεώστες 
 Οι χρεώστες αναφέρονται στην τιµή κόστους µείον τυχόν µείωση αξίας.  Οι χρεώστες οι οποίοι 

θεωρούνται ότι δεν µπορούν να εισπραχθούν διαγράφονται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων.  
Γίνεται ειδική πρόβλεψη για χρεώστες που θεωρούνται αµφιβόλου είσπραξης. 
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 Φορολογία 
 Η φορολογία υπολογίζεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε τα κατάλληλα ποσοστά 

που ισχύουν µαζί µε οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές στο φόρο πληρωτέο για τα προηγούµενα 
χρόνια. 

 
 Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναγνωρίζονται για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές εκεί 

όπου είναι πιθανόν ότι στο µέλλον θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη. 
 
 Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε βάση τη µέθοδο της υποχρέωσης 

στον ισολογισµό για όλες τις προσωρινές διαφορές στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
µεταξύ του λογιστικού και φορολογικού χειρισµού. Η πρόβλεψη είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 12 – Φόροι Εισοδήµατος. 
 
Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 
Οι πιστωτές εµπορίου και οι υπόλοιποι πιστωτές αναφέρονται στην τιµή κόστους.  

 
 Ξένα νοµίσµατα 
 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές 

που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  Ποσά εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένα 
νοµίσµατα µετατρέπονται µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και τα κέρδη ή ζηµιές από µετατροπή συµπεριλαµβάνονται στον 
Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. 

  
 Ξένα νοµίσµατα από θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού 
 Οι θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού ενεργούν αυτόνοµα όσον αφορά τις δραστηριότητες τους, 

και δεν αποτελούν µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής εταιρείας. 
 Τα αποτελέσµατα από εργασίες των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό µεταφράζονται σε 

Κυπριακές Λίρες µε βάση τη µέση τιµή συναλλάγµατος που επικρατούσε κατά τη διάρκεια του 
έτους ενώ τα στοιχεία ισολογισµού µεταφράζονται σε Κυπριακές Λίρες σύµφωνα µε τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία ισολογισµού,  και οι συναλλαγµατικές 
διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στο αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών, µέχρι 
την εκποίηση, οπότε και µεταφέρονται στον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. 

 
 Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από νοµισµατικές µονάδες που, στην ουσία, 

αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης του Συγκροτήµατος σε ξένη εταιρεία, καταχωρούνται 
ως καθαρή περιουσία (equity) στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος µέχρι την 
εκποίηση της επένδυσης, οπότε και θα αναγνωριστούν στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. 

 
 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και τραπεζικά 

παρατραβήγµατα κατά το τέλος του οικονοµικού έτους. 
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 Επανεκτίµηση και πρόβλεψη για φθορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
 Κάθε χρόνο ή συχνότερα αν οι συνθήκες το απαιτούν, γίνονται αναθεωρήσεις για να 

εκτιµηθούν οι καθαρές αξίες των στοιχείων πάγιου ενεργητικού εξαιρουµένης της γης και των 
κτιρίων.  

 
 Εάν καθοριστεί ότι η καθαρή ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου είναι σηµαντικά χαµηλότερη από 

την καθαρή αξία όπως φαίνεται στα βιβλία της εταιρείας και η διαφορά στην αξία αναµένεται 
να είναι µόνιµη, γίνεται υποτίµηση µέχρι το ποσό της καθαρής ανακτήσιµης αξίας.  Περίπου 
κάθε τρία χρόνια ή συχνότερα αν οι συνθήκες το απαιτούν, γίνονται αναθεωρήσεις για να 
εκτιµηθούν οι καθαρές αξίες της γης και των κτιρίων.  Η επανεκτίµηση γίνεται από 
επαγγελµατίες εκτιµητές. 

 
Άυλο Ενεργητικό 

 ∆απάνες ανάπτυξης του λογισµικού και δαπάνες άδειας για τη χρήση και διανοµή του 
λογισµικού κεφαλαιοποιούνται και διαγράφονται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων µε 
ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής 
τους. Το άυλο ενεργητικό διαγράφεται ως ακολούθως: 

  
  ∆απάνες ανάπτυξης 5 χρόνια 
  ∆απάνες άδειας 2 χρόνια 
 

 Η αρνητική εµπορική εύνοια που αντιπροσωπεύει την υπέρβαση της δίκαιης αξίας του 
µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό της εξαρτηµένης εταιρείας πέραν του 
κόστους απόκτησης, αποσβένεται στο διάστηµα που αντιστοιχεί µε την µέση αναµενόµενη 
ωφέλιµη χρήση των αναγνωρίσιµων µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που 
αποκτήθηκαν.  Στο βαθµό που η αρνητική εµπορική εύνοια υπερβαίνει τη δίκαιη αξία των 
αναγνωρίσιµων µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποκτήθηκαν τότε το ποσό της 
υπέρβασης αναγνωρίζεται άµεσα στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. 

 
Η αρνητική υπεραξία δηλώνεται αφαιρετέα από το ενεργητικό όπως απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 
22. 

 
Ταµείο Προνοίας 
Το σχέδιο παροχής ωφεληµάτων αφυπηρέτησης είναι τύπου καθορισµένης εισφοράς.  Σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς του Ταµείου Προνοίας της ιθύνουσας εταιρείας του Συγκροτήµατος, το 
ποσοστό εισφορών στο Ταµείο είναι 2% από µέρους του µέλους, και 2% από µέρους του 
εργοδότη επί των απολαβών των µελών. Oι συνεισφορές του εργοδότη (Εταιρείας) 
διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και µεταφέρονται στο Λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων στο κόστος προσωπικού. 
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 Τµηµατικές πληροφορίες 
 Το Συγκρότηµα παράγει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαθέτει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, 

παρέχει λύσεις και υπηρεσίες για δίκτυα και τηλεπικοινωνίες και παρέχει λύσεις και υπηρεσίες 
λογισµικού σε πελάτες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι πωλήσεις και το κέρδος πριν τη 
φορολογία επιµερίζονται µεταξύ των πωλήσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και συνάδουν 
µε τις πρόνοιες του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου  Αρ. 14 – Τµηµατικές 
πληροφορίες. Τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι πόροι χρηµατοδότησης επιµερίζονται 
µεταξύ των εν λόγω στοιχείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

 
Το κόστος κατανέµεται µε βάση την τιµολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών και κατά 
συνέπεια το κόστος πωλήσεων αντικατοπτρίζει τις αντίστοιχες πωλήσεις. Ως αποτέλεσµα, η 
κατανοµή των κόστων σε γεωγραφική βάση παρουσιάζεται στην χώρα που γίνεται η πώληση. 
Η κατανοµή των εξόδων διοίκησης γίνεται  µε την ίδια βάση. Η τιµολόγηση και οι συναλλαγές 
µεταξύ των διαφόρων τοµέων επιχειρήσεων διεξάγονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής 
πρακτικής. 

 
 

Εκµίσθωση εκµετάλλευσης 
Το Συγκρότηµα απέκτησε γη στη Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου της Λάρνακας το ∆εκέµβριο του 
1994 µε εκµίσθωση εκµετάλλευσης από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία που λήγει στις 30 
Σεπτεµβρίου του 2016 µε πρόνοια για ανανέωση για άλλες δύο περιόδους εκµίσθωσης των 33 
ετών.   
 

 Η ετήσια εκµίσθωση είναι £1.478 και χρεώνεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων.  Όλες οι 
πληρωµές για άλλες εκµισθώσεις εκµετάλλευσης µεταφέρονται στο Λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων εφόσον οι κίνδυνοι και τυχόν ωφέλειες των εν λόγω στοιχείων δεν 
µεταφέρονται στην Εταιρεία. 

 
Εγγυήσεις 
∆ε γίνεται πρόβλεψη για τις εγγυήσεις που δίδει το Συγκρότηµα πάνω στα εξαρτήµατα και τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για το λόγο ότι όλα τα εξαρτήµατα και οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές φέρουν εγγύηση από τους προµηθευτές ισάξιες µε τις εγγυήσεις που δίνονται. 

 
Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού το Συγκρότηµα εξετάζει κατά πόσο υπήρχαν 
οποιεσδήποτε ενδείξεις που υποδηλούν µείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού, µε 
εξαίρεση τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού για τα οποία η λογιστική αρχή που εφαρµόζεται σε 
σχέση µε µείωση αξίας αναφέρεται πιο πάνω.  Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων ενδείξεων, η 
Εταιρεία προχωρεί στον υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας (recoverable amount) του 
συγκεκριµένου στοιχείου ενεργητικού.   
Αν η ανακτήσιµη αξία είναι χαµηλότερη της λογιστικής αξίας του συγκεκριµένου στοιχείου 
τότε η λογιστική αξία µειώνεται στην ανακτήσιµη αξία.  Η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως 
έξοδο στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων του έτους. 
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Ακύρωση µείωσης αξίας στοιχείων ενεργητικού 
 Η µείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού αντιστρέφεται εάν η επόµενη αύξηση στο εισπρακτέο 

ποσό µπορεί να σχετιστεί αντικειµενικά σε ένα γεγονός που συνέβηκε αφ’ ότου η µείωση 
αναγνωρίστηκε.  Αναφορικά µε όλα τα στοιχεία ενεργητικού, η µείωση στην αξία 
αντιστρέφεται εάν έγινε αλλαγή στους υπολογισµούς που χρησιµοποιήθηκαν για να 
εξακριβωθεί το ανακτήσιµο ποσό.   

 
 Η µείωση αντιστρέφεται µόνο στην περίπτωση όπου η τρέχουσα αξία του στοιχείου 

ενεργητικού δεν ξεπερνά την τρέχουσα αξία που θα µπορούσε να υπολογιστεί, µείον 
αποσβέσεις ή χρεολύσεις, εάν η µείωση δεν είχε αναγνωριστεί.  

 
 Η ακύρωση µείωσης αξίας αναγνωρίζεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ή και στο 

Λογαριασµό Αποτελεσµάτων µε αντίθετες λογιστικές εγγραφές από αυτές που έγιναν για την 
αρχική αναγνώριση της µείωσης αξίας.   
 

 Επενδύσεις 
Επενδύσεις  διαθέσιµες προς εµπορία παρουσιάζονται ως ενεργητικό στον ισολογισµό βάση της 
δίκαιης αξίας τους.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από την αναπροσαρµογή στη 
δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων.  Κατά τη διάρκεια του έτους το 
Συγκρότηµα δεν είχε επενδύσεις που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.  Εκεί όπου το 
Συγκρότηµα έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει τις επενδύσεις µέχρι τη λήξη 
τους, αυτά αναφέρονται στο αποσβεσµένο κόστος µείον ζηµιές µείωσης αξίας. 
 
Αποσβεσµένο κόστος είναι το ποσό στο οποίο το στοιχείο ενεργητικού έχει υπολογιστεί στην 
αρχική του αναγνώριση (δίκαιη αξία του τιµήµατος που καταβλήθηκε, εκτός όταν η δίκαιη αξία 
δεν είναι διαθέσιµη οπότε αναφέρεται σε τιµή κόστους) µείον αποπληρωµές κεφαλαίου, πλέον 
ή µείον τη συσσωρευµένη απόσβεση τυχόν διαφορών µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού 
στη λήξη και µείον τυχόν διαγραφή λόγω µείωσης της τρέχουσας αξίας ή µη είσπραξης. 

 
Άλλες επενδύσεις του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται ως διαθέσιµες προς πώληση και 
αναφέρονται στη δίκαιη αξία τους.  Οποιοδήποτε πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από 
την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. 

 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς εµπορία και επενδύσεων διαθέσιµων προς 
πώληση προσδιορίζεται µε βάση τη τιµή κλεισίµατος, σύµφωνα µε τις τιµές του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Κέρδος ή ζηµιά από 
πώληση επενδύσεων µεταφέρεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. 
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2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό την 
άµεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών, ή περιλαµβάνονται σε 
χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία. Οι επενδύσεις 
αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη 
δίκαιη αξία τους.   

 
Στοιχεία τα οποία πρόκειται να κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να 
διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµείωσης επιτοκίων, 
ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών, κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς 
πώληση. Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.   
 
Οι «άλλες επενδύσεις» αφορούν επενδύσεις οι οποίες δεν είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο. 
Οι τιµές των «άλλων επενδύσεων» υπολογίζονται µε βάση την αξία του καθαρού ενεργητικού 
των εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία έχει επενδύσεις, στο τέλος κάθε έτους. 
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες 

 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες αντιπροσωπεύουν 100% µερίδιο στις θυγατρικές 
Εταιρείες Logicom (Overseas) Limited,  Logicom (Middle East) SAL, ENET Solutions 
Limited, Netcom Limited, Netvision Limited, ENET Solutions - Logicom S.A., Logicom Jordan 
LLC, Logicom FZE, Logicom Dubai LLC και DAP Noesis Business Solutions Limited στην 
τιµή κτήσης.   

 
 Προβλέψεις 
 Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στον ισολογισµό όταν το Συγκρότηµα έχει νοµική ή 

εµπορική/ανηλειµµένη υποχρέωση σαν αποτέλεσµα ενός γεγονότος που έγινε στο παρελθόν και 
είναι πιθανό να χρειαστεί η εκροή οικονοµικών ωφεληµάτων προς εξόφληση της υποχρέωσης.  
Εάν η επίδραση είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται κάνοντας έκπτωση στις 
αναµενόµενες µελλοντικές εισπράξεις σε ένα ποσοστό πριν τη φορολογία το οποίο 
αντιπροσωπεύει τις παρούσες αξιολογήσεις της αγοράς για τη σηµερινή αξία των χρηµάτων 
(time value of money) και όπου ισχύει, τους κινδύνους που αναφέρονται ειδικά για την 
υποχρέωση. 

 
 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναπροσαρµόζονται για γεγονότα που συνέβηκαν 

στην περίοδο από την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 
λογαριασµών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν τα γεγονότα αυτά προσφέρουν πρόσθετες 
πληροφορίες για την εκτίµηση ποσών σχετικών µε καταστάσεις υπάρχουσες κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού ή υποδεικνύουν ότι η αρχή της συνεχιζόµενης λειτουργίας σε 
σχέση µε όλη ή ένα µέρος της Εταιρείας δεν είναι κατάλληλη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
(ι)   Συνήθεις µετοχές  

Συνήθεις µετοχές που εκδόθηκαν ταξινοµούνται σαν κεφάλαιο.  Προπληρωµές από 
είσπραξη έκδοσης ∆ικαιωµάτων Επιλογής µεταφέρονται στο Μετοχικό κεφάλαιο όταν 
και αν οι εν λόγω µετοχές εκδοθούν. 

 
(ιι)   Μερίσµατα 
       Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος που έχουν δηλωθεί, σύµφωνα µε 

το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 10. 
 

 Αποζηµίωση διευθυντών και προσωπικού µε µετοχικό κεφάλαιο 
Προσωπικό και ∆ιευθυντές του Συγκροτήµατος λαµβάνουν, βάσει των συµβολαίων 
εργοδότησής τους µετοχές της Εταιρείας. Το µετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται σε 
εµπιστευµατοδόχο ο οποίος αναλαµβάνει την µεταφορά αυτών των µετοχών στους 
δικαιούχους διευθυντές και προσωπικό µε βάση τις συµβάσεις εργοδότησής τους µε τον όρο 
να είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας. Εφόσον οι µετοχές βρίσκονται στην κατοχή του 
εµπιστευµατοδόχου, το κόστος τους το οποίο θεωρείται ότι ισούται µε την ονοµαστική αξία 
των µετοχών, παρουσιάζεται στους χρεώστες και προπληρωµές. Το ποσό που µεταβιβάζεται 
στους δικαιούχους διευθυντές και προσωπικό κατά την διάρκεια της περιόδου διαγράφεται στο 
Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. 
 
Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην 
παρουσίαση του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

 
 
3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Το Συγκρότηµα διαθέτει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, παράγει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
παρέχει λύσεις και υπηρεσίες για δίκτυα και τηλεπικοινωνίες και παρέχει λύσεις και υπηρεσίες 
λογισµικού σε πελάτες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Οι πωλήσεις και το κέρδος πριν τη 
φορολογία επιµερίζονται µεταξύ των πωλήσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και συνάδουν 
µε τις πρόνοιες του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 14 – Τµηµατικές 
πληροφορίες.   
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 

  
3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Πωλήσεις   
Στην Κύπρο 18.263.232 13.201.501 
Στο εξωτερικό 69.658.285 49.207.972 
   
 87.921.517 62.409.473 
   
Κέρδος / (ζηµιά) πριν τη φορολογία   
Στην Κύπρο 1.031.920 (28.894) 
Στο εξωτερικό     507.963 1.378.897 
   
  1.539.883 1.350.003 

  
Τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι πόροι χρηµατοδότησης του Συγκροτήµατος 
επιµερίζονται µεταξύ των εν λόγω στοιχείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό ως 
ακολούθως: 
 
 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Πάγιο ενεργητικό   
Στην Κύπρο 2.000.111 1.367.798 
Στο εξωτερικό      520.293   374.244 
   
  2.520.404 1.742.042 
   
Πόροι χρηµατοδότησης   
Στην Κύπρο 10.704.320 6.789.755 
Στο εξωτερικό    4.133.013 3.032.014 
   
  14.837.333 9.821.769 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 

 
 
3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια) 

 
 2004 2003 
 £ £ 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Πωλήσεις   
Στην Κύπρο 14.423.378 10.002.665 
Στο εξωτερικό                  -                 - 
   
  14.423.378 10.002.665 
   
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία   
Στην Κύπρο 204.559 (501.584) 
Στο εξωτερικό                  -                 - 
   
        204.559   (501.584) 

  
Τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι πόροι χρηµατοδότησης της Εταιρείας 
επιµερίζονται µεταξύ των εν λόγω στοιχείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό ως 
ακολούθως: 
 
 2004 2003 
 £ £ 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Πάγιο ενεργητικό   
Στην Κύπρο 1.665.228 1.084.103 
Στο εξωτερικό                 -               - 
   
   1.665.228 1.084.103 
   
Πόροι χρηµατοδότησης   
Στην Κύπρο 10.332.820 6.533.148 
Στο εξωτερικό                 -               - 
   
 10.332.820 6.533.148 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 

 
4. ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΤΟΥΣ 

 
 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 
 Το κέρδος του έτους αναφέρεται µετά τη χρέωση για: 
 
 (α) Έξοδα προσωπικού 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Μισθοί προσωπικού 1.685.105 1.513.655 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και συναφή έξοδα 179.793 154.084 
Εισφορές στο Ταµείο Προνοίας 24.793 19.493 
Αµοιβή διευθυντών και προσωπικού µε µετοχικό κεφάλαιο 37.400 37.400 
Άλλα έξοδα προσωπικού      52.246           33.168 
   
 1.979.337 1.757.800 

 
 

 Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 174 (2003: 158).                                                
 
 (β) Άλλα έξοδα διοίκησης 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
∆ιαγραφή καθαρής υπεραξίας 63.271 63.271 
Αποσβέσεις 262.825 223.639 
Αµοιβή συµβούλων - Μη εκτελεστικοί σύµβουλοι 9.800 8.900 
                                 - Εκτελεστικοί σύµβουλοι 245.554 148.634 
Αµοιβή ελεγκτών  35.647 35.149 
Αµοιβή νοµικού συµβούλου 45.110 35.738 
Άλλα επαγγελµατικά έξοδα 95.619 238.591 
Ταξιδιωτικά έξοδα  188.161 152.883 
Έξοδα συντήρησης 17.347 22.151 
Ενοίκια 193.879 169.581 
Υπεργολαβίες 79.331 83.843 
Έξοδα προώθησης εργασιών και διαφηµιστικά 68.167 192.303 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 627.568 321.891 
(Αύξηση)/αποµείωση στην άξια επενδύσεων (4.410) 5.260 
∆ιάφορα άλλα έξοδα    699.214    420.415 
   
 2.627.083 2.122.249 
   
Σύνολο εξόδων διοίκησης 4.606.420 3.880.049 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
4. ΚΕΡ∆ΟΣ/ (ΖΗΜΙΑ) ΕΤΟΥΣ (συνέχεια) 

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 Το κέρδος/(ζηµιά) του έτους αναφέρεται µετά τη χρέωση για: 
 
 (α) Έξοδα προσωπικού 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Μισθοί προσωπικού 490.043 430.093 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και συναφή έξοδα 59.702 46.085 
Εισφορές στο Ταµείο Προνοίας 8.739 5.542 
Αµοιβή διευθυντών και προσωπικού µε µετοχικό κεφάλαιο 37.400 37.400 
Άλλα έξοδα προσωπικού   41.029   22.027 
   
 636.913 541.147 

 
 
 Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 54 (2003: 51). 
 
 (β) Άλλα έξοδα διοίκησης 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Αποσβέσεις 100.465 106.013 
Αµοιβή συµβούλων - Μη εκτελεστικοί σύµβουλοι 9.800 8.900 
                                 - Εκτελεστικοί σύµβουλοι 144.378 52.708 
Αµοιβή ελεγκτών  13.400 13.750 
Αµοιβή νοµικού συµβούλου 25.682 19.624 
Άλλα επαγγελµατικά έξοδα 13.667 7.257 
Ταξιδιωτικά έξοδα  85.535 78.362 
Έξοδα συντήρησης 6.297 5.678 
Ενοίκια 2.484 4.280 
Υπεργολαβίες 61.316 57.053 
Έξοδα προώθησης εργασιών και διαφηµιστικά 14.141 48.882 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες - 259.205 
(Αύξηση)/αποµείωση στην άξια επενδύσεων (4.410) 5.260 
∆ιάφορα άλλα έξοδα    337.992    252.970 
   
    810.747    919.942 
   
Σύνολο εξόδων διοίκησης 1.447.660 1.461.089 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
5. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
   
Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 2.961 2.000 
Προµήθειες και άλλα έσοδα 196.532   252.188 
   
 199.493   254.188 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 4.000 2.000 
Προµήθειες και άλλα έσοδα 272.094   289.699 
   
 276.094    291.699 

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

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Τόκοι εισπρακτέοι 298.917 210.606 
Καθαρό κέρδος από συναλλαγµατική διαφορά 371.726 592.142 
Τόκοι και άλλα έξοδα (721.356) (546.845) 
   
   (50.713)   255.903 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Τόκοι εισπρακτέοι 195.138 176.906 
Καθαρό κέρδος από συναλλαγµατική διαφορά 186.344 160.912 
Τόκοι και άλλα έξοδα (477.599) (365.334) 
   
    (96.117)   (27.516) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Εταιρικός φόρος 148.482 65.618 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 10.783 3.958 
Αναβαλλόµενη φορολογία  (50.953)   82.918 
   
  108.312 152.494 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Εταιρικός φόρος - (11.862) 
Αναβαλλόµενη φορολογία  18.764 (47.104) 
   
  18.764 (58.966) 

     
  

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή 10% για κέρδη µέχρι και £1.000.000, και 
µε συντελεστή 15% για κέρδη πέραν του £1.000.000. Οι πρόνοιες αυτές ισχύουν για το έτος 
2004. Από το έτος 2005, η εταιρεία θα υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή 10% για όλα 
της τα κέρδη. 

  
 Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε φορολογίες στις χώρες που 

διεξάγουν εργασίες ως ακολούθως: 
 

Εταιρεία Χώρα Φορολογικός συντελεστής 
  % 
   
Logicom (Overseas) Limited Κύπρος 10 
ENET SOLUTIONS Limited Κύπρος 10 
Netcom Limited Κύπρος 10 
Netvision Limited Κύπρος 10 
DAP Noesis Business Solutions 
Limited 

Κύπρος 10 

Logicom (Middle East) SAL Λίβανος 15 
ENET Solutions - Logicom S.A. Ελλάδα 35 
Logicom FZE Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 0 
Logicom Dubai LLC Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 0 
Logicom Jordan LLC Ιορδανία 25 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
   
 
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
    
 Συµφιλίωση φορολογίας µε φορολογία µε βάση το λογιστικό κέρδος 
    

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Κέρδος πριν τη φορολογία 1.539.883 1.350.003 
   
Ενεργός φορολογικός συντελεστής   11,48%   16,82% 
   
Φορολογία για το έτος µε βάση το λογιστικό κέρδος 176.779 227.129 
   
Φορολογική επίπτωση για:   
Εισφορές στους µισθούς - 3.827 
Αποσβέσεις 16.698 11.523 
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις  (15.516) (9.315) 
Έκπτωση για επένδυση - (751) 
Έξοδα που δεν αφαιρούνται στον υπολογισµό 
φορολογητέου εισοδήµατος 

 
50.727 

 
32.124 

Έσοδα και εκπτώσεις που δεν περιλαµβάνονται στο 
λογιστικό κέρδος 

 
(69.423) 

 
(53.968) 

Αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει:    
 από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και    
  των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων  3.199 - 
 από συναλλαγµατική διαφορά (31.118) - 
 αναβαλλόµενη φορολογία επιστρεπτέα    (23.034)    (58.075) 
   
Φορολογία για το έτος      108.312     152.494 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
   
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
    
 Συµφιλίωση φορολογίας µε φορολογία µε βάση το λογιστικό κέρδος/(ζηµιά) 
    

 2004 2003 
 £ £ 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία   204.559 (501.584) 
   
Ενεργός φορολογικός συντελεστής        10%        10% 
   
Φορολογία για το έτος µε βάση το λογιστικό κέρδος 20.456 (50.158) 
   
Φορολογική επίπτωση για:   
Αποσβέσεις 10.046 10.601 
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις  (10.244) (8.822) 
Έκπτωση για επένδυση - 75 
Συναλλαγµατική διαφορά που δεν παραγµατοποιήθηκε (18.764) 14.496 
(Αύξηση)/αποµείωση στην αξία επενδύσεων (441) 526 
Τόκοι φορολογίας - 419 
Συνδροµές και εισφορές που δεν επιτρέπονται 932 2.094 
Τόκοι εισπρακτέοι (9.757) - 
Μέρισµα εισπρακτέο (5.500) - 
Εξισωτική πρόσθεση - 2.000 
Κέρδος από πώληση πάγιου ενεργητικού       (400)    (2.000) 
   
Φορολογία για το έτος                -               - 

 
 Αναβαλλόµενη Φορολογία που µεταφέρεται στα αποθεµατικά 

 2004 2003 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ £ £ 
   
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 126.837 - 
Συναλλαγµατική διαφορά   (3.823)   (9.103) 
   
 123.014   (9.103) 
   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 118.537 - 
Συναλλαγµατική διαφορά             -   (9.103) 
   
  118.537   (9.103) 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
8. ΜΕΡΙΣΜΑ 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Μέρισµα που πληρώθηκε 246.780 185.085 
Προτεινόµενο µέρισµα             -            - 
   
 246.780 185.085 

 
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, είχε καταβληθεί τελικό µέρισµα χρήσεως 2003 ύψους 
£246.780. Τούτο αντιστοιχεί προς 0,4 σεντ ανά µετοχή. Με βάση το ∆.Λ.Π. 10 τα µερίσµατα 
αναγνωρίζονται στο έτος που δηλώνονται. Το προτεινόµενο τελικό µέρισµα για το 2004 ύψους 
£555.255 αντιστοιχεί προς 0,9 σεντ ανά µετοχή, και µε βάση το ∆.Λ.Π. 10 θα αναγνωριστεί 
µέσα στο 2005, το έτος δηλαδή που θα δηλωθεί.  

 
 
9. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 
Βασικό κέρδος ανά µετοχή 
Ο υπολογισµός του κέρδους ανά µετοχή βασίζεται στο καθαρό κέρδος που αναλογεί στους 
µετόχους της µητρικής Εταιρείας αξίας £1.431.571 (2003: £1.197.509) και στο µεσοσταθµικό  
αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους που αντιστοιχεί σε 
61.695.000 µετοχές (2003: 61.695.000 µετοχές) και έχει υπολογιστεί ως ακολούθως: 
 
 2004 2003 
   
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£)   1.431.571   1.197.509 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά   
  τη διάρκεια του έτους: 61.695.000 61.695.000 
   
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)            2,32            1,94 

 
 Αναπροσαρµοσµένο κέρδος ανά µετοχή 
 Ο υπολογισµός του αναπροσαρµοσµένου κέρδους ανά µετοχή βασίζεται στο καθαρό κέρδος 

που αναλογεί στους µετόχους αξίας £1.431.571 (2003: £1.197.509) και στο µεσοσταθµικό 
αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους, ο οποίος αντιστοιχεί σε 
61.695.000 µετοχές (2003: 61.695.000 µετοχές) και έχει υπολογιστεί ως ακολούθως: 

 
 2004 2003 
   
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£)   1.431.571   1.197.509 
     
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά    
  τη διάρκεια του έτους: 61.695.000 61.695.000 
   
Αναπροσαρµοσµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)             2,32            1,94 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
9. ΚΕΡ∆ΟΣ/ (ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (συνέχεια) 

 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Βασικό κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή 
Ο υπολογισµός του κέρδους ανά µετοχή βασίζεται στο καθαρό κέρδος που αναλογεί στους 
µετόχους της µητρικής Εταιρείας αξίας £185.795 (2003: καθαρή ζηµιά £442.618) και στο 
µεσοσταθµικό  αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους που 
αντιστοιχεί σε 61.695.000 µετοχές (2003: 61.695.000 µετοχές) και έχει υπολογιστεί ως 
ακολούθως: 
 
 2004 2003 
   
Κέρδος/(ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους (£)      185.795   (442.618) 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά   
  τη διάρκεια του έτους: 61.695.000 61.695.000 
   
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)           0,30         (0,72) 

 
 Αναπροσαρµοσµένη κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή 
 Ο υπολογισµός του αναπροσαρµοσµένου κέρδους/(ζηµιάς) ανά µετοχή βασίζεται στο καθαρό 

κέρδος που αναλογεί στους µετόχους αξίας £185.795 (2003: καθαρή ζηµιά £442.618) και στο 
µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε 61.695.000 µετοχές (2003: 61.695.000 µετοχές) και έχει υπολογιστεί ως 
ακολούθως: 

 
 2004 2003 
   
Κέρδος/(ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους (£)      185.795   (442.618) 
     
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά    
  τη διάρκεια του έτους: 61.695.000 61.695.000 
   
Αναπροσαρµοσµένο κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή (σεντ)            0,30         (0,72) 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
10. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

   Έπιπλα   
 Γη και Ηλεκτρονικοί και   
 κτίρια υπολογιστές σκεύη Οχήµατα Ολικό 
 £ £ £ £ £ 
      
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ      
      
Τιµή κτήσης ή      
   επανεκτίµησης      
1 Ιανουαρίου 2004 1.370.543 376.504 503.270 231.860 2.482.177 
Συναλλαγµατικές      
  διαφορές (84.913) (30.202) (71.662) 80.679 (106.098) 
Προσθήκες έτους 186.798 71.799 104.592 25.814 389.003 
Πωλήσεις έτους                -    (8.025)  (6.176)  (17.655)   (31.856) 
Επανεκτιµήσεις    488.154             -               -             -     488.154 
      
31 ∆εκεµβρίου 2004 1.960.582 410.076 530.024 320.698 3.221.380 
      
Αποσβέσεις      
1 Ιανουαρίου 2004 167.670 209.393 180.021 183.051 740.135 
Συναλλαγµατικές      
  διαφορές (17.894) (40.193) (68.138) 33.237 (92.988) 
Επιβάρυνση έτους 58.612 97.150 81.079 25.984 262.825 
Επί πωλήσεων έτους                -            -     (886) (17.655)     (18.541) 
Eπανεκτιµήσεις  (190.455)            -               -            - (190.455) 
      
31 ∆εκεµβρίου 2004      17.933 266.350 192.076 224.617    700.976 
      
Υπόλοιπο      
31 ∆εκεµβρίου 2004 1.942.649 143.726  337.948   96.081 2.520.404 
      
31 ∆εκεµβρίου 2003 1.202.873 167.111  323.249   48.809 1.742.042 

 



 

 

 
 

 43 
 

LOGICOM PUBLIC LIMITED 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
10. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνέχεια) 
  

   Έπιπλα   
 Γη και Ηλεκτρονικοί και   
 κτίρια υπολογιστές σκεύη Οχήµατα Ολικό 
 £ £ £ £ £ 
      
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ      
      
Τιµή κτήσης ή      
   επανεκτίµησης      
1 Ιανουαρίου 2004 1.006.846 167.765 190.966 145.656 1.511.233 
Προσθήκες  - 55.673 11.168 19.142 85.983 
Πωλήσεις έτους                 -             -             -    (12.000)     (12.000) 
Επανεκτιµήσεις     453.154              -              -              -     453.154 
      
31 ∆εκεµβρίου 2004  1.460.000  223.438  202.134  152.798 2.038.370 
      
Αποσβέσεις      
1 Ιανουαρίου 2004 110.471 127.788 75.164 113.707 427.130 
Επιβάρυνση έτους 31.984 33.407 20.214 14.862 100.467 
Επί πωλήσεων έτους                 -            -             -   (12.000)     (12.000) 
Eπανεκτιµήσεις  (142.455)             -             -               -  (142.455) 
      
31 ∆εκεµβρίου 2004                - 161.195   95.378 116.569    373.142 
      
Υπόλοιπο      
31 ∆εκεµβρίου 2004 1.460.000   62.243  106.756   36.229 1.665.228 
      
31 ∆εκεµβρίου 2003    896.375   39.977  115.802   31.949 1.084.103 

  
 

Το ∆εκέµβριο του 1998 η εταιρεία αγόρασε γη και κτίρια στο Στρόβολο. Στο τέλος του ίδιου 
µήνα έγινε επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές. 
Το ολικό πλεόνασµα της επανεκτίµησης που ανερχόταν σε £58.800 µεταφέρθηκε στο 
αποθεµατικό επανεκτίµησης. Η µεταβίβαση του κτιρίου στο κτηµατολόγιο έγινε τον Μάρτιο 
του 1999. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 έγινε δεύτερη επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων από 
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές. Το ολικό πλεόνασµα της επανεκτίµησης που 
ανερχόταν σε £595.609 µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
Τον ∆εκέµβριο του 1998 έγινε επανεκτίµηση του εργοστασίου στη Λάρνακα (που αποκτήθηκε 
µε την αγορά της θυγατρικής εταιρείας Logicom (Overseas) Limited από ανεξάρτητους 
επαγγελµατίες εκτιµητές.  Το πλεόνασµα επανεκτίµησης ανήλθε σε £125.295.  
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 η Εταιρεία επανεκτίµησε το εργοστάσιο στη Λάρνακα βασισµένη σε 
εκτίµηση που έγινε από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές.  Το πλεόνασµα 
επανεκτίµησης ανήλθε σε £83.000. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
10. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνέχεια) 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 η Εταιρεία εκτιµά ότι η λογιστική αξία της γης και των κτιρίων 
ιδιοκτησία της Logicom (Mιddle East) SAL στο Λίβανο δεν είναι σηµαντικά διαφορετική από 
τη δίκαιη αξία των κτιρίων. 
 
Η πρόβλεψη για την αναβαλλόµενη φορολογία που προέκυψε από τις επανεκτιµήσεις της γης 
και των κτιρίων παρουσιάζεται στη Σηµείωση 22. 
 
Επιβαρύνσεις στο πάγιο ενεργητικό για χρηµατοοικονοµικές διευκολύνσεις προς το 
Συγκρότηµα αναφέρονται στην σηµείωση 21. 

   
Αν τα συνολικά ποσά της γης και των κτιρίων προσδιορίζονταν σύµφωνα µε την αρχή του 
ιστορικού κόστους θα είχαν ως εξής: 

 
 2004 2003 
 £ £ 
   
Τιµή κόστους 1.438.669 1.251.871 
Αποσβέσεις (214.612) (165.355) 
   
 1.224.057 1.086.516 

  
 Η αξία της γης που δεν αποσβένεται είναι ως εξής: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 207.240 207.240 

 
 Η θυγατρική εταιρεία απέκτησε κτιριακές εγκαταστάσεις (γη, γραφεία και αποθήκη) στη Ζώνη 

Ελευθέρου Εµπορίου της Λάρνακας το ∆εκέµβριο 1994.  Η γη είναι µε µίσθωση από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία προς τη θυγατρική εταιρεία που λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 2016 µε 
πρόνοια για ανανέωση για άλλες δύο περιόδους εκµίσθωσης των 33 ετών.  ∆εν υπάρχει 
οποιαδήποτε υποχρέωση από την Εταιρεία όσον αφορά ανανέωση της εκµίσθωσης.  Τα κτίρια 
είναι ιδιόκτητα µε αρχικό κόστος αγοράς £76.190 και µε µετέπειτα προσθήκες σε τιµή κόστους 
ύψους £16.371, και η ετήσια εκµίσθωση είναι £1.478. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
11. ΑΫΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

 ∆απάνες 
ανάπτυξης 

∆απάνες 
Άδειας 

Αρνητική 
υπεραξία 

 
Υπεραξία 

 
Σύνολο 

 £ £ £ £ £ 
      
Τιµή κτήσης      
1 Ιανουαρίου 2004 58.862 5.744 (174.490) 645.513 535.629 
Προσθήκες           -         -               -             -             - 
      
31 ∆εκεµβρίου 2004 58.862 5.744 (174.490) 645.513 535.629 
      
∆ιαγραφή       
1 Ιανουαρίου 2004 22.344 5.744 (150.866) 234.394 111.616 
∆ιαγραφή έτους 10.572         -     (1.280)   64.551   73.843 
        
31 ∆εκεµβρίου 2004 32.916 5.744 (152.146) 298.945 185.459 
      
Υπόλοιπο      
31 ∆εκεµβρίου 2004 25.946         -   (22.344) 346.568 350.170 
      
31 ∆εκεµβρίου 2003 36.518         -   (23.624) 411.119 424.013 

 
Η αρνητική υπεραξία προέκυψε από την απόκτηση της θυγατρικής εταιρείας Logicom 
(Overseas) Limited την 1 Ιανουαρίου 1999 δια δωρεάς.   
 
Η υπεραξία προέκυψε από την απόκτηση της θυγατρικής εταιρείας ENET Solutions Limited  
την 1 Ιανουαρίου 2000 και από την απόκτηση της θυγατρικής εταιρείας DAP Noesis Business 
Solutions Limited την 20 Μαρτίου 2002.   
 

 Οι δαπάνες ανάπτυξης του λογισµικού και οι δαπάνες άδειας προέκυψαν από την απόκτηση 
της θυγατρικής εταιρείας DAP Noesis Business Solutions Limited την 20 Μαρτίου 2002. Οι 
δαπάνες αυτές που αφορούν τη χρήση και διανοµή του λογισµικού κεφαλαιοποιούνται και 
διαγράφονται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο 
διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους. Το άυλο ενεργητικό 
διαγράφεται ως ακολούθως: 

  
  ∆απάνες ανάπτυξης 5 χρόνια 
  ∆απάνες άδειας 2 χρόνια 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
12. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
 Η µητρική εταιρεία έχει τις ακόλουθες επενδύσεις: 
 

 Κόστος  Χώρα Ποσοστό Ποσοστό 
 £  2004 2003 

     
Logicom (Overseas) Limited - Κύπρος 100% 100% 
ENET Solutions Limited 1.282.500 Κύπρος 100% 100% 
Netcom Limited 10.000 Κύπρος 100% 100% 
Netvision Limited 1.000 Κύπρος 100% 100% 
Logicom (Middle East) SAL  30.816 Λίβανος 100% 100% 
ENET Solutions - Logicom S.A. 347.523 Ελλάδα 100% 100% 
Logicom FZE 177.434 Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα 
100% 100% 

Logicom Dubai LLC       53.918 Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα 

100% 100% 

Logicom Jordan LLC     45.869 Ιορδανία 100% 100% 
DAP Noesis Business Solutions 
Limited 

 
   120.003 

 
Κύπρος 

 
100% 

 
100% 

     
ΣΥΝΟΛΟ 2.069.063    

 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ηµεροµηνίες απόκτησης, τις ονοµαστικές αξίες 
και τον αριθµό µετοχών των θυγατρικών εταιρειών: 

 
 Ηµεροµηνία 

Απόκτησης/ 
Ίδρυσης 

Ονοµαστική 
Αξία 

Αριθµός 
Μετοχών 

    
Logicom (Overseas) Limited 1/1/1999 ΛΚ 1 10.000 
Enet Solutions Limited 1/1/2000 ΛΚ 1 3.003 
Netcom Limited 27/4/2000 ΛΚ 1 10.000 
Netvision Limited 31/5/2000 ΛΚ 1 1.000 
Logicom (Middle East) SAL 25/7/2000 LBP 15.000 5.000 
Enet Solutions – Logicom S.A. 21/2/2001 EUR 2.94 204.450 
Logicom Jordan LLC 7/8/2001 JOD 1 50.000 
Logicom FZE 3/10/2001 AED 1M 1 
Logicom Dubai LLC 7/11/2001 AED 1.000 300 
DAP Noesis Business Solutions Limited 20/3/2002 ΛΚ 1 950 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
13. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
  

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:   
Τίτλοι εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΚ 988 1.378 
Άλλες επενδύσεις 92.800 88.000 
   
 93.788 89.378 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:   
Τίτλοι εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΚ 988 1.378 
Άλλες επενδύσεις 92.800 88.000 
   
 93.788 89.378 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους έχει υπάρξει αύξηση της αξίας των επενδύσεων στην 
υπολογιζόµενη ρευστοποιήσιµη αξία τους, ύψους £4.410.  Αυτή η αύξηση έχει αναγνωριστεί 
στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων. 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων δηλαδή στις 29 Μαρτίου 2005 
η αξία των τίτλων εισηγµένων στο ΧΑΚ ανερχόταν στις £988 

 
Η κίνηση των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 
    2004    2003 
       £       £ 
   
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους 89.378 94.638 
Αγορές - - 
Πωλήσεις - - 
Αύξηση/(αποµείωση) στην αξία των επενδύσεων   4.410 (5.260) 
   
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 93.788 89.378 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤA 

 
 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 7.499.619 6.813.300 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.558.611 1.057.379 

 
Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν έτοιµα προϊόντα προς πώληση καθώς και εξαρτήµατα. Μέρος 
των εξαρτηµάτων σε µερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να πωληθούν και σαν τελικά 
προϊόντα. Τα ηµιτελή προϊόντα έχουν αξιολογηθεί από τη διεύθυνση ως αµελητέα και γι’ 
αυτό δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά στα αποθέµατα.  Τα αποθέµατα αναφέρονται στα καθαρά 
ποσά κατόπιν της πρόβλεψης για ποσά που µπορεί να µην εισπραχθούν.  Γι’ αυτό, η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία υπολογίζεται να υπερβαίνει το καθαρό κόστος σ’ όλες τις περιπτώσεις.  

 
 
15. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ 
  

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Χρεώστες εµπορίου 19.625.665 17.903.448 
Άλλοι χρεώστες 366.480 493.359 
Υπόλοιπο µετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από   
εµπιστευµατοδόχο 145.000 179.000 
Προπληρωµές      314.243     224.764 
   
 20.451.388 18.800.571 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Χρεώστες εµπορίου 2.449.421 2.442.993 
Άλλοι χρεώστες 188.402 285.924 
Υπόλοιπο µετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από   
εµπιστευµατοδόχο 145.000 179.000 
Προπληρωµές        63.000         5.000 
   
   2.845.823   2.912.917 
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
15. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ(συνέχεια) 
 

Η παρακολούθηση των εµπορικών χρεωστών γίνεται από το λογιστήριο της Εταιρείας επί 
καθηµερινής βάσης. Το σύστηµα διαχείρισης πόρων του Συγκροτήµατος παρέχει την 
δυνατότητα να παρακολουθούνται από τα κεντρικά  γραφεία του Συγκροτήµατος τα υπόλοιπα 
και η κίνηση του καθολικού εισπρακτέων λογαριασµών όλων των πελατών των θυγατρικών 
εταιρειών του Συγκροτήµατος, εκτός της θυγατρικής στην Ελλάδα, η οποία θα προχωρήσει 
στην εφαρµογή του συστήµατος στο προσεχές µέλλον.  
 
Επιπρόσθετα, υπάρχει εγκεκριµένη πιστωτική πολιτική για κάθε θυγατρική εταιρεία, η οποία 
ακολουθείται από τη διοίκησή της.  
 
Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους. 

 
 Η δίκαιη αξία του υπόλοιπου µετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από εµπιστευµατοδόχο στις 

31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν £111.400.  Η µείωση της αξίας κρίθηκε αµελητέα για σκοπούς των 
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 
 
16. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
   

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Μετρητά στο ταµείο 94.145 3.196 
Τρεχούµενοι λογαριασµοί µε τράπεζες 9.542.800 5.899.456 
   
 9.636.945 5.902.652 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Μετρητά στο ταµείο 92.177 3.063 
Τρεχούµενοι λογαριασµοί µε τράπεζες 5.486.777 3.690.124 
   
 5.578.954 3.693.187 

  
 Τα επιτόκια καταθέσεων για το 2004 ανέρχονται στο 4,75% ετησίως. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 

 
17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

  Εκδοµένο και πληρωµένο 
 Εγκεκριµένο Εξολοκλήρου 
     
 Συνήθεις  Συνήθεις  
 µετοχές £ Μετοχές £ 
     
2004     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  75.000.000 15.000.000 61.695.000 12.339.000 
Αλλαγές έτους                 -                 -                 -                - 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 75.000.000 15.000.000 61.695.000 12.339.000 
     
2003     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  75.000.000 15.000.000 61.695.000 12.339.000 
Αλλαγές έτους                  -                 -                 -                - 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 75.000.000 15.000.000 61.695.000 12.339.000 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου  

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 

  
 
 
 
 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
 
 
 
 

Αποθεµατικό 
µετοχών υπέρ
το άρτιο 

 
 
 
 
 

Ενοποιηµένος 
Λογαριασµός 
Αποτελεσµάτων 

 
 
 
 
 
 

Αποθεµατικό 
Επανεκτίµησης 

 
 
 
 
 

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών

διαφορών 

 
 

Αποθεµατικό µε 
βάση το νόµο, 
στα Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα, 
στο Λίβανο και 
στην Ιορδανία 

 
 
 
 
 

Ολικό 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ £ £ £ £ £ £ £ 
        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2002 12.339.000 2.501.168 1.973.032 83.947 (1.687.378) - 15.209.769 
Προµέρισµα που πληρώθηκε το 2003 (σηµ. 8) - - (185.085)  - - (185.085) 
Συναλλαγµατική διαφορά που προέκυψε από 
δάνεια της ιθύνουσας εταιρείας προς τις θυγατρικές του 
εξωτερικού και µετατροπή του Συµφέροντος Μετόχων µε βάση 
την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

(1.059.672) 

 
 

- 

 
 

(1.059.672) 

Κέρδος έτους                 -        
- 

1.197.509                  -           - 1.197.509 

Μεταφορά στο αποθεµατικό µε βάση τον νόµο                 -               -    (13.064)               -                  - 13.064                 - 
        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2003 12.339.000 2.501.168 2.972.392 83.947 (2.747.050) 13.064 15.162.521 
Προτεινόµενο µέρισµα του 2003 που πληρώθηκε το 2004 (σηµ. 
8) 

- - (246.780)  - - (246.780) 

Συναλλαγµατική διαφορά που προέκυψε από 
δάνεια της ιθύνουσας εταιρείας προς τις θυγατρικές του 
εξωτερικού και µετατροπή του Συµφέροντος Μετόχων µε βάση 
την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

(715.505) 

 
 

- 

 
 

(715.505) 

Επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων    678.609   678.609 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση της γης και των 
κτιρίων 

    
(126.837) 

   
(126.837) 

Κέρδος έτους                 -        
- 

1.431.571                  -           - 1.431.571 

Μεταφορά στο αποθεµατικό µε βάση τον νόµο  
                - 

 
              - 

 
    (9.649) 

 
                 - 

 
                 - 

 
    9.649 

 
                - 

        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 12.339.000 2.501.168 4.147.534      635.719 (3.462.555)   22.713 16.183.579 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια) 
 

   Αποθεµατικό  Αποθεµατικό  
 Μετοχικό Λογαριασµός µετοχών υπέρ Αποθεµατικό Συναλλαγµατικών  
 Κεφάλαιο Αποτελεσµάτων το άρτιο Επανεκτίµησης ∆ιαφορών Ολικό 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ £ £ £ £ £ £ 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2002 12.339.000 823.441 2.501.168 - (1.431.370) 14.232.239 
Προµέρισµα που πληρώθηκε το 2003 (Σηµ. 8) - (185.085) -  - (185.085) 
Συναλλαγµατική διαφορά που προέκυψε από µακροπρόθεσµα 
δάνεια της ιθύνουσας εταιρείας προς τις θυγατρικές εταιρείες του 
εξωτερικού 

 
 

                - 

 
 

              - 

 
 

               - 

 
 

- 

 
 

(1.057.477) 

 
 

(1.057.477) 
Ζηµιά έτους                 -  (442.618)               -              -                  -     (442.618) 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2003 12.339.000    195.738 2.501.168 - (2.488.847)  12.547.059 
       
Προτεινόµενο µέρισµα του 2003 που πληρώθηκε το 2004 (Σηµ. 8) - (246.780) -  - (246.780) 
Συναλλαγµατική διαφορά που προέκυψε από µακροπρόθεσµα 
δάνεια της ιθύνουσας εταιρείας προς τις θυγατρικές εταιρείες του 
εξωτερικού 

 
 

                - 

 
 

              - 

 
 

               - 

  
 

(557.842) 

 
 

(557.842) 
Επανεκτίµηση της γης και του κτιρίων - - - 595.609  595.609 
Κέρδος έτους                 -  185.795               -               -                  -     185.795 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση της γης και του 
κτιρίων 

 
                - 

 
              - 

 
               - 

 
  (118.537) 

 
                 - 

 
  (118.537) 

       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 12.339.000    134.753 2.501.168     477.072 (3.046.689) 12.405.304 

 
 
 

 
 
Το Αποθεµατικό του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων είναι διανεµητέο για σκοπούς µερίσµατος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
19. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α 
  

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Πιστωτές εµπορίου 7.436.198 7.331.137 
Οφειλόµενα έξοδα 381.005 1.139.013 
Άλλοι πιστωτές  1.446.694    136.848 
   
 9.263.897 8.606.998 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Πιστωτές εµπορίου 2.478.517 3.691.725 
Οφειλόµενα έξοδα 283.759 34.565 
Άλλοι πιστωτές      788.960     60.455 
   
   3.551.236 3.786.745 

 
∆εν υπάρχουν πιστωτές πληρωτέοι πέραν του έτους. 

 
 
20. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
  
 (α) Φορολογία Πληρωτέα 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Εταιρικός φόρος 186.035 92.065 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα          554   20.715 
   
  186.589 112.780 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
20. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
  
 (β) Φορολογία Εισπρακτέα 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 176.100 117.067 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος 116.888   96.886 

 
 
21. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 
  

 2004 2003 
 £ £ 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Μακροπρόθεσµα δάνεια 1.532.878       991.781 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.692.890 1.168.000 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα   9.611.565 7.661.988 
  

14.837.333 
 

9.821.769 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Μακροπρόθεσµα δάνεια 1.532.878 991.781 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.692.890 1.168.000 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα   5.107.052 4.373.367 
  

10.332.820 
 

6.533.148 
   
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας είναι αποπληρωτέα:   
- εντός ενός έτους 569.802 356.316 
- µεταξύ δύο και πέντε έτη 963.076 635.465 
- πέραν των πέντε ετών               -               - 
  

1.532.878 
 

   991.781 
 
 Τα Μακροπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας αποτελούνται από: 
 ∆άνειο αποπληρωτέο σε 56 µηνιαίες δόσεις των £10.000 και εξασφαλισµένο µε τον ίδιο τρόπο όπως τα 

τραπεζικά παρατραβήγµατα. Το τραπεζικό δάνειο είναι σε Κυπριακές Λίρες και φέρει επιτόκιο ίσο µε 
το βασικό επιτόκιο πλέον 1% ετησίως. 

 ∆ύο δάνεια αποπληρωτέα σε τριµηνιαίες δόσεις των  £32.263 και £26.816. Τα δάνεια αυτά είναι επίσης 
σε Κυπριακές Λίρες και φέρουν επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο πλέον 1,75% ετησίως. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 

21.∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ (συνέχεια) 
 

∆άνειο σε ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (∆ΟΛ ΗΠΑ). Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε τρία 
χρόνια, συµπεριλαµβανοµένης περιόδου χάριτος ενός έτους, µε ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις των ∆ΟΛ 
ΗΠΑ 250.000 (Λ.Κ. 106.383). Το επιτόκιο είναι ίσο µε το LIBOR + 1,25% και η πρώτη αποπληρωµή 
είναι στις 21/09/2005. 
 

 Το κόστος χρηµατοδότησης του τραπεζικού παρατραβήγµατος είναι 6,50%.  Τα πιο πάνω ποσά είναι 
πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση από τις εν λόγω τράπεζες. 
  
Το επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων είναι ίσο µε LIBOR +1,25% και είναι αποπληρωτέα εντός 
έξι µηνών από την σύναψη τους. 
 
Το διαθέσιµο προς χρήση υπόλοιπο του ορίου τραπεζικών παρατραβηγµάτων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2004 ήταν για το Συγκρότηµα Λ.Κ. 2,5 εκατοµµύρια και για την Εταιρεία Λ.Κ. 0,4 εκατοµµύρια. 

 
 
 Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα, τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια είναι εξασφαλισµένα 

µε: 
 
 (α) Την εγγύηση της εταιρείας Logicom (Overseas) Limited για απεριόριστο ποσό. 
 
 (β) Την εγγύηση της εταιρείας ENET Solutions Limited για απεριόριστο ποσό. 
 
 (γ) Πρώτη υποθήκη σε εργοστάσιο και γραφεία στη Λάρνακα µε αρ. εγγρ. L6 στο όνοµα της 

Logicom (Overseas) Limited ύψους £100.000 (εξασφαλίζει επίσης και τις υποχρεώσεις της 
εταιρείας Logicom (Overseas) Limited). 

 
 (δ) Πρώτη, δεύτερη και τρίτη υποθήκη σε κτίριο µε αριθµό εγγραφής Ν1664 στην Αγία 

Παρασκευή για £600.000 ιδιοκτησίας της εταιρείας Logicom Public Limited. 
 
 (ε) Υποθήκη αρ. Υ1953/99 ηµεροµηνίας 15 Σεπτεµβρίου 1999 πάνω στο οικόπεδο αρ. Εγγραφής 

Ν 1665 στη Λευκωσία (Στρόβολος – Αγ. Παρασκευή) ύψους £78.000 ιδιοκτησίας της εταιρείας 
Logicom Public Limited. 

 
 (στ) Υποθήκη αρ. Υ5753/00 ηµεροµηνίας 21 Ιουλίου 2000 πάνω στο οικόπεδο αρ. Εγγραφής Ν 

1665 στη Λευκωσία (Στρόβολος – Αγ. Παρασκευή) ύψους £80.000 ιδιοκτησίας της εταιρείας 
Logicom Public Limited. 

 
 (ζ) Εµπρόθεσµες καταθεσεις της Logicom Public Limited και Enet Solutions Limited.  
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 

22. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
  

    Μεταφορά στο   
 Παθητικό Ενεργητικό Μεταφορά στα Λογαριασµό Παθητικό Ενεργητικό 
 2004 2004 Αποθεµατικά Αποτελεσµάτων 2003 2003 
 £ £ £ £ £ £ 
       
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ       
       
Αναβαλλόµενη φορολογία που        
προκύπτει από:       
Προσωρινές διαφορές που        
προκύπτουν από διαφορές µεταξύ        
αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών        
εκπτώσεων 331.234 - - 3.199 328.035    - 
Προσωρινές διαφορές που        
προκύπτουν από τη ζηµιά έτους - (135.114) - (23.034) - (112.080) 
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 175.312 - 126.837 - 48.475 - 
Προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν από συναλλαγµατική 
διαφορά που δεν 
πραγµατοποιήθηκε 

 
 
 

(45.614) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

(31.118) 

 
 
 

- 

 
 
 

(14.496) 
Συναλλαγµατική διαφορά (151.080)      82.278    (3.823)                 - (116.555)    51.576 
       
   309.852   (52.836)  123.014   (50.953)   259.955 (75.000) 

 
 

  Μεταφορα στο Μεταφορά στο  
  Αποθεµατικό Λογαριασµό  
 2004 Επανεκτίµησης Αποτελεσµάτων 2003 
 £ £ £ £ 
     
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ     
     
Αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει από:     
Προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από διαφορές     
µεταξύ αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 24.160  198 23.962 
Επανεκτίµηση γης και κτιρίων 134.892 118.537           - 16.355 
Προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
συναλλαγµατική διαφορά που δεν 
πραγµατοποιήθηκε 

 
4.070 

  
18.566 

 
(14.496) 

Προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από τη ζηµιά 
έτους 

 
(30.829) 

 
              - 

 
             - 

 
(30.829) 

     
  132.293   118.537    18.764   (5.008) 

 
 Η Εταιρεία παρουσιάζει αναβαλλόµενη φορολογία στα χρεωστικά υπόλοιπα για όλες τις αφαιρετέες 
προσωρινές διάφορες και φορολογικές ζηµίες όταν αναµένει ότι θα προκύψει φορολογική υποχρέωση από 
µελλοντικά κέρδη. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά ισχυρό 
δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ίδια φορολογική αρχή. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
23. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
   
Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο 9.636.945  5.902.652 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (9.611.565) (7.661.988) 
   
        25.380 (1.759.336) 
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
   
Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο 5.578.954 3.693.187 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (5.107.052) (4.373.367) 
   
      471.902    (680.180) 

 
 
 
 
24. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

1. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι ∆ΟΛ. ΗΠΑ 2.000.000 
(Λ.Κ.851.064) σε ξένο προµηθευτή της για παραχώρηση εµπορικής πίστωσης.  Η εγγυητική 
αυτή έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και ανανεώθηκε µέχρι την 30 Ιουνίου 2005. 

2. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει δεύτερη τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι ∆ΟΛ. ΗΠΑ 1.000.000 
(Λ.Κ.425.532) σε δεύτερο ξένο προµηθευτή της για παραχώρηση εµπορικής πίστωσης.  Η 
εγγυητική αυτή έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και ανανεώθηκε µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

3. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει τρίτη τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι ∆ΟΛ. ΗΠΑ 1.000.000 
(Λ.Κ.425.532) σε τρίτο ξένο προµηθευτή της για παραχώρηση εµπορικής πίστωσης.  Η 
εγγυητική αυτή έληξε στις 8 Απριλίου και ανανεώθηκε µέχρι τις 24 Απριλίου 2005. 

4. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει τέταρτη τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι ∆ΟΛ. ΗΠΑ 1.000.000 
(Λ.Κ.425.532) σε τέταρτο ξένο προµηθευτή της για παραχώρηση εµπορικής πίστωσης.  Η 
εγγυητική αυτή ισχύει από 30 Ιουνίου 2004 µέχρι τις 18 Ιουλίου 2005. 

5. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει πέµπτη τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι ∆ΟΛ. ΗΠΑ 1.000.000 
(Λ.Κ.425.532) σε πέµπτο ξένο προµηθευτή της για παραχώρηση εµπορικής πίστωσης.  Η 
εγγυητική αυτή ισχύει από 31 ∆εκεµβρίου 2004 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 

24. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

6. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει έκτη τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι ∆ΟΛ. ΗΠΑ 500.000 
(Λ.Κ.212.765) σε έκτο ξένο προµηθευτή της για παραχώρηση εµπορικής πίστωσης.  Η 
εγγυητική αυτή ισχύει από 9 Φεβρουαρίου 2004 µέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2005. 

7. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει έβδοµη τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι ∆ΟΛ. ΗΠΑ 1.000.000 
(Λ.Κ.425.532) σε έβδοµο ξένο προµηθευτή της για παραχώρηση εµπορικής πίστωσης.  Η 
εγγυητική αυτή ισχύει από 22 Σεπτεµβρίου 2004 µέχρι τις 22 Σεπτεµβρίου 2005. 

8. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει όγδοη τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι ∆ΟΛ. ΗΠΑ 500.000 
(Λ.Κ.212.765) σε όγδοο ξένο προµηθευτή της για παραχώρηση εµπορικής πίστωσης.  Η 
εγγυητική αυτή ισχύει από 23 ∆εκεµβρίου 2004 µέχρι τις 23 ∆εκεµβρίου 2005. 

9. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει ένατη τραπεζική εγγύηση ύψους µέχρι Λ.Κ. 20.000 στο 
∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων για την χρήση αποθήκης (Bonded Warehouse) στη Ζώνη 
Ελευθέρου Εµπορίου στη Λάρνακα. 

 
 

 
25. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
  

 2004 2003 
 £ £ 
   
Πληρωµές:   
Μέσα σε ένα έτος 1.478 1.478 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 23.946 25.424 

 
Το Συγκρότηµα ενοικιάζει αριθµό κτιρίων και αποθηκών µε συµβόλαια που όταν λήξουν, υπάρχει 
επιλογή ανανέωσης τους.  Οι πληρωµές εκµίσθωσης αυξάνονται κατά διαστήµατα µε βάση τα εν λόγω 
συµβόλαια. 
 

26. ∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 

Η ∆ιεύθυνση είναι της γνώµης ότι οι δίκαιες αξίες των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στα βιβλία κατά 
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
27. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος είναι τα 
µετρητά στις τράπεζες, οι επενδύσεις και οι εµπορικοί χρεώστες. Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος είναι οι τραπεζικές διευκολύνσεις και δάνεια, και 
οι πιστωτές εµπορίου.  
 

 (α)  Πιστωτικός κίνδυνος  
  Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη µη τήρηση των υποχρεώσεων από 

τα αντίστοιχα µέρη στις συναλλαγές. Η Εταιρεία διασφαλίζει την εφαρµογή κατάλληλων 
αρχών και εξασφαλίζει την τήρηση των σχετικών διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου 
των πιστώσεων. Οι πιστωτικοί κίνδυνοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. 

 
  Η µέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τα ποσά  των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

(β) Κίνδυνος επιτοκίων 
  Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωµής των δανείων και των τραπεζικών διευκολύνσεων 

αναφέρονται στη σηµείωση 21. 
 

 (γ) Κίνδυνος συναλλαγµατικών διαφορών 
Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από αρνητικές µεταβολές στα επιτόκια, στις τιµές ξένου 
συναλλάγµατος και στην αγοραία αξία των µετοχών και άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 
 
 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι η πιθανή έκθεση της εταιρείας σε αρνητικές µεταβολές στα 
επιτόκια. Προκύπτει ως αποτέλεσµα του ετεροχρονισµού στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων 
σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα υπόκεινται σε κίνδυνο 
συναλλαγµατικών διαφορών πάνω σε πωλήσεις που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα, σε πιστωτές 
του εξωτερικού καθώς και στις επενδύσεις θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού.  Η διεύθυνση 
γνωρίζει τον κίνδυνο συναλλαγµατικών διαφορών και εξετάζει  εναλλακτικές λύσεις 
ισοστάθµισης του κινδύνου. 
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27. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχεια) 
 

 Την  αντιστάθµιση του κινδύνου συναλλαγµατικών διαφορών χειρίζεται ο Οικονοµικός 
∆ιευθυντής  της Εταιρείας µαζί µε τους Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους. Το όλο θέµα 
συζητείται και εξετάζεται στις συνεδρίες της ολότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το λόγο 
ότι η Εταιρεία επηρεάζεται σηµαντικά από τις διακυµάνσεις των ισοτιµιών των ξένων 
νοµισµάτων µε την Κυπριακή Λίρα. 
Οι τρόποι αντιστάθµισης του κινδύνου συναλλαγµατικών διαφορών που χρησιµοποιήθηκαν 
µέχρι σήµερα είναι οι ακόλουθοι: 
1. Φυσική Αντιστάθµιση (Natural Hedging). Η Εταιρεία διατηρεί στο µέγιστο δυνατό           

βαθµό Ενεργητικό (Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες Εξωτερικού) και Παθητικό 
(Τραπεζικά Παρατραβήγµατα, Βραχυπρόθεσµα και Μακροπρόθεσµα ∆άνεια) στο ίδιο 
νόµισµα, κυρίως ∆ΟΛ ΗΠΑ. Με αυτό τον τρόπο το κέρδος ή η ζηµιά στο Ενεργητικό 
αντισταθµίζεται µε την ανάλογη ζηµιά ή κέρδος στο Παθητικό. 

2. Το ποσοστό των πωλήσεων σε ξένο νόµισµα επί του συνολικού κύκλου εργασιών, είναι 
περίπου το ίδιο µε το ποσοστό του τραπεζικού δανεισµού σε ξένο νόµισµα σε σχέση µε το 
συνολικό δανεισµό του Συγκροτήµατος. 

3. Ο τραπεζικός δανεισµός γίνεται κυρίως στο νόµισµα µε το οποίο οι προµηθευτές 
τιµολογούν την Εταιρεία. 

4. Σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων όπου το συνολικό κόστος διεκπεραίωσης του έργου είναι 
γνωστό από την στιγµή της κατακύρωσης της προσφοράς, τότε χρησιµοποιείται η 
προαγορά  (Forward Contract), για την περίοδο εκτέλεσης του έργου, του συγκεκριµένου 
ποσού στο ξένο νόµισµα στο οποίο θα τιµολογηθεί η Εταιρεία.     
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28. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
 Το ποσοστό στο κεφάλαιο της εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, άµεσα ή έµµεσα, έχει ως ακολούθως: 
    

 31/12/2004 29/03/2005 
 Πλήρως πληρωθείσες 

Μετοχές 
Πλήρως πληρωθείσες 

Μετοχές 
 % % 
   
Αδάµος Αδαµίδης1 0,27 0,27 
Βαρνάβας Ειρήναρχος2 51,99 51,99 
Γιώργος Γεωργίου3 1,28 1,28 
Σπαρσής Μοδέστου 0,12 0,12 
Αριστόδηµος Αναστασιάδης4 2,86 2,86 
Κυριάκος Φιάκκας 0,74 0,74 
Τάκης Κληρίδης 0,16 0,16 

 
1. Η άµεση συµµετοχή του Αδάµου Αδαµίδη στις 29 Μαρτίου 2005 ανέρχεται στο 0,25% και η έµµεση 

συµµετοχή, η οποία προκύπτει από τη συµµετοχή της εταιρείας Adaminco Secretarial Limited, στο 
0,02%. 

2. Η άµεση συµµετοχή του Βαρνάβα Ειρήναρχου στις 29 Μαρτίου 2005 ανέρχεται στο 44,27% και η 
έµµεση συµµετοχή, η οποία προκύπτει από τη συµµετοχή της συζύγου του ∆ήµητρας Προδρόµου 
Ειρήναρχου, στο 7,72%. 

3. Η άµεση συµµετοχή του Γιώργου Γεωργίου στις 29 Μαρτίου 2005 ανέρχεται στο 1,24% και η 
έµµεση συµµετοχή, η οποία προκύπτει από τη συµµετοχή της συζύγου του Κατερίνας Γεωργίου, στο 
0,04%. 

4. Η άµεση συµµετοχή του Αριστόδηµου Αναστασιάδη στις 29 Μαρτίου 2005 ανέρχεται στο 2,76% 
και η έµµεση συµµετοχή, η οποία προκύπτει από τη συµµετοχή του πατέρα του Ανδρέα 
Αναστασιάδη, στο 0,10%. 

 

29. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Οι µέτοχοι που κατείχαν, άµεσα ή έµµεσα, πέραν του 5% του κεφαλαίου της εταιρείας ήταν ως 
ακολούθως:   

   
 31/12/2004 29/03/2005 
 % % 
   
Βαρνάβας Ειρήναρχος1 51,99 51,99 

  
 

1. Η άµεση ή έµµεση συµµετοχή του Βαρνάβα Ειρήναρχου είναι µέσω της συζύγου του ∆ήµητρας Προδρόµου 
Ειρήναρχου.  
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
30. ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
  

∆εν υπήρξε καµιά σηµαντική σύµβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονοµικού 
έτους και κατά την ηµεροµηνία έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία τα µέλη των 
οργάνων διοίκησης, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν ή είχαν άµεσα ή έµµεσα ουσιώδες 
συµφέρον, εκτός από το συµβόλαιο εργασίας του κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου, του κ. Αριστόδηµου 
Αναστασιάδη, του κ. Κυριάκου Φιάκκα, και του κ. Γιώργου Γεωργίου. 

  
Ουσιώδη Συµβόλαια 
 
ι) Συµβόλαιο κ Βαρνάβα Ειρήναρχου, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου 

Συµβόλαιο εργασίας ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας για πέντε χρόνια από την 1η 
Ιανουαρίου 1999, µε ετήσιο µισθό το 2000 £36.000 και αυξανόµενο µε το µεγαλύτερο του 
ετήσιου πληθωρισµού ή 10% κάθε χρόνο. Το συµβόλαιο ανανεώθηκε για ένα χρόνο από την 1 
Ιανουαρίου 2004, µε ετήσιο µισθό £57.979. Καταβλήθηκε επίσης για τις µέχρι το έτος 2003 
υπηρεσίες του στην Εταιρεία φιλοδώρηµα £40.000.  Ο Βαρνάβας Ειρήναρχος δεσµεύεται να µη 
δηµιουργήσει εταιρεία ή να εργαστεί στον τοµέα της πληροφορικής σε ανταγωνισµό προς την 
Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του και τουλάχιστον για πέντε χρόνια µετά την 
αποχώρηση του από την Εταιρεία.  Ο Βαρνάβας Ειρήναρχος δέχεται ότι ο περιορισµός αυτός δε 
θα θεωρείται κατ’ ουδένα τρόπο ότι αντιβαίνει προς τη γενική αρχή Restraint of Trade, και ότι 
θα θεωρείται ως λογικός περιορισµός λόγω του ότι ο εργοδοτούµενος κατά την εισαγωγή της 
Εταιρείας στο ΧΑΚ ωφελήθηκε από τη δωρεάν έκδοση µετοχών. 
 
Συγκεκριµένα οι αποζηµιώσεις που θα προκύπτουν θα αποτελούνται από το άθροισµα των 
µισθών του για την περίοδο που υπολείπεται µέχρι την λήξη του συµβολαίου εργοδότησης του 
και το ποσό του φιλοδωρήµατος του για την ίδια χρονική περίοδο, υπολογιζόµενο πάνω στα 
κέρδη του προηγούµενου ή του τρέχοντος του τερµατισµού του έτους, όποιο είναι το 
µεγαλύτερο.  
 
Συµβόλαιο εργασίας ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας για δύο χρόνια από την 1η 
Ιανουαρίου 2005, µε ετήσιο µισθό (13 µήνες) το 2005 £55.000 ο οποίος θα αυξάνεται κατά 
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως καθορίζεται από τον ετήσιο δείκτη 
στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 4% επί του τελευταίου ετήσιου µισθού, 
οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο. Η εταιρεία θα καταβάλλει επίσης µηνιαίως (12 µήνες), για 
έξοδα παραστάσεως, το ποσό των £1.000 το οποίο θα αυξάνεται, για κάθε µία από τις επόµενες 
ετήσιες περιόδους, κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως 
καθορίζεται από τον επίσηµο δείκτη στις  31 Ιανουαρίου του έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 
4%, οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο. 
 

 ιι) Συµβόλαιο κ Αριστόδηµου Αναστασιάδη, ∆ιευθυντή Τοµέα ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
 Συµβόλαιο εργασίας ως ∆ιευθυντής της εταιρείας για τέσσερα χρόνια από την 1η Απριλίου 
2004, µε µηνιαίο µισθό (13 µήνες) £3.667,62 ο οποίος θα αυξάνεται κατά ποσοστό ίσο µε το 
ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως καθορίζεται από τον ετήσιο δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 
κάθε έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 4% επί του τελευταίου ετήσιου µισθού, οποιοδήποτε είναι 
το µεγαλύτερο. Καταβλήθηκε επίσης για τις µέχρι το έτος 2003 υπηρεσίες του στην Εταιρεία 
φιλοδώρηµα £20.000.     
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
30. ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) 

 
Ουσιώδη Συµβόλαια (συνέχεια) 
 

 ιι) Συµβόλαιο κ Αριστόδηµου Αναστασιάδη, ∆ιευθυντή Τοµέα ∆ικτύων και 
Τηλεπικοινωνιών (συνέχεια) 
 Η εταιρεία θα καταβάλλει επίσης µηνιαίως (12 µήνες), για έξοδα παραστάσεως, το ποσό των 
£875 το οποίο θα αυξάνεται, για κάθε µία από τις επόµενες ετήσιες περιόδους, κατά ποσοστό 
ίσο µε το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως καθορίζεται από τον επίσηµο δείκτη στις  31 
Ιανουαρίου του έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 4%, οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο. 
Ο Αριστόδηµος Αναστασιάδης δεσµεύεται να µη δηµιουργήσει εταιρεία ή να εργασθεί στον 
τοµέα της πληροφορικής σε ανταγωνισµό προς την εταιρεία κατά την διάρκεια της εργοδότησης 
του και τουλάχιστον για δύο χρόνια µετά την αποχώρησή του από την Εταιρεία. Ο 
Αριστόδηµος Αναστασιάδης δέχεται ότι ο περιορισµός αυτός δε θα θεωρείται κατ’ ουδένα 
τρόπο ότι αντιβαίνει τη γενική αρχή Restraint of Trade. 

 
 ιιι) Συµβόλαιο κ Κυριάκου Φιάκκα, ∆ιευθυντή Τοµέα Λογισµικού 

Συµβόλαιο εργασίας ως ∆ιευθυντής της εταιρείας για πέντε χρόνια από την 1 Φεβρουαρίου 
2002, µε µηνιαίο µισθό (13 µήνες) £3.846,15 ο οποίος θα αυξάνεται, για κάθε µία από τις 
επόµενες ετήσιες περιόδους, κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως 
καθορίζεται από τον επίσηµο δείκτη στις 30 Ιουνίου του προηγούµενου έτους ή κατά ποσοστό 
ίσο προς 4% επί του τελευταίου ετήσιου µισθού, οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο.  Η εταιρεία 
θα καταβάλλει επίσης µηνιαίως (12 µήνες), για έξοδα παραστάσεως, το ποσό των £833,33 το 
οποίο θα αυξάνεται, για κάθε µία από τις επόµενες ετήσιες περιόδους, κατά ποσοστό ίσο µε το 
ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως καθορίζεται από τον επίσηµο δείκτη στις  30 Ιουνίου 
του προηγούµενου έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 4% επί του ποσού του αµέσως 
προηγούµενου έτους, οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο.  Πέραν των πιο πάνω αναφεροµένων ο 
∆ιευθυντής θα δικαιούται να λάβει για την ένταξή του στην υπηρεσία της Εταιρείας και σαν 
αναγνώριση της πείρας και γνώσης που φέρει και της αξίας που θα προσθέσει στην Εταιρεία, 
ένα εκατοµµύριο (1.000.000) συνήθεις µετοχές της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας είκοσι σεντ 
(0,20) η κάθε µια χωρίς την καταβολή από τον ∆ιευθυντή της ονοµαστικής ή άλλης αξίας ή 
ποσό που αντιστοιχεί προς τη χρηµατιστηριακή αξία που ο αναφερόµενος αριθµός µετοχών της 
Εταιρείας θα έχει κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας αυτής, όπως η Εταιρεία θα 
αποφασίσει. 

 
 Ο Κυριάκος Φιάκκας δεσµεύεται να µη δηµιουργήσει εταιρεία ή να εργασθεί στον τοµέα της 
πληροφορικής σε ανταγωνισµό προς την εταιρεία κατά την διάρκεια της εργοδότησης του και 
τουλάχιστον για δύο χρόνια µετά την αποχώρηση του από την Εταιρεία.  Ο Κυριάκος Φιάκκας 
δέχεται ότι ο περιορισµός αυτός δε θα θεωρείται κατ’ ουδένα τρόπο ότι αντιβαίνει τη γενική 
αρχή Restraint of Trade. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
30. ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) 

 
Ουσιώδη Συµβόλαια (συνέχεια) 

 ιιι) Συµβόλαιο κ Κυριάκου Φιάκκα, ∆ιευθυντή Τοµέα Λογισµικού(συνεχεία) 
Η κίνηση του  υπόλοιπου του µετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από εµπιστευµατοδόχο και 
παραχωρήθηκε στον κ. Κυριάκο Φιάκκα παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 
  2004 
 £ 
  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 150.000 
Μετοχικό κεφάλαιο που παραχωρήθηκε κατά το τρέχον έτος (40.000) 
  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 110.000 

 
 

  
 

 ιν) Συµβόλαιο κ Γιώργου Γεωργίου, ∆ιευθυντή Τοµέα ∆ιανοµής 
 Συµβόλαιο εργασίας ως ∆ιευθυντής της εταιρείας για τέσσερα χρόνια από την 1 Ιανουαρίου 
2004, µε µηνιαίο µισθό (13 µήνες) £2.000 ο οποίος θα αυξάνεται κατά ποσοστό ίσο µε το 
ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού όπως καθορίζεται από τον επίσηµο δείκτη στις 31 
Αυγούστου κάθε έτους ή κατά ποσοστό ίσο προς 4% επί του τελευταίου ετήσιου µισθού, 
οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο.  Ο Γιώργος Γεωργίου δεσµεύεται να µην ιδρύσει 
εταιρεία ή επιχείρηση που να διεξάγει εργασία παρόµοια ή ανταγωνιστική προς την 
επιχείρηση της εταιρείας ή προς οποιανδήποτε πρόσθετη επιχειρηµατική δραστηριότητα 
της εταιρείας και δεν θα απασχοληθεί, κατά οποιονδήποτε τρόπο, µε ή χωρίς αµοιβή, σε 
τέτοια εταιρεία ή επιχείρηση και δεν θα ενεργήσει οποιανδήποτε άλλη πράξη που θα 
επηρέαζε τις εργασίες, τη φήµη ή την πελατεία της εταιρείας και τουλάχιστον για δύο 
χρόνια µετά την αποχώρησή του από την Εταιρεία.  Ο Γιώργος Γεωργίου δέχεται ότι ο 
περιορισµός αυτός δε θα θεωρείται κατ’ ουδένα τρόπο ότι αντιβαίνει τη γενική αρχή 
Restraint of Trade. 
 
Εταιρείες του Συγκροτήµατος πωλούν και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες αναλόγως των 
αναγκών τους από άλλες εταιρείες του Συγκροτήµατος. 
 
Όταν επιβάλλεται, η Logicom Public Limited χρεώνει κάθε χρόνο τις θυγατρικές της εταιρείες 
ένα ποσό για διοικητικές υπηρεσίες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
 
31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 
  

Τα ποσά που έχει χρεώσει η Logicom Public Limited τις θυγατρικές της εταιρείες ήταν τα εξής: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
∆ιοικητικές Υπηρεσίες  
  ENET Solutions Limited 44.654 43.173
  DAP Noesis Business Solutions Limited 62.250          -
  
Προµήθειες  
  ENET Solutions Limited 50.000 50.000

 
Οι πωλήσεις που έγιναν από την Logicom Public Ltd στις θυγατρικές της εταιρείες ήταν ως εξής: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Πωλήσεις  
  
ENET Solutions Limited 432.060 1.242.699
ENET Solutions - Logicom S.A. 336.654 7.143
Logicom (Overseas) Limited 13.407 -
Logicom Jordan LLC 1.014.420 645.710
Logicom FZE 355.768 33.326
Logicom (Middle East) SAL 512.371 526.002
DAP Noesis Business Solutions Limited 8.535 16.948
Netvision Limited 5.094 151.699
Logicom Dubai LLC 1.511 216
Netcom Limited 39.429   224.162

 
Το υπόλοιπο µεταξύ της Logicom Public Limited και των θυγατρικών της εταιρειών στα βιβλία της 
ιθύνουσας εταιρείας ήταν ως εξής: 

 
∆άνεια εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
ENET Solutions - Logicom S.A. 1.090.213 1.197.196 
Logicom (Middle East) SAL 2.032.468 2.231.916 
Logicom FZE 1.261.532 1.385.327 
Logicom Jordan LLC 1.300.468 1.428.084 
   
 5.684.681 6.242.523 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 
 
31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 

 
  
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από τα δάνεια εισπρακτέα της µητρικής εταιρείας 
προς τις θυγατρικές της εταιρείες, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης του Συγκροτήµατος 
σε ξένη εταιρεία.  Αυτές έχουν καταχωρηθεί ως καθαρή περιουσία (equity) στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος, µέχρι την εκποίηση της επένδυσης, οπότε και θα 
αναγνωριστούν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
∆εν υπάρχει γραπτή συµφωνία µεταξύ της ιθύνουσας και των θυγατρικών, αναφορικά µε τα 
∆άνεια Εισπρακτέα από Συγγενικές Εταιρείες. Τα δάνεια είναι άτοκα και χωρίς καθορισµένη 
ηµεροµηνία αποπληρωµής. 
 

 2004 2003 
 £ £ 
 Χρεωστικό/ 

(Πιστωτικό) 
Χρεωστικό/ 
(Πιστωτικό) 

Υπόλοιπο µε συγγενική εταιρεία   
   
Logicom (Overseas) Limited (19.104) 501.256 
Logicom (Middle East) SAL (69.008) 842.794 
ENET Solutions Limited 1.545.705 1.585.828 
ENET Solutions – Logicom S.A. (303.171) (327.243) 
Logicom FZΕ 3.677.203 1.981.361 
Logicom Dubai LLC 1.190.714 642.228 
Logicom Jordan LLC 261.675 12.097 
Netcom Limited 53.981 83.405 
Netvision Limited 318.083 252.348 
DAP Noesis Business Solutions Limited     152.539      42.434 
  

 6.808.617 
 

5.616.508 
 
Τα υπόλοιπα αυτά αποπληρώνονται ανάλογα µε τη φύση της συγκεκριµένης συναλλαγής. 
 
Οι πωλήσεις που έγιναν από την Logicom (Overseas) Limited στις συγγενικές της εταιρείες 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
Πωλήσεις   
   
Logicom (Middle East) SAL 804.798 725.982 
ENET Solutions - Logicom S.A. 51.995 348.963 
Logicom Jordan LLC 341.964 886.976 
Logicom Public Limited 2.724.152 2.448.886 
Logicom Dubai LLC - 3.171 
Logicom FZE           658   122.790 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 

31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 
 
Οι πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom FZE στις συγγενικές της εταιρείες παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Πωλήσεις   
   
Logicom Public Limited 201.119 - 
Logicom (Middle East) SAL 184.720 - 
Logicom Jordan LLC 1.313.601 4.028.635 
Logicom Dubai LLC 4.511.124                - 

 
Οι πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom (Middle East) SAL στις συγγενικές της εταιρείες 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Πωλήσεις   
   
Logicom Public Limited 102.183 20.354 
Logicom Jordan LLC  311.646  69.707 

 
Οι πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom Dubai LLC στις συγγενικές της εταιρείες 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Logicom Public Limited 2.386 - 
Logicom (Middle East) SAL 183 - 
Logicom Jordan LLC 1.159  
Logicom FZE      229 13.359 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 

 
Οι πωλήσεις που έγιναν από τη Logicom Jordan LLC στις συγγενικές της εταιρείες 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Logicom Public Limited 18.163                  - 
Logicom (Overseas) Limited 10.514 - 
Logicom (Middle East) SAL 9.157 - 
Logicom FZE  28.498            - 

 
Οι πωλήσεις που έγιναν από την ENET Solutions – Logicom S.A. στις συγγενικές της εταιρείες 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Logicom Public Ltd 35.871 47.597 
Logicom (Middle East) SAL - 21.482 
Logicom FZE 131 19.552 
Logicom (Overseas) Limited           -    3.275 

 
Οι πωλήσεις που έγιναν από τη Netvision Limited στις συγγενικές της εταιρείες παρουσιάζονται 
πιο κάτω: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
DAP Noesis Business Solutions Limited - 84.783 
Logicom Public Ltd 117.969 144.086 

 
Οι πωλήσεις που έγιναν από τη DAP Noesis Business Solutions Limited στις συγγενικές της 
εταιρείες παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 2004 2003 
 £ £ 
   
Netvision Limited 105.098 50.335 
ENET Solutions Limited 46.993 1.200 
Logicom Public Ltd   45.716   20.448 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 

 
Οι πωλήσεις που έγιναν από την Enet Solutions Limited στις συγγενικές της εταιρείες 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 
 2004 2003 
 £ £ 
   
Netvision Limited 3.135 7.785 
DAP Noesis Business Solutions Limited 69.158   20.021 

 
Τα υπόλοιπα των εταιρειών του Συγκροτήµατος µε τις συγγενικές τους εταιρείες παρουσιάζονται 
πιο κάτω:  
 
 2004 2003 
 £ £ 
 Χρεωστικό/ 

(Πιστωτικό) 
Χρεωστικό/ 
(Πιστωτικό) 

Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες   
   
Logicom (Overseas) Limited 19.104 (501.256) 
ENET Solutions Limited (1.545.705) (1.585.828) 
ENET Solutions Logicom S.A. 303.171 327.243 
Logicom (Middle East) SAL 69.008 (842.794) 
Logicom FZE (3.677.203) (1.981.361) 
Logicom Dubai LLC (1.190.714) (642.228) 
Logicom Jordan LLC (261.675) (12.097) 
Netvision Limited (318.083) (252.348) 
Netcom Limited (53.981) (83.405) 
DAP Noesis Business Solutions Limited    (152.539)       (42.434) 

 
 
 
32. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Αναφορά γίνεται σε δύο ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που δεν επηρεάζουν τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
 Έκδοση Oµολόγων 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Οκτωβρίου 2004 αποφάσισε τη 
σύναψη δανείου πενταετούς διάρκειας µέχρι Λ.Κ.5 εκατοµµυρίων, µε επιτόκιο µεγαλύτερο του 
βασικού και µε παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών, µε έκδοση Οµολόγων που θα 
προσφερθούν στους µετόχους της Εταιρείας κατ’ αναλογία των κατεχόµενων από αυτούς µετοχών. Το 
δάνειο που θα συναφθεί σκοπεί να υπηρετήσει την επέκταση των εργασιών του Συγκροτήµατος, την 
καλύτερη εκµετάλλευση των επιχειρησιακών πόρων και τη βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης της 
Εταιρείας. 

 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και η Πρόσκληση για Εγγραφή (Prospectus) έχει κατατεθεί στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 15 ∆εκεµβρίου 2004 από την Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. 
∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ. Μετά από αναπροσαρµογές έχει κατατεθεί εκ νέου στις 16 Φεβρουαρίου 
2005 και αναµένεται σύντοµα η τελική έγκριση του από το Συµβούλιο του ΧΑΚ και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.   
 
Συµφωνία και Σχέδιο Εξαγοράς µε τη Global 
Το Συγκρότηµα µέσω της θυγατρικής εταιρείας Netvision Limited  υπέγραψε, στις 8 Μαρτίου 2005, 
µε τη Global Consolidator Limited και τις θυγατρικές της Global IT (Cyprus) Limited, Global 
Consolidator (Consultancy Services) Limited και  GlobalSoft Limited «η Global», συµφωνία και 
σχέδιο Εξαγοράς Επιχείρησης σχεδιασµού, ανάπτυξης, ανάθεσης και υποστήριξης λογισµικών 
προγραµµάτων, εκπαίδευσης στο τοµέα της πληροφορικής και παροχής άλλων συµβουλευτικών 
υπηρεσιών, που διεξάγεται στην Κύπρο και στο εξωτερικό από τη Global («η Επιχείρηση»). 
 
Η συµφωνία προνοεί, µεταξύ άλλων, τη µεταφορά στη Netvision Ltd όλων των δικαιωµάτων στα 
λογισµικά προγράµµατα, στο πάγιο και σε άλλο ενεργητικό καθώς και της καλής φήµης της 
Επιχείρησης, έναντι του ποσού των Λ.Κ. 2,2 εκατοµµυρίων. Στη µεταφορά της Επιχείρησης 
περιλαµβάνεται και το απασχολούµενο προσωπικό. 
 
Η συµφωνία τελεί, µεταξύ άλλων υπό την αίρεση, θετικού νοµικού και λογιστικού έλεγχου, η 
συµπλήρωση του οποίου αναµένεται µέχρι την Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης που αρχικά ορίστηκε η 31 
Μαρτίου 2005, και παρατάθηκε κοινή συναινέσει µέχρι της 22 Απριλίου 2005. Η ένταξη της 
Επιχείρησης στη λειτουργία της εταιρείας αναµένεται να συνεισφέρει σηµαντικά στην αύξηση του 
κύκλου εργασιών και να βελτιώσει ανάλογα την κερδοφορία του αντίστοιχου τοµέα. 
 

 Περισσότερα στοιχεία, θα ανακοινωθούν µετά την Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης.  
 

 


