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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2005. 
 
Κύριες δραστηριότητες και αλλαγή νομίσματος αποτίμησης 
2 Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η 
διαχείριση επενδύσεων.  Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία άλλαξε το νόμισμα αποτίμησης των 
οικονομικών καταστάσεων, από δολλάρια Η.Π.Α σε Ευρώ δεδομένου ότι είναι το νόμισμα το οποίο 
παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
  
 

Οικονομικά αποτελέσματα 
3 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6.   
 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 
4 Στις 24 Οκτωβρίου, 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά  86.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια. Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν 
£7.101.000 έναντι £7.015.000 το 2004. 
 
Υποκαταστήματα 
5 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

Διοικητικό συμβούλιο 
6 Οι Σύμβουλοι στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 και κατά τη ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται 
στη σελίδα 3. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2005 και θα 
παραμείνουν στη θέση τους. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στη 
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

Ελεγκτές 
7 Οι ελεγκτές, κ.κ. Ernst & Young, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να προτείνει τον επαναδιορισμό τους και να εξουσιοδοτεί τους Συμβούλους 
να καθορίσουν την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 

 

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
 

Μαρία Βασιλείου 
Σύμβουλος 
 

 

Λεμεσός  
20 Φεβρουαρίου, 2006 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ELGEKA (CYPRUS) LIMITED 
 
Έ κθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
1 Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Elgeka (Cyprus) Ltd στις σελίδες 6 μέχρι 15 που 
αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 και την κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το 
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και τις σχετικές σημειώσεις.  Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις 
είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη 
πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά 
προς τα μέλη της Εταιρείας, ως σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η 
ελεγκτική μας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε στα μέλη της Εταιρείας εκείνα 
τα θέματα που απαιτούνται από εμάς σε μια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Στο μέγιστο 
βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε 
εκτός της Εταιρείας και τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα, για την ελεγκτική μας εργασία, για αυτή την 
έκθεση, ή για τις γνώμες που έχουμε σχηματίσει. 
 
2 Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά 
πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, 
πάνω σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες 
πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν, των σημαντικών υπολογισμών που έγιναν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχός μας παρέχει μια λογική βάση για τη γνώμη μας. 
 
3 Οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της 
Elgeka (Cyprus) Ltd στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών 
ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την ΕΕ και τα ΔΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, 
Κεφ. 113, της Κύπρου.  
 
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων  
 
4 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του 
ελέγχου μας. 

• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις 

που μας δόθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών 
Νόμο, Κεφ 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στη 
σελίδα 4 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Ernst & Young 
Chartered Accountants 
 
 
Λεμεσός  
20 Φεβρουαρίου, 2006
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 
 
 Σημ.  2005 2004 
   € € 
 
Έξοδα διοίκησης    (54.369) (18.958) 
Απομείωση επένδυσης  6  (160.271) - 
  ________ _______ 
Ζημιά από εργασίες  3 (214.640) (18.958) 
Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα  4 54.623 55.546
  ________ _______ 
(Ζημιά)/κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία  (160.017) 36.588 
Φορολογία 5 (85) - 
  ________ _______ 
(Ζημιά)/κέρδος για το έτος    (160.102) 36.588 
  ________ _______ 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 
 
  2005 2004 
 Σημ. € € 
   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Επενδύσεις   6 11.159.958 11.210.229 
Μακροπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα 7 65.000 40.000 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   288.058 243.614 
  _________  ________ 
  11.513.016 11.493.843 
  _________ ________ 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Μετρητά στην τράπεζα   8 132.370 150.188 
  _________ ________ 
Σύνολο ενεργητικού   11.645.386 11.644.031 
  _________ _________  
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Κεφάλαιο και αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο  9  12.205.832 12.055.219 
Συσσωρευμένες ζημιές   (517.971) (357.869) 
Αποθεματικό συναλλαγματικής διαφοράς  (62.355) (62.355) 
  __________ ________  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   11.625.506 11.634.995 
  __________ ________ 
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα  10 19.880 9.036  
  _________ _________ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  11.645.386 11.644.031 
  _________ _________ 
  
Στις 20 Φεβρουαρίου 2006 οι Σύμβουλοι της Εταιρείας ενέκριναν αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για 
έκδοση. 
 
 
 
______________________ ___________________ 
Μαρία Βασιλείου   Φλώρα Κυριάκου  
Σύμβουλος Σύμβουλος  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 
 
 
   Αποθεματικό 
 Μετοχικό Συσσωρευμένες συναλλαγματικής 
 κεφάλαιο ζημιές διαφοράς Σύνολο 
 € € € € 
 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου, 2004 12.055.219 (394.457) (62.355) 11.598.407 
 
Κέρδος για το έτος - 36.588 - 36.588 
 _________ _________ _________ _________ 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου, 2004 12.055.219 (357.869) (62.355) 11.634.995 
 
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 150.613 - - 150.613 
 
Ζημιά για το έτος  - (160.102) - (160.102) 
 _________ _________ _________ _________ 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 12.205.832 (517.971) (62.355) 11.625.506 
 _________ _________ _________ _________ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου,  2005 
 
  2005 2004 
 Σημ. € € 
  
Ροή μετρητών από εργασίες  
(Ζημιά)/κέρδος για το έτος  πριν τη φορολογία                                                (160.017) 36.588 
Αναπροσαρμογές για:   
Τόκους εισπρακτέους                                                                            (8.302) (53.361) 
Απομείωση επένδυσης 160.271 - 
Συναλλαγματική διαφορά (36.988) - 
 _________ ________     
Ζημιά από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (45.036) (16.773) 
Αύξηση στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα                                     10.844 1.827 
 _________ _______     
Καθαρά μετρητά από/(για) εργασίες (34.192) (14.946) 
Φόρος που πληρώθηκε (85) - 
 _________ _______ 
Καθαρά μετρητά για εργασίες (34.277) (14.946) 
 _________ _______  
   
                
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Τόκοι που εισπράχθηκαν                                                  846 262  
Αγορά επενδύσεων  (110.000) (795.363) 
    _________    ________ 
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες   (109.154) (795.101) 
 _________    ________ 
 
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  150.613 -  
Έκδοση δανείου σε συγγενή εταιρεία  (25.000) (40.000)  
Αποπληρωμή λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων - 774.409 
 _________ ________ 
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   125.613 734.409  
 _________ ________  
 
Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών    (17.818) (75.638)  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους   150.188 225.826  
  ________ _______ 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 8 132.370 150.188 
  ________ ________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις 1 μέχρι 12 αποτελούν μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου,  2005 
 
1. Γενικά   
 
 Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η 
διαχείριση επενδύσεων.  Η Εταιρεία είναι εξολοκλήρου εξαρτημένη της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. της 
Ελλάδας.  Η Εταιρεία δεν ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις διότι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζει η μητρική εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. της Ελλάδας η οποία κατέχει 
το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.  
έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ΔΠΧΠ πως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και έχουν αναρτηθεί 
στη διεύθυνση διαδικτύου της www.elgeka.gr.  Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η 
διαχείριση επενδύσεων.  

 
2. Σημαντικές λογιστικές αρχές   
  

Οι κύριες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται 
ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι ως εξής: 
 
Βάση ετοιμασίας  
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν 
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).  Οι οικονομικές καταστάσεις συνάδουν 
και με τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της ετοιμασίας τους όλα τα 
εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της 
διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
   
Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
Χρησιμοποίηση υπολογισμών 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με γενικά αποδεχτές λογιστικές αρχές απαιτεί 
την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά 
εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 
υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 
αυτούς τους υπολογισμούς. 
 

 Έσοδα   
Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη 
συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που αναφέρονται πιο 
κάτω πρέπει επίσης να ισχύουν : 

  
Τόκοι   
Οι τόκοι λογίζονται με τη βάση των δεδουλευμένων εσόδων (λαμβάνοντας υπόψη τη πραγματική 
απόδοση του περιουσιακού στοιχείου). 
  
 

http://www.elgeka.gr/
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου,  2005 

 
2. Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)  

 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και την τράπεζα και 
βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με αρχική λήξη εντός  τριών μηνών. 

 
Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
αποτελούνται από μετρητά και αντίστοιχα μετρητών όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, 
αφαιρουμένων των τραπεζικών παρατραβηγμάτων. 
 
Επενδύσεις 
Όλες οι επενδύσεις παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για να αναγνωριστεί όπου 
χρειάζεται τυχόν απομείωση της αξίας των επενδύσεων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
ΔΛΠ 36 «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων».  Οποιαδήποτε απομείωση σε σχέση με την καθαρή 
λογιστική αξία χρεώνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.   
 
Συγγενείς εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες η εταιρεία ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι ούτε 
θυγατρικές αλλά και ούτε και κοινοπραξίες. 
 
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς αν υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό 
στοιχείο μπορεί να απομειώθηκε.  Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, ή όταν ετήσιος έλεγχος για 
απομείωση περιουσιακού στοιχείου απαιτείται, η Εταιρεία υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο 
μεταξύ της δίκαιης αξίας μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού 
στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και προσδιορίζεται για ένα περιουσιακό 
στοιχείο, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο δεν δημιουργεί ταμειακές εισροές από τη συνεχή χρήση 
που είναι κυρίως ανεξάρτητες από αυτές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδας περιουσιακών 
στοιχείων.  Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ξεπερνά το ανακτήσιμο ποσό, το 
περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι απομειώθηκε και διαγράφεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό.  Για 
τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται 
στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά 
τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών 
κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο.  Ζημιές απομείωσης από συνεχιζόμενες εργασίες 
αναγνωρίζονται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε εκείνες τις κατηγορίες εξόδων 
που συνάδουν με τη λειτουργία του περιουσιακού στοιχείου που απομειώθηκε. 
 
Μία αξιολόγηση γίνεται, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη 
ότι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως να μην υπάρχουν πλέον ή να 
μειώθηκαν.  Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο ποσό υπολογίζεται.  Μία ζημιά απομείωσης 
που αναγνωρίστηκε προηγουμένως αντιστρέφεται μόνο αν υπήρξε αλλαγή στους υπολογισμούς 
που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου από 
τότε που αναγνωρίστηκε η ζημιά απομείωσης.  Σε αυτή τη περίπτωση η λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται στο ανακτήσιμο ποσό.  Αυτή η αύξηση στο ποσό δεν μπορεί να 
υπερβεί τη λογιστική αξία η οποία θα προσδιοριζόταν, μετά τις αποσβέσεις, αν καμία ζημιά 
απομείωσης αναγνωριζόταν για το περιουσιακό στοιχείο σε προηγούμενα έτη.  Τέτοια αντιστροφή 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο παρουσιάζεται σε 
επανεκτιμημένη αξία, οπόταν η αντιστροφή θεωρείται ως αύξηση επανεκτίμησης.  Μετά από 
τέτοια αντιστροφή η χρέωση για απόσβεση αναπροσαρμόζεται σε μελλοντικές περιόδους για να 
κατανεμηθεί η αναθεωρημένη λογιστική αξία, μείον οποιαδήποτε υπολειμματική αξία, σε 
συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου,  2005 
 
2. Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)   

 
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα  
Οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για ποσά που θα πληρωθούν στο μέλλον για προϊόντα ή υπηρεσίες 
που λήφθηκαν είτε έχουν τιμολογηθεί από τους προμηθευτές είτε όχι. 

  
 Φορολογία  

Η φορολογία υπολογίζεται με συντελεστή 4,25% πάνω στο φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με 
τους Κυπριακούς Δημοσιονομικούς Κανονισμούς. 

 
 Χρηματοδοτικά έξοδα 

Τα χρηματοδοτικά έξοδα διαγράφονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων όπως πραγματοποιούνται. 
 

Μετατροπή συναλλάγματος 
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το νόμισμα που καλύτερα 
παρουσιάζει την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  Συναλλαγές 
σε ξένα νομίσματα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία 
της συναλλαγής.  Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νομίσματα μεταφράζονται σε Ευρώ 
με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Οι 
συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 
 
Προβλέψεις 

 
 Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή 

τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, και είναι πιθανό να υπάρξει εκροή 
πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της δέσμευσης και μια αξιόπιστη 
εκτίμηση μπορεί να γίνει για το ποσό της δέσμευσης. Όταν η Εταιρεία αναμένει αποζημίωση για το 
ποσό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αποζημίωση 
καταχωρείται ως μια ξεχωριστή απαίτηση μόνο όταν είναι  ουσιαστικά βέβαιο ότι η αποζημίωση θα 
εισπραχθεί. Όταν το αποτέλεσμα της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδες, οι προβλέψεις 
αποτιμούνται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών 
χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου επιτόκιο που αντανακλά τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη 
διαχρονική αξία του χρήματος και εκείνους τους κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με την 
συγκεκριμένη υποχρέωση. Όταν χρησιμοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη που 
αντανακλά τη πάροδο του χρόνου καταχωρείται ως τόκος πληρωτέος. 
 

 Συγκριτικές πληροφορίες 
Όπως χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην 
παρουσίαση στον τρέχον έτος και στην αλλαγή του νομίσματος αποτίμησης. 
 

3. Ζημιά από εργασίες   
 
 Η ζημιά από εργασίες φαίνεται μετά την χρέωση των πιο κάτω: 
 
  2005 2004 
  € € 
 
 Αμοιβή ελεγκτών  5.834 310 
 Αμοιβή συμβούλων και γραμματέα  1.604 1.392 
  _________ ________ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου,  2005 
 
4. Χρηματοπιστωτικά (έξοδα)/έσοδα 
   2005 2004 
   € € 
 Τόκοι εισπρακτέοι  8.302 53.361 
 Τραπεζικά έξοδα  (712) (384)  
 Συναλλαγματικό κέρδος  47.033 2.569 
   _________ _________  
 Καθαρά χρηματοπιστωτικά έσοδα  54.623 55.546 
   _________ ________ 
 
5. Φορολογία   
 

Η συμφιλίωση της φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το 
λογιστική (ζημιά)/ κέρδος έχει ως εξής:   

  2005 2004 
  € €  
 
 (Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία  (160.017) 36.588 
 __________ __________ 
 
 Φόρος με βάση το φορολογικό συντελεστή 4,25%   (6.801) (1.555) 
 Αμυντική εισφορά στους τόκους εισπρακτέους 85 - 
 Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν   8.469 83 
 Φορολογική επίδραση εισοδήματος που δεν υπόκειται σε φορολογία (1.978) - 
 Φορολογική επίδραση ζημιών που μεταφέρονται 310 (1.555) 
 __________ __________ 
 Φορολογία για το έτος 85 -  
   __________ __________ 
 

Η Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2003, η Κύπρος εισήγαγε διάφορες αλλαγές στο φορολογικό της σύστημα. Σύμφωνα με 
τις νέες πρόνοιες, δεν υπάρχει πλέον διαφορά μεταξύ των τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων. Η 
φορολογία των επιχειρήσεων είναι βασισμένη στη φορολογική κατοικία και όλες οι επιχειρήσεις 
από την 1η Ιανουαρίου, 2003 θα φορολογούνται με συντελεστή 10%. Ο πρόσθετος φόρος 5% 
επιβάλλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων που υπερβαίνουν C£1 εκατομμύριο.  Αμυντική εισφορά 
προς 10% επιβάλλεται επίσης στους εισπρακτέους τόκους και σε λογιζόμενους τόκους σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Το εισόδημα και τα κέρδη μερισμάτων από την πώληση των μετοχών και άλλους 
τίτλους των επιχειρήσεων απαλλάσσονται της φορολογίας. Δεν γίνεται καμιά παρακράτηση φόρου 
στις πληρωμές των μερισμάτων σε μετόχους που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου ή σε μετόχους που είναι 
εταιρείες κάτοικοι στην Κύπρο. Οι πληρωμές του μερίσματος στους μετόχους που είναι φυσικά 
πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης προς 15%. Οι 
εταιρείες που δεν διανέμουν το 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία όπως καθορίζεται από το 
σχετικό φορολογικό νόμο μέσα σε δύο έτη μετά από το τέλος του φορολογικού έτους, θα θεωρείται 
ότι έδωσαν ως μέρισμα το 70% αυτών των κερδών. Η αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι 
πληρωτέα στα λογιζόμενα μερίσματα μέχρι το σημείο που οι μέτοχοι (εταιρίες και άτομα) είναι 
κάτοικοι Κύπρου για σκοπούς φορολογίας. Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μειώνεται από 
οποιαδήποτε πραγματικά μερίσματα έχουν πληρωθεί από τα κέρδη του φορολογικού έτους κατά τη 
διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Αυτή η αμυντική εισφορά είναι πληρωτέα από τους μετόχους της 
εταιρείας. 
 

Η Εταιρεία όμως επέλεξε να φορολογείται με συντελεστή 4,25% μέχρι το Δεκέμβριο του 2005 
σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις. 
 



Elgeka (Cyprus) Limited  

14 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου,  2005 
 
5. Φορολογία (συνέχεια)   
 

Στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 η εταιρεία είχε φορολογικές ζημιές ύψους £72.079 (2004:£137.248) για 
τις οποίες δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόμενη φορολογία και οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν για 
συμψηφισμό με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη απεριόριστα.  

 
6. Επενδύσεις   
  Χώρα Ποσοστό 2005 2004 
  σύστασης συμμετοχής € € 
 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  
 Elgeka Ferfelis Romania SRL  Ρουμανία  52,63% 9.038.138 9.038.138 
 Hoddle Holdings Ltd Κύπρος 100,00% 785.363 785.363 
    ________ ________ 
 Σύνολο κόστους   9.823.501 9.823.501 
    ________ ________ 
 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 
 Network Marketing SRL  Ρουμανία  39,48% 22.700 182.971 
 Everest Franchising SRL Ρουμανία  49,22% 544.215 544.215 
 Medizone GMBH Γερμανία 40,00% 10.000 10.000 
 Gatedoor Holdings Ltd Κύπρος 50,00% 110.000 - 
 Highway Trading SRL Ρουμανία 20,57% 649.542 649.542 
    ________ ________ 
 Σύνολο κόστους   1.336.457 1.386.728 
    ________ ________ 
    11.159.958 11.210.229 
    ________ ________ 
 
 

Η λογιστική αξία της επένδυσης στη Network Marketing SRL μειώθηκε στο ανακτήσιμο ποσό που 
υπολογίζεται ότι θα εισπράξει η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρευστοποίησης της. 
Η ζημιά απομείωσης ύψους €160.271 αναγνωρίστηκε στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  

  Κύριες 
  δραστηριότητες 
 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  
 Elgeka Ferfelis Romania SRL  Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων 
 Hoddle Holdings Ltd Διαχείριση επενδύσεων  
        
 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες  
   
 Everest Franchising SRL Δημιουργία καταστημάτων με το σήμα Everest  
 Medizone GMBH Διαμεσολάβηση φαρμακευτικών και  
  παραφαρμακευτικών προϊόντων 
 Gatedoor Holdings Ltd Διαχείριση επενδύσεων 
 Highway Trading SRL  Εκμετάλλευση ακινήτων στη Ρουμανία  
 
 Η θυγατρική εταιρεία Hoddle Holdings Ltd και η συγγενείς εταιρεία Network Marketing SRL 

βρίσκονται σε διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης από τους μετόχους. 
 



Elgeka (Cyprus) Limited  

15 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου,  2005 
 
7. Μακροπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα 
    2005                2004 
    € € 
 
 Δάνειο στη Medizone Germany GMBH   65.000 40.000 
    ________ ________ 
 

Τα πιο πάνω ποσά έχουν δοθεί στην συγγενή εταιρεία Medizone Germany GMBH για μελλοντική 
αύξηση του κεφαλαίου της.  

 

8. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   
 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών, 
αποτελούνται από τα πιο κάτω ποσά του ισολογισμού: 

    2005                2004 
    € € 
 
 Μετρητά στην τράπεζα  132.370 150.188 
   ________ ________ 
 
9. Μετοχικό κεφάλαιο     
    2005                2004 
    € € 
 Εγκεκριμένο, εκδομένο και πληρωμένο εξ’ ολοκλήρου: 

7.101.000 (2004:7.015.000) συνήθεις μετοχές  της £1 η κάθε μια 
μεταφραζόμενες σε € με βάση τη 
συναλλαγματική τιμή κατά την ημερομηνία έκδοσης  12.205.832 12.055.219  

   _________ ________ 
 

Στις 24 Οκτωβρίου 2005 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 86.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μία μεταφραζόμενες σε Ευρώ με βάση τη συναλλαγματική τιμή κατά 
την ημερομηνία της έκδοσης που ισοδυναμεί με €150.613. 

 
10. Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα    
  2005 2004 
  € €  
 
 Οφειλόμενα έξοδα  19.880 9.036 
  _________ ________ 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Στις 31 Δεκεμβρίου,  2005 
 
11. Χρηματοοικονομικά μέσα  
 
(1) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό κίνδυνο που 
προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη 
διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 

 
 (α) Κίνδυνος επιτοκίου  

Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας εξαρτούνται από αλλαγές στα επιτόκια της 
αγοράς.  Η Εταιρεία έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που φέρουν τόκο που αποτελούνται από 
καταθέσεις σε τράπεζες.  
 

 (β) Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των ενεργητικών στοιχείων 
και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να 
αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών.  Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες 
με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών. 

 
(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων να 
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Στο τέλος του έτους η Εταιρεία δεν 
διατηρεί σημαντικά υπόλοιπα σε ξένο συνάλλαγμα.  Η πολιτική της Εταιρείας είναι να μην μπαίνει 
σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγματικής προστασίας. 

 
(2) Δίκαιες αξίες  
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας είναι 
περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

 
12. Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων   

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Φεβρουαρίου, 
2006. 
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