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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

Κύριες δραστηριότητες    
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος, είναι η διαχείρηση
επενδύσεων.

Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 5.  Η καθαρή ζηµιά για το έτος µεταφέρεται
στα αποθεµατικά. 

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

Σύµφωνα µε τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σηµερινά µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ διατηρoύν τo αξίωµα
τoυς.

∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού 
Οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα συνέβηκαν µετά τη λήξη του έτους περιγράφονται στη σηµείωση 16 των
οικονοµικών καταστάσεων.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Baker Tilly Klitou, έχoυν εκδηλώσει επιθυµία vα εξακολουθήσουν vα παρέχουν τις υπηρεσίες
τoυς και ψήφισµα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το ∆ιοικητικό Συµβoύλιο vα καθoρίσει την αµoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντoλή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ,

Bizerve Secretarial Services Ltd
Γραµµατέας

Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2009 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Προς τα Μέλη της ELGEKA (CYPRUS) LTD

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ELGEKA (CYPRUS) LTD (η ''Εταιρεία'') στις σελίδες
5 µέχρι 16, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και την κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, την  κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η
ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη
δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων
σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισµό λογιστικών
εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 

Ευθύνη των  Ελεγκτών 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως
συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να
πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και
παραλείψεις.

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για ποσά και άλλες
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή,
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων,
είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του
τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της
οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε
σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας.  Ένας
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και
της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της
γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια βάση για
την ελεγκτική µας γνώµη.
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών (συνέχεια)

Προς τα Μέλη της ELGEKA (CYPRUS) LTD

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της
µητρικής εταιρείας ELGEKA (CYPRUS) LTD στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των
ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω:
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας.
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία.
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας

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

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στη σελίδα 2 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.

Άλλο Θέµα 

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

Baker Tilly Klitou

Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2009
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2008 2007
Σηµ. € €

Εισοδήµατα - -
Έξοδα διοίκησης (10.593) (9.076)
Ζηµιά από εργασίες 3 (10.593) (9.076)
Καθαρά έσοδα / (έξοδα) χρηµατοδότησης 4 51.116 (31.654)
Καθαρή ζηµιά από επενδυτικές δραστηριότητες 5 (1.015.128) (364.215)
Ζηµιά πριν από τη φορολογία (974.605) (404.945)
Φορολογία 6 (9.188) (485)
Καθαρή (ζηµιά) για το έτος (983.793) (405.430)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ∆εκεµβρίου 2008

2008 2007
Σηµ. € €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 7 9.874.286 11.107.864
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 8 - 11.000
Άλλα εισπρακτέα ποσά 9 - 296.794

9.874.286 11.415.658
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 10 3.186 3.167
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 11 848.054 289.754

851.240 292.921
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10.725.526 11.708.579

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο 12 12.658.053 12.658.053
Άλλα αποθεµατικά (62.355) (62.355)
Συσσωρευµένες (ζηµιές) (2.147.835) (1.164.042)

10.447.863 11.431.656
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 13 277.663 276.923

277.663 276.923
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 10.725.526 11.708.579

Στις 27 Φεβρουαρίου 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ELGEKA (CYPRUS) LTD ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις για έκδοση. 

.................................... ....................................
Bizerve investments Ltd Bizerve Management Ltd
Σύµβουλος Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό
µετατροπής

ξένων
νοµισµάτων

Συσσωρευµένες
(ζηµιές) Ολικό

€ € € €

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007 12.658.053 (62.355) (758.612) 11.837.086

Καθαρή ζηµιά για το έτος - - (405.430) (405.430)
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/ 1 Ιανουαρίου
2008 12.658.053 (62.355) (1.164.042) 11.431.656

Καθαρή ζηµιά για το έτος - - (983.793) (983.793)
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 12.658.053 (62.355) (2.147.835) 10.447.863

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2008 2007
Σηµ. € €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ζηµιά πριν από τη φορολογία (974.605) (404.945)
Αναπροσαρµογές για:
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό (κέρδος) / ζηµιά (2.665) 35.758
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 361.215 364.215
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες (131.450) -
Χρέωση για αποµείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές
εταιρείες 7 785.363 -
Πιστωτικά µερίσµατα 4 (38.919) -
Πιστωτικούς τόκους 4 (9.759) (4.853)

Ροή µετρητών για εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κινήσεως (10.820) (9.825)
(Αύξηση) / µείωση στα εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά (19) 198.396
Αύξηση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές 740 95.168

Ροή µετρητών (για) / από εργασίες (10.099) 283.739
Πληρωµή φόρων (9.188) (485)
Καθαρή ροή µετρητών (για) / από εργασίες (19.287) 283.254

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωµή για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 7 (475.715) (274.820)
Είσπραξη από αποπληρωµές δανείων 296.794 27.194
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 535.215 (364.215)
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες 169.950 544.215
Είσπραξη τόκων 9.759 4.853
Είσπραξη µερισµάτων 38.919 -
Καθαρή ροή µετρητών από / (για) επενδυτικές δραστηριότητες 574.922 (62.773)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος / (ζηµιά) 2.665 (35.758)
Καθαρή ροή µετρητών από / (για) χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες 2.665 (35.758)

Καθαρή αύξηση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 558.300 184.723
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών:
Στην αρχή του έτους 11 289.754 105.031
Στο τέλος του έτους 11 848.054 289.754

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 

Χώρα συστάσεως 

Η Εταιρεία ELGEKA (CYPRUS) LTD (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 10 Φεβρουαρίου 1999 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι 
στην Μπουµπουλίνας 11, 1ος όροφος, 1060, Λευκωσία.

Κύριες δραστηριότητες 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος, είναι η διαχείρηση
επενδύσεων.

2. Λογιστικές αρχές 

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

Λειτoυργία ως δρώσα oικονoµική µoνάδα 

Η Εταιρεία υπέστη ζηµιά € 983.793 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και, κατά την ηµερoµηvία αυτή oι
τρέχoυσες υπoχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν τα κυκλoφoρoύντα περιουσιακά στοιχεία της κατά € (573.577). H
Εταιρεία βασίζεται στη συνεχή χρηµατοοικονοµική υποστήριξη της µητρικής της εταιρείας χωρίς την οποία
προκύπτουν σηµαντικές αµφιβολίες γύρω από την ικανότητα της να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα και
παράλληλα την ικανότητα της να εκµεταλλεύεται τα στοιχεία ενεργητικού της και να πληρώνει της υποχρεώσεις της
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η µητρική εταιρεία έχει εκδηλώσει την πρόθεση της να συνεχίσει να
παρέχει τέτοια χρηµατοοικονοµική βοήθεια προς την Εταιρεία ούτως ώστε έχει την δυνατότητα να συνεχίσει ως
συνεχιζόµενη δραστηριότητα και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές καθίστανται καταβλητέες.

Βάση ετοιµασίας 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, να ετοιµάσει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις επειδή η τελική ιθύνουσα εταιρεία δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τις Γενικά
Παραδεχτές Λογιστικές Αρχές στη Ελλάδα και η Εταιρεία δεν σκοπεύει να εκδώσει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

Εφόσον η 7η Οδηγία της ΕΕ επιτρέπει την ετοιµασία τέτοιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε
την Οδηγία ή κατά τρόπο ισοδύναµο προς την Οδηγία και εφόσον ο περί Εταιρειών Νόµος, Κεφ. 113, παρέχει την
προαναφερόµενη εξαίρεση, οι πρόνοιες του ∆ΛΠ27 «Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις» που
απαιτούν την ετοιµασία ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ δεν εφαρµόζονται.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών
της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του
υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ  

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις
εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων ορισµένα λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά
δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών
προτύπων σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

'Oπως αναφέρεται πιο πάνω η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113, να ετοιµάσει
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις επειδή η τελική ιθύνουσα εταιρεία Elgeka S.A. δηµοσιεύει ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση διαδυκτίου της,
www.elgeka.gr. 

Εξαρτηµένες εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον πρόβλεψη για µόνιµη µείωση της αξίας
τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η µείωση.

Συνδεδεµένες εταιρείες  

Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά όχι έλεγχο,
και που γενικά συνοδεύεται από ένα µερίδιο µεταξύ 20% και 50% στα δικαιώµατα ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει.
Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης.

Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο το µερίδιο της Εταιρείας στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων µετά την απόκτηση
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και το µερίδιο της Εταιρείας στην κίνηση των
αποθεµατικών µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες κινήσεις µετά την απόκτηση
αναπροσαρµόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν σε συναλλαγές
µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων της εταιρειών απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος της Εταιρείας
στις συνδεδεµένες εταιρείες. Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή
φανερώνει αποµείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε.

Έσοδα χρηµατοδότησης 

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

Έξοδα χρηµατοδότησης 

Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

(1) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιµούνται
χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία
(''το νόµισµα λειτουργίας''). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το
νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

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

∆άνεια που παραχωρήθηκαν

Τα δάνεια που δηµιουργούνται από την Εταιρεία µε την παροχή χρηµάτων απευθείας στο δανειζόµενο ταξινοµούνται
ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης. Αυτή η τιµή είναι η δίκαιη αξία των χρηµάτων που
δόθηκαν για να δηµιουργήσουν τα δάνεια όπως προσδιορίζεται από τις τιµές της αγοράς την ηµεροµηνία που
δηµιουργείται το δάνειο. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήµατα στο δανειζόµενο.

Γίνεται πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν θα είναι
σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύµφωνα µε τους αρχικούς συµβατικούς όρους των δανείων. Το
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού, το οποίο είναι η
παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµειακών ροών συµπεριλαµβανοµένων και των ανακτήσιµων ποσών από εγγυήσεις
και εξασφαλίσεις προεξοφληµένα µε το αρχικό επιτόκιο των δανείων.

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο
ταµείο και στην τράπεζα.

Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για αποµείωση
στην αξία τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά αποµείωσης
αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το
ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου µείον έξοδα πωλήσεως και της
αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα
µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας
ταµειακών ροών).

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια.

Συγκριτικές πληροφορίες 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση στο
τρέχον έτος.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

3. (Ζηµιά) από εργασίες 

2008 2007
€ €

Η (ζηµιά) από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αµοιβή ελεγκτών - τρέχοντος έτους 5.600 4.000
Αµοιβή ελεγκτών - προηγουµένων ετών 868 -

4. Έσοδα / έξοδα χρηµατοδότησης 

2008 2007
€ €

Πιστωτικοί τόκοι 9.759 4.853
Συναλλαγµατικό κέρδος 2.665 (35.758)
Πιστωτικά µερίσµατα 38.919 -
Έσοδα χρηµατοδότησης 51.343 (30.905)

Ζηµιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγµα - 8
∆ιάφορα έξοδα χρηµατοδότησης 227 741
Έξοδα χρηµατοδότησης 227 749

Καθαρά έσοδα / (έξοδα) χρηµατοδότησης 51.116 (31.654)

5. Ζηµιά από επενδυτικές δραστηριότητες 

2008 2007
€ €

Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες 131.450 -
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες (361.215) (364.215)
Χρέωση για αποµείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες (785.363) -

(1.015.128) (364.215)

Η ζηµιά από επενδυτικές δραστηριότητες πάνω σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αναλύεται στις διάφορες
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ως ακολούθως: 

2008 2007
€ €

Επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη (1.015.128) (364.215)
(1.015.128) (364.215)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 η Εταιρεία πώλησε το 2.61% των µετοχών που κατείχε στην θυγατρική εταιρεία Elgeka-
Ferfelis Romania SRL στην Illian Services Ltd εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο. Ως αποτέλεσµα της πωλησης η
Εταιρεία πραγµατοποίησε ζηµιά ύψους Ευρώ 361.215.

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία πώλησε το µερίδιο των µετοχών που κατείχε στην θυγατρική εταιρεία Medizone
Germany GMBH. Ως αποτέλεσµα της πωλησης η Εταιρεία πραγµατοποίησε κέρδους ύψους Ευρώ 131.450.

Στις 29 ∆εκεµβρίου 2008 µε γραπτή απόφαση των µετόχων της Εταιρείας αποφασίζεται η διαγραφή της αξίας
συµµετοχής  στην θυγατρική εταιρεία Hoodle Hooldings Ltd από τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.Η
αποµείωση της επένδυσης οφείλεται στο γεγονός ότι η Θυγατρική εταιρεία Hoodle Holdings Ltd βρίσκεται σε
καθεστώς εκούσιας εκκαθάρισης.Ως αποτέλεσµα της µόνιµης αποµείωσης στην αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία
της επένδυσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 785.363, εχει διαγραφεί στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

6. Φορολογία 

2008 2007
€ €

Φορολογία εξωτερικού 8.212 -
Αµυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 976 485
Χρέωση έτους 9.188 485

Ο φόρος επί των αποτελεσµάτων της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

2008 2007
€ €

Ζηµιά πριν από τη φορολογία (974.605) (404.945)

Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας (97.461) (40.495)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 115.479 -
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν υπόκειται σε
φορολογία (17.791) 40.495
Φορολογική επίδραση ζηµιάς από µεταφορά (227) -
Αµυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 976 485
Φορολογία εξωτερικού πέραν του ποσού που διεκδικείται ως πίστωση στη
φορολογία του έτους 8.212 -
Χρέωση φορολογίας 9.188 485

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.

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

Η Εταιρεία για το τρέχον έτος παρουσίασε φορολογικό κέρδος ύψους € 2.271 το οποίο συµψηφίσθηκε µε
φορολογικές ζηµιές που εκχωρήθηκαν στη Εταιρεία από άλλες εταιρείες του Συγκροτήµατος.  Σύµφωνα µε την
ισχύoυσα voµoθεσία oι φορολογικές ζηµιές επιτρέπεται vα συµψηφιστoύν µε µελλovτικά κέρδη. Τo υπόλoιπo των
φoρoλoγικών ζηµιών πoυ είναι διαθέσιµες για συµψηφισµό µε µελλovτικά κέρδη ανέρχεται στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
σε € 5.128. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

2008 2007
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 11.107.864 10.833.044
Προσθήκες - 274.820
Πωλήσεις (448.215) -
Χρέωση για αποµείωση στην αξία (785.363) -
Στις 31 ∆εκεµβρίου 9.874.286 11.107.864

Λεπτοµέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως: 
Όνοµα Χώρα συστάσεως Συµµετοχή

%
2008 2007

Elgeka Ferfelis Romania SRL Ρουµανία 50,02 8.589.924 9.038.138
Hoddle Holdings Ltd Κύπρος - - 785.363
Gatedoor Holdings Ltd Κύπρος 50 360.000 360.000
Gatedoor Holdings Com SRL Ρουµανία 50,01 924.363 924.363

9.874.287 11.107.864

Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 η Εταιρεία πώλησε το 2.61% των µετοχών που κατείχε στην θυγατρική εταιρεία Elgeka-
Ferfelis Romania SRL στην Illian Services Ltd εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο. Ως αποτέλεσµα της πωλησης η
Εταιρεία πραγµατοποίησε ζηµιά ύψους Ευρώ 361.215.

Στις 29 ∆εκεµβρίου 2008 µε γραπτή απόφαση των µετόχων της Εταιρείας αποφασίζεται η διαγραφή της αξίας
συµµετοχής  στην θυγατρική εταιρεία Hoodle Hooldings Ltd από τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Η αποµείωση της επένδυσης οφείλεται στο γεγονός ότι η Θυγατρική εταιρεία Hoodle Holdings Ltd βρίσκεται σε
καθεστώς εκούσιας εκκαθάρισης.Ως αποτέλεσµα της µόνιµης αποµείωσης στην αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία
της επένδυσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 785.363, εχει διαγραφεί στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

Η επένδυση στη θυγατρική εταιρεία Gatedoor Holdings Ltd µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης παρουσιάζει
µόνιµη µείωση της αξίας της, η οποία παρόλα αυτά δεν αναγνωρίστηκε εφόσον η εταιρεία βασίζεται στη συνεχή
χρηµατοοικονοµική υποστήριξη της µητρικής της εταιρείας Elgeka Cyprus Ltd. Η µητρική εταιρεία έχει εκδηλώσει την
πρόθεση της να παρέχει συνεχή χρηµατοοικονοµική βοήθεια προς την εταιρεία ούτως ώστε έχει την δυνατότητα να
συνεχίσει ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές καθίστανται
καταβλητέες.

8. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 

2008 2007
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 11.000 555.215
Πωλήσεις (11.000) (544.215)
Στις 31 ∆εκεµβρίου - 11.000

Λεπτοµέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως: 

Όνοµα Χώρα συστάσεως Συµµετοχή 
2008
     €

2007
     €

Medizone GMBH Γερµανία - -
-

11.000
11.000

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία πώλησε το 27.5% των µετοχών που κατείχε στην συνδεδεµένη εταιρεία
Medizone Germany GMBH. Ως αποτέλεσµα της πωλησης η Εταιρεία πραγµατοποίησε κέρδος ύψους Ευρώ 131.450.

14



ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

9. Mη κυκλοφορούντα εισπρακτέα ποσά 

2008 2007
€ €

∆άνεια εισπρακτέα - 296.794
- 296.794

Οι δίκαιες αξίες των µη κυκλοφορούντων εισπρακτέων ποσών είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που
εµφανίζονται πιο πάνω.

10. Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 

2008 2007
€ €

Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες (Σηµ.14) - 800
Προκαταβολές και προπληρωµές - 400
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 3.186 1.967

3.186 3.167

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

11. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών  

2008 2007
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 63.242 61.184
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 784.812 228.570

848.054 289.754

12. Μετοχικό κεφάλαιο 

2008 2008 2007 2007
Αριθµός
µετοχών €

Αριθµός
µετοχών €

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές της Κ£1 η καθεµιά 7.360.000 12.658.053 7.360.000 12.658.053

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου 7.360.000 12.658.053 7.360.000 12.658.053
Στις 31 ∆εκεµβρίου 7.360.000 12.658.053 7.360.000 12.658.053

13. Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 

2008 2007
€ €

Οφειλόµενα έξοδα 1.401 999
Άλλοι πιστωτές 1.442 1.104
Ποσά πληρωτέα σε θυγατρικές εταιρείες (Σηµ.14) 274.820 274.820

277.663 276.923

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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

14. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη:

14.1 Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ.10) 
2008 2007

Όνοµα Φύση συναλλαγών € €
Gatedoor Holdings Ltd - 800

- 800

14.2 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ.13)
2008 2007

Όνοµα Φύση συναλλαγών € €
Hoodle Holdings Ltd Εµπορικές 274.820 274.820

274.820 274.820

Σύµφωνα µε την γραπτή απόφαση των µετόχων της Εταιρείας στις 29 ∆εκεµβρίου 2008, η Εταιρεία Hoodle Holdings
Ltd βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Το ποσό των Ευρώ 274.820 που οφείλεται απο την Εταιρεία στην Hoodle
Holdings Ltd θα ξεκαθαριστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης.

15. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

16. Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού 

∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού που να έχουν σχέση µε την
κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 3 και 4
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2008 2007
Σελίδα € €

Λειτουργικά έξοδα 
Έξοδα διοίκησης 18 (10.593) (9.076)
Ζηµιά από εργασίες (10.593) (9.076)
Έσοδα χρηµατοδότησης 19 51.343 (30.905)
Έξοδα χρηµατοδότησης 19 (227) (749)
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες 131.450 -
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες (361.215) (364.215)
Χρέωση για αποµείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές
εταιρείες (785.363) -
Καθαρή ζηµιά  το έτος  πριν τη φορολογία (974.605) (404.945)
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2008 2007
€ €

Έξοδα διοίκησης 
Έξοδα κλητήρα 640 540
Αµοιβή ελεγκτών - τρέχοντος έτους 5.600 4.000
Αµοιβή ελεγκτών - προηγουµένων ετών 868 -
Άλλα επαγγελµατικά δικαιώµατα 3.485 4.536

10.593 9.076
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2008 2007
€ €

Έσοδα χρηµατοδότησης
Τόκοι από τράπεζες 9.759 4.853
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος 2.665 (35.758)
Πιστωτικά µερίσµατα 38.919 -

51.343 (30.905)

Έξοδα χρηµατοδότησης

∆ιάφορα έξοδα χρηµατοδότησης
∆ικαιώµατα τραπεζών 227 741

Ζηµιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγµα
Πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµιά - 8

227 749

19



ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΠΡΟΣ∆IΟΡIΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Εισόδηµα Ποσοστό
Αµυντική
Εισφορά

€ Κ£ σ
ΤΟΚΟΙ
Τόκοι για τους οποίους έχει γίνει παρακράτηση αµυντικής εισφοράς
στην πηγή 9.759

9.759 10% 975,90
Εισφορά που αποκόπηκε στη πηγή (975,90)
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΠ -
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ELGEKA (CYPRUS) LTD

ΠΡΟΣ∆IΟΡIΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Σελίδα € €
(Ζηµιά) ως η λεπτοµερής κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 17 (974.605)
Μείον:
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς:
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 361.215
Χρέωση για αποµείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές
εταιρείες 785.363
Φορολογία εξωτερικού 8.212

1.154.790
180.185

Πλέον:
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες 131.450
Μερίσµατα εισπρακτέα 38.919
Πιστωτικοί τόκοι 9.759
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος 2.665

(182.793)
(Ζηµιά) από εµπόριο (2.608)
Τόκοι εισπρακτέοι
Τόκοι εισπρακτέοι από τράπεζες 9.759
Ολικό πιστωτικών τόκων 9.759
Μείον 50% ειδική έκπτωση πάνω στους πιστωτικούς τόκους (4.880)

4.879
Καθαρό φορολογητέο κέρδος έτους 2.271

Φορολογική (ζηµιά) από µεταφορά (7.399)
Ολικό φορολογικής (ζηµιάς) στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 προς
µεταφορά (5.128)
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