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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 140(1) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων, εµείς 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της Elma Holdings Public Company Limited για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 µε βάση τη γνώµη µας, που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης 
εργασίας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. 
 
 
 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Εκτελεστικοί 
 
Μιχαλάκης Ιωαννίδης – Εκτελεστικός Πρόεδρος 
Κώστας Κωνσταντινίδης – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Γιάννος Ιωαννίδης – Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Αντώνης Καλλής – Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης – Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
 
Μη εκτελεστικοί 
 
Κωνσταντίνος ∆άµτσας 
Κίκης Λευκαρίτης 
∆ηµοσθένης Σεβέρης 
 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Αντώνης Καλλής – Γραµµατέας και Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία 28 Απριλίου 2006 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Elma Holdings Public Company Limited υποβάλλει στα µέλη την 
ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Elma Holdings Public Company Ltd (η “Εταιρεία”) και των 
εξαρτηµένων και συνδεδεµένων της εταιρειών (όλες µαζί αναφερόµενες ως το “Συγκρότηµα”) 
είναι οι χρηµατοοικονοµικές, βιοµηχανικές, αγοραπωλησίες τίτλων τόσο για τρίτους όσο και για 
ίδιο όφελος, ανάπτυξη ακινήτων και άλλες σχετικές υπηρεσίες. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 
 
Μετά από ψήφισµα που προτάθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
της Εταιρείας στις 7 Ιουλίου 2005, αποφασίστηκε η αλλαγή ονόµατος της Εταιρείας από Elma 
Holdings Ltd σε Elma Holdings Public Company Limited. 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος είναι ως ακολούθως: 
 
 2005 2004 
 £ £ 
   
Κέρδος/(ζηµία) έτους πριν τη φορολογία 6.019.420 (5.166.024) 
Φορολογία     (270.825)       498.169 
Κέρδος/(ζηµία) έτους   5.748.595   (4.667.855) 
   
Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους µετόχους της    
  µητρικής εταιρείας   2.826.617   (2.844.875) 
   
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµία) ανά    
  µετοχή (σεντ)           1,29           (1,51) 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής 
εταιρείας µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
Το κέρδος έτους για το 2005 ανήλθε σε £5.748.595 σε σύγκριση µε τη ζηµία ύψους £4.667.855 
για το 2004.  Ο κύριος λόγος για τη δηµιουργία σηµαντικού κέρδους για το 2005 είναι το κέρδος 
από εκποίηση και επανεκτίµηση επενδύσεων. 
 
Τα εξαµηνιαία αποτελέσµατα της Εταιρείας, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί, διαφέρουν σηµαντικά 
µε τα αποτελέσµατα του έτους καθώς τα αποτελέσµατα του έτους έχουν αναπροσαρµοστεί µε τη 
µεταφορά των επενδύσεων σε τραπεζικούς τίτλους από την κατηγορία επενδύσεων διαθέσιµων 
προς πώληση στην κατηγορία των επενδύσεων που αποτιµώνται στη δίκαιη αξία µέσω του 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Ως αποτέλεσµα, το πλεόνασµα ή έλλειµµα από την επανεκτίµηση 
των πιο πάνω επενδύσεων αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αντί στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης.  Τα συγκριτικά αποτελέσµατα για το έτος 2004 έχουν επίσης αναπροσαρµοστεί. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Περιγραφή των κινδύνων και διαχείρισής τους παρουσιάζεται στη σηµείωση 30 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝEΣ ΕΞΕΛΙΞEIΣ 
 
Το Συγκρότηµα επενδύει κυρίως σε αξίες του ΧΑΚ και εποµένως η απόδοσή του εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την απόδοση του ΧΑΚ.  Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς πτώσεως, το 2005 οι 
αξίες του ΧΑΚ πραγµατοποίησαν σηµαντική άνοδο της τάξεως του 52%.  Η άνοδος αυτή 
συνεχίστηκε και το 2006 και ήδη το πρώτο τρίµηνο του 2006, ο δείκτης του ΧΑΚ σηµείωσε 
άνοδο της τάξης του 40% µε αντίστοιχη αύξηση στην αξία του χαρτοφυλακίου του 
Συγκροτήµατος.  Προβλέπεται ότι η άνοδος αυτή θα σταθεροποιηθεί. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Το Συγκρότηµα δε λειτουργεί υποκαταστήµατα. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Τα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού παρουσιάζονται στη σηµείωση 36 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης, αναφέρονται 
στη σελίδα 1.  Οι κύριοι Ιωακείµ Βάκης, Στέφος Λοϊζίδης και Wirth Wilhelm αποχώρησαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 7 Ιουλίου 2005 και ο κύριος ∆ηµοσθένης Σεβέρης διορίστηκε ως 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την ίδια ηµεροµηνία.  Σύµφωνα µε το καταστατικό της 
Εταιρείας, ο κύριος Κώστας Κωνσταντινίδης αποχωρεί, είναι όµως επανεκλέξιµος και 
προσφέρεται για επανεκλογή.  ∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές αλλαγές στη 
σύνθεση, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή την αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ελεγκτές της Εταιρείας, κ. KPMG, εξέφρασαν την επιθυµία τους να συνεχίσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης. 
 
 Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 Αντώνης Καλλής 
 Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 28 Απριλίου 2006 



 
 

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 

6

 
6 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΤΗΣ 
 

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
1 Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Elma Holdings Public Company Limited (η 

“Εταιρεία”) και των εξαρτηµένων της (το “Συγκρότηµα”) στις σελίδες 7 µέχρι 47, που αποτελούνται από τον 
ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, και τον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων, την 
ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών 
ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις.  Αυτές οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  Η δική µας ευθύνη είναι να 
εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.  Η έκθεση αυτή 
γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών 
Νόµου, Κεφ. 113.  Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της 
Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  
Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς 
οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για 
αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 

 
2 ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 

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

 
3 Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 

οικονοµικής κατάστασης της Elma Holdings Public Company Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από 
το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών 
Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

 Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 
µέχρι 5 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
Λευκωσία, 28 Απριλίου 2006 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
  2005 2004 
 Σηµ. £ £ 
    
Εισοδήµατα 4,5 813.603 891.099 
Έξοδα διοίκησης και διεύθυνσης      (655.349)     (709.594) 
    
Κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα     
  χρηµατοδότησης       158.254      181.505 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης 6 159.185 77.294 
Έξοδα χρηµατοδότησης 6     (494.445)  (1.151.519) 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 6     (335.260)  (1.074.225) 
    
Ζηµία από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα     
  χρηµατοδότησης  (177.006) (892.720) 
Αποσβέσεις 10 (174.040) (125.840) 
Χρεόλυση εµπορικής εύνοιας 11 - (339.293) 
Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων  1.207.351 1.406.960 
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων     4.202.447    (1.655.048) 
    
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) από εργασίες 7 5.058.752 (1.605.941) 
Αποµείωση εµπορικής εύνοιας 11 (804.465) (6.150.261) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.231.708) (475.920) 
Κέρδος από επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων 12 - 639.188 
(Ζηµία)/κέρδος από εκποίηση εξαρτηµένων εταιρειών 27 (99.814) 442.466 
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες 14 2.191.825 1.595.589 
Πλεόνασµα δίκαιης αξίας στοιχείων ενεργητικού που    
  αποκτήθηκαν πέραν του κόστους εξαγοράς 27      904.830      388.855 
    
Κέρδος/(ζηµία) έτους πριν τη φορολογία  6.019.420 (5.166.024) 
Φορολογία 8    (270.825)      498.169 
    
Κέρδος/(ζηµία) έτους   5.748.595 (4.667.855) 
    
Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους/στο:    
Μετόχους της µητρικής εταιρείας 18 2.826.617 (2.844.875) 
Συµφέρον µειονότητας   2.921.978 (1.822.980) 
    
Κέρδος/(ζηµία) έτους   5.748.595 (4.667.855) 
    
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµία) ανά     
  µετοχή (σεντ) 9            1,29           (1,51)
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
 2005 2004 
 £ £ 
   
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) στο αποθεµατικό επανεκτίµησης    
  θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών   1.605.429 (3.887.034) 
Κέρδος/(ζηµία) που δεν αναγνωρίστηκε στον ενοποιηµένο    
  λογαριασµό αποτελεσµάτων  1.605.429 (3.887.034) 
Κέρδος/(ζηµία) έτους   5.748.595 (4.667.855) 
   
Ολικό αναγνωρισµένων κερδών/(ζηµίων)   7.354.024 (8.554.889) 
   
Κέρδος/(ζηµία) έτους που αναλογεί στους/στο:   
Μετόχους της µητρικής εταιρείας 3.567.608 (5.277.173) 
Συµφέρον µειονότητας   3.786.416 (3.277.716) 
   
Ολικό αναγνωρισµένων κερδών/(ζηµίων)   7.354.024 (8.554.889) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

 
 
  2005 2004 
 Σηµ. £ £ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 10 772.607 5.350.235 
Εµπορική εύνοια 11 2.250.505 2.826.786 
Επενδυτικά ακίνητα 12 14.483.651 9.070.855 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 14  14.837.061  11.902.817 
    
   32.343.824  29.150.693 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού    
  αποτελεσµάτων 13 13.901.570 12.338.088 
Αποθέµατα 15 734.853 989.552 
Χρεώστες και προπληρωµές 16 2.960.961 4.108.791 
Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες        293.758       470.818 
    
   17.891.142  17.907.249 
    
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   50.234.966  47.057.942 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 17 10.963.211 10.963.211 
Αποθεµατικά 18   (3.020.399)  (6.589.885) 
    
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής εταιρείας  7.942.812 4.373.326 
Συµφέρον µειονότητας   11.686.327    9.650.272 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων   19.629.139  14.023.598 
    
ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 19 7.308.948 11.471.549 
Μακροπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 20 2.932.411 3.598.069 
Πρόβλεψη για απαίτηση Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας 25 9.055.579 8.356.571 
Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες 24 402.460 526.443 
Αναβαλλόµενη φορολογία 21    1.187.385    1.217.857 
   20.886.783  25.170.489 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 22 1.298.007 2.560.746 
Τρέχουσες δόσεις µακροπρόθεσµων δανείων 19 5.507.839 2.374.112 
Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα 23 1.713.198 1.728.997 
Φορολογίες πληρωτέες 20    1.200.000   1.200.000 
     9.719.044   7.863.855 
    
ΟΛΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   50.234.966 47.057.942 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Απριλίου 2006. 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Μιχαλάκης Ιωαννίδης Κώστας Κωνσταντινίδης 
 Εκτελεστικός Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 2005 2004 
 £ £ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος/(ζηµία) έτους πριν τη φορολογία 6.019.420 (5.166.024) 
Αναπροσαρµογές για:   
  Αποσβέσεις 174.040 125.840 
  Χρεόλυση εµπορικής εύνοιας - 339.293 
  Πλεόνασµα δίκαιης αξίας στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν πέραν του    
    κόστους εξαγοράς (904.830) (388.855) 
  Αποµείωση εµπορικής εύνοιας 804.465 6.150.261 
  Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 1.231.708 475.920 
  Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες (2.191.825) (1.595.589) 
  (Πλεόνασµα)/έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων  (4.202.447) 4.203.482 
  Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων (1.207.351) (1.406.960) 
  Ζηµία/(κέρδος) από εκποίηση εξαρτηµένων εταιρειών 99.814 (442.466) 
  Κέρδος από επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων - (639.188) 
  Ζηµία από εκποίηση επενδυτικών ακινήτων 3.000 - 
  Χρεόλυση αναβαλλόµενου εισοδήµατος (9.196) (9.196) 
  Συναλλαγµατικές διαφορές (37.289) (52.010) 
  Κέρδος από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (18.966) (15.295) 
  Τόκους εισπρακτέους (130.007) (62.476) 
  Τόκους πληρωτέους       494.445     1.151.519 
   
Ροή µετρητών πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 124.981 2.668.256 
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέµατα 254.699 (64.638) 
(Αύξηση)/µείωση στους χρεώστες και προπληρωµές (83.878) 1.855.398 
Μείωση στους πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα (6.603) (1.495.213) 
Αύξηση στην πρόβλεψη για απαίτηση Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας 699.008 - 
Μείωση στα υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες      (123.983)      (717.661) 
   
Ροή µετρητών από εργασίες 864.224 2.246.142 
Φορολογία που πληρώθηκε      (647.505)      (993.285) 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες        216.719    1.252.857 
   
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Κίνηση στις επενδύσεις 3.216.347 (1.747.928) 
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (1.044.160) (717.033) 
Εισπράξεις/(πληρωµές) για εκποιήσεις/(αγορές) επενδυτικών ακινήτων 12.000 (161.478) 
Εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 38.918 32.623 
Τόκοι που εισπράχθηκαν       130.007         62.476 
Καθαρή ροή µετρητών από/(που χρησιµοποιήθηκε σε) επενδυτικές    
  δραστηριότητες     2.353.112   (2.531.340) 
   
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Είσπραξη από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου - 1.687.202 
Είσπραξη/(πληρωµή) από εκποίηση/(εξαγορά) ιδίων µετοχών 1.878 (18.194) 
Μείωση στα µακροπρόθεσµα δάνεια  (991.585) (25.703) 
Τόκοι που πληρώθηκαν      (494.445)  (1.151.519) 
Καθαρή ροή µετρητών (που χρησιµοποιήθηκε σε)/από χρηµατοδοτικές    
  δραστηριότητες   (1.484.152)       491.786 
   
Καθαρή αύξηση/(µείωση) µετρητών και αντίστοιχα µετρητών 1.085.679 (786.697) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   (2.089.928)   (1.303.231) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους   (1.004.249)   (2.089.928) 
   
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από:   
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 293.758 470.818 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα   (1.298.007)   (2.560.746) 
   (1.004.249)   (2.089.928) 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 Η Elma Holdings Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 

∆εκεµβρίου 1990 ως δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί 
Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113.  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την 
Εταιρεία, τις εξαρτηµένες της και το συµφέρον σε συνδεδεµένες εταιρείες (µαζί 
αναφερόµενες ως το “Συγκρότηµα”). 

 
Η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και είναι ενταγµένη στο 
Χρηµατοοικονοµικό κλάδο της Εναλλακτικής Αγοράς. Οι κύριες δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος είναι οι χρηµατοοικονοµικές, βιοµηχανικές, αγοραπωλησίες τίτλων τόσο για 
τρίτους όσο και για ίδιο όφελος, ανάπτυξη ακινήτων και άλλες σχετικές υπηρεσίες. 

 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.) και τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Σ∆ΛΠ).  Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά 
πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ 
που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. µέσω της διαδικασίας 
υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών και του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 
113, της Κύπρου. 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2005 έχουν τεθεί σε ισχύ αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆ΛΠ) και νέα ∆ΠΧΠ.  Την 1 Ιανουαρίου 2005 το Συγκρότηµα υιοθέτησε το αναθεωρηµένο 
και τροποποιηµένο ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίµηση” το 
οποίο επιτρέπει την καταχώρηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού κατά την 
αναγνώριση τους ή κατά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου και τροποποιηµένου ∆ΛΠ στην 
κατηγορία επενδύσεων που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.  Ως αποτέλεσµα, το Συγκρότηµα µετέφερε επενδύσεις σε τραπεζικούς 
τίτλους από την κατηγορία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία επενδύσεων 
που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Σύµφωνα µε τις 
µεταβατικές διατάξεις εφαρµογής του πιο πάνω ∆ΛΠ η µεταφορά των επενδύσεων 
εφαρµόζεται αναδροµικά.  Η µεταφορά των επενδύσεων δεν επέφερε καµία αλλαγή στα ίδια 
κεφάλαια για το έτος 2004.  Πέραν της υιοθέτησης του ∆ΛΠ 39 η υιοθέτηση των πιο πάνω 
προτύπων δεν έχει ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που 

θεωρούνται ουσιώδη για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος 
και είναι συνεπείς µε αυτές που εφαρµόστηκαν το προηγούµενο έτος. 

 
(α) Βάση ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από την περίπτωση των επενδύσεων που αποτιµούνται στη 
δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, των επενδύσεων σε συνδεδεµένες 
εταιρείες που λογίζονται µε βάση τη λογιστική µέθοδο του καθαρού συµφέροντος και 
των επενδυτικών ακινήτων τα οποία παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη 
του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να 
κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών και των υπό αναφοράς ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και 
εξόδων.  Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία 
και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις 
περιστάσεις.  Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις 
εκτιµήσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  
Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η 
εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την 
περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο 
την τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους. 

 
(β) Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών.  Οι 
οικονοµικές καταστάσεις όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος που ενοποιούνται 
είναι για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.  Ακολουθήθηκαν 
οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων όλων 
των εταιρειών του Συγκροτήµατος. 
 
Εξαρτηµένες εταιρείες είναι αυτές στις οποίες το Συγκρότηµα κατέχει πέραν του 50% 
των δικαιωµάτων ψήφου ή ελέγχει µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  Το µερίδιο 
µειονότητας στο κεφάλαιο µετόχων ή στο καθαρό κέρδος ή ζηµία, φαίνεται ξεχωριστά 
στον ενοποιηµένο ισολογισµό και ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων, 
αντίστοιχα.  Εταιρείες που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
λογιστικού έτους περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από 
την ηµεροµηνία απόκτησής τους ή µέχρι την ηµεροµηνία εκποίησής τους.  Οι εταιρικές 
συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως 
κατά την ενοποίηση. 
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 
(β) Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (συνέχ.) 

Οι επενδύσεις στις συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τη λογιστική µέθοδο του καθαρού συµφέροντος που 
αναλογεί στο Συγκρότηµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
(γ) Εισοδήµατα 

Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές δηµοσίων εταιρειών θεωρούνται εισπρακτέα 
την ηµέρα που το µητρώο µετόχων κλείνει για το σκοπό πληρωµής µερίσµατος και οι 
µετοχές εµπορεύονται χωρίς τα µερίσµατα. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί 
µεταφέρονται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων.  Τόκοι εισπρακτέοι από 
επενδύσεις και ενοίκια εισπρακτέα λογίζονται ως εισόδηµα µε βάση την αρχή των 
δεδουλευµένων εσόδων.  Τόκοι από χρεόγραφα δηµοσίων εταιρειών θεωρούνται 
εισπρακτέοι την ηµέρα που τα χρεόγραφα εµπορεύονται χωρίς τον τόκο. 

 
Έσοδα από προµήθειες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων µε βάση την ηµεροµηνία συναλλαγής.  Έσοδα από υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει συµβολαίου λογίζονται όταν πραγµατοποιηθούν οι όροι του 
συµβολαίου. 

 
Το κέρδος ή ζηµία από την εκποίηση επενδύσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει τη 
διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των µετοχών που 
εκποιούνται αναγνωρίζεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Η διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας των επενδύσεων που αποτιµώνται στη δίκαιη 
αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων στις 31 ∆εκεµβρίου και της µέσης τιµής 
κόστους αντιπροσωπεύει µη πραγµατοποιηθέν κέρδος ή µη πραγµατοποιηθείσα ζηµία 
και αναγνωρίζεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας 
υπόψη οποιαδήποτε ποσά που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στον ενοποιηµένο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων τα προηγούµενα έτη. 

 
(δ) Ανάλυση κατά τοµέα 

Ο κύριος τοµέας δραστηριότητας του Συγκροτήµατος είναι οι επενδύσεις σε µετοχές 
δηµοσίων και άλλων εταιρειών καθώς και σε χρεόγραφα.  

 
Πρωτογενής τοµέας 
Το Συγκρότηµα χωρίζεται διοικητικά σε πέντε τοµείς δραστηριότητας για σκοπούς 
διεύθυνσης. 
 Αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος 
 Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 
 Ενοικιάσεις κτιρίων 
 Βιοµηχανικές δραστηριότητες 
 Άλλες υπηρεσίες 
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

(δ) Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχ.) 
∆ευτερογενής τοµέας 
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται κυρίως στην Κύπρο. 

 
 (ε) Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 

Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης αναφέρονται µετά την αφαίρεση των τόκων 
εισπρακτέων.  Οι τόκοι λογίζονται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν 
καταστούν δεδουλευµένοι. 
 

 (ζ) Ξένο συνάλλαγµα 
 Συναλλαγές που γίνονται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Κυπριακές Λίρες και 

καταχωρούνται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία 
συναλλαγής.  Τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
που παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Κυπριακές Λίρες µε βάση 
την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στον ενοποιηµένο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται 
σηµαντικές. 

 
 (η) Φορολογία 

 Η φορολογία περιλαµβάνει πρόβλεψη για εταιρικό φόρο πάνω στο φορολογητέο 
κέρδος του έτους και πρόβλεψη για έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω στους 
τόκους, µερίσµατα και ενοίκια µε βάση τη νοµοθεσία και τους συντελεστές που 
ισχύουν στην Κύπρο. 

 
Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε βάση τη µέθοδο της 
συνεχούς υποχρέωσης για όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Η 
αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση ενεργούς συντελεστές που ίσχυαν στο 
τέλος του έτους. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που 
προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στις 
περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι στο µέλλον θα υπάρχουν εταιρικά φορολογικά 
κέρδη.  
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

(θ) Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις 
 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µείον 

συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις από το Συγκρότηµα 
για να διαγραφεί το κόστος µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των πιο πάνω 
στοιχείων µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης 
ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους ως εξής: 
 
  % 
 Κτίρια 2 - 4 
 Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 10 
 Έπιπλα και εξοπλισµός 10 - 20 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 – 33 1/3 
 Οχήµατα 15 - 20 

 
∆ε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 

 
Σε περίπτωση διάθεσης στοιχείου πάγιου ενεργητικού, η διαφορά του προϊόντος 
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στον ενοποιηµένο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
 (ι) Εµπορική εύνοια 

 Εµπορική εύνοια προκύπτει από εξαγορές εταιρειών και αντιπροσωπεύει τη διαφορά 
µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο 
καθαρό ενεργητικό που αποκτάται.  Η εµπορική εύνοια δεν αποσβένεται αλλά 
εξετάζεται για µόνιµη µείωση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 36. Στις περιπτώσεις 
που η δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε υπερβαίνει το κόστος της 
εξαγοράς, τέτοια διαφορά αναγνωρίζεται αµέσως στον ενοποιηµένο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων. 

 
(κ) Επενδυτικά ακίνητα 

Τα ακίνητα για επένδυση παρουσιάζονται στον ισολογισµό στη δίκαιη αξία τους, η 
οποία καθορίζεται ετήσια από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Ο καθορισµός της δίκαιης 
αξίας βασίζεται πάνω στις τρέχουσες τιµές παρόµοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή και 
κατάσταση.  Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της εκτιµηµένης αξίας και της 
λογιστικής τους αξίας µεταφέρεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
(λ) Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 

Συνδεδεµένες εταιρείες θεωρούνται αυτές στις οποίες ασκείται σηµαντική επιρροή και 
δεν ελέγχονται από την Εταιρεία και τις εξαρτηµένες της.  Οι επενδύσεις αυτές 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τη λογιστική 
µέθοδο του καθαρού συµφέροντος. 
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

(µ) Επενδύσεις 
Οι επενδύσεις σε µετοχές και άλλες αξίες παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό στη δίκαιη αξία τους.  Το Συγκρότηµα κατατάσσει τις επενδύσεις του ως 
επενδύσεις που αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων: 

 
(i) Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 
 Οι επενδύσεις 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 
κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που 
προκύπτει από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στον 
ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
(ii) Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων 
Οι επενδύσεις αυτές κατατάσσονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό.  Οι επενδύσεις 
αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως 
αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που 
προκύπτει από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία αναγνωρίζεται στον 
ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 
Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται κατά την ηµεροµηνία 
κτήσης τους.  Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και 
ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους.  Η τιµή κτήσης περιλαµβάνει 
και τα έξοδα συναλλαγής. 

 
Για εισηγµένες αξίες, ως δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή πλειοδότησης (bid price) των 
χρηµατιστηρίων στα οποία διαπραγµατεύονται οι επενδύσεις.  Για τις µη εισηγµένες 
αξίες, η δίκαιη αξία καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει αναγνωρισµένων 
µοντέλων εκτίµησης, όπως αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες του 
κάθε εκδότη.  Στις περιπτώσεις όπου η δίκαιη αξία δε µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, 
ως δίκαιη αξία θεωρείται η τιµή κτήσης. 

 
Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα 
δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. 

 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της 
λογιστικής τους αξίας µεταφέρεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων.  
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

(ν) Αποθέµατα 
 Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στη χαµηλότερη της τιµής κτήσης ή της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης τους αξίας.  Στον υπολογισµό του κόστους των πρώτων υλών, 
καταναλωτικών και εµπορευµάτων που αγοράστηκαν για πώληση, χρησιµοποιείται το 
µεσοσταθµικό κόστος που συµπεριλαµβάνει µεταφορικά και φορτοεκφορτωτικά 
έξοδα.  Για έτοιµα προϊόντα που κατασκευάζονται από εταιρείες του Συγκροτήµατος, 
το κόστος αντιπροσωπεύει το κόστος παραγωγής το οποίο συµπεριλαµβάνει όλες τις 
άµεσες δαπάνες και την κατάλληλη αναλογία των σχετικών έµµεσων δαπανών µε βάση 
το συνηθισµένο ύψος δραστηριοτήτων. 

 
 Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία υπολογίζεται µε βάση την εκτιµηµένη τιµή πώλησης 

αφαιρουµένων τυχόν επιπρόσθετων κόστων που αναµένεται να δηµιουργηθούν µέχρι 
και την πώληση.  Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται ειδική πρόνοια για ελαττωµατικά και 
άχρηστα αποθέµατα ή αποθέµατα µε αργή κίνηση και περιλαµβάνεται στο κόστος 
πωλήσεων. 

 
(ξ) Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήµατος εξετάζεται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη µόνιµης 
µείωσης στην αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη 
για µόνιµη µείωση εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η 
ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι η µεγαλύτερη της καθαρής 
εισπράξιµης τιµής στα πλαίσια µίας συνήθους εµπορικής συναλλαγής και της 
παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών από τη συνεχή 
χρήση του στοιχείου και της πώλησής του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους.  Η 
µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
του έτους. 

 
 (ο) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην κατάσταση ταµειακών ροών περιλαµβάνουν 
τα µετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες και τα τραπεζικά παρατραβήγµατα. 

 
(π) Χρεώστες 

Οι χρεώστες παρουσιάζονται σε τιµή κόστους πλέον δεδουλευµένους τόκους.  Οι 
εµπορικοί χρεώστες αναφέρονται µετά από το συµψηφισµό της ειδικής πρόνοιας για 
επισφαλείς χρεώστες, όταν υπάρχει. 

 
(ρ) Πιστωτές 

Οι πιστωτές εµπορίου και τα οφειλόµενα έξοδα αναφέρονται σε τιµή κτήσης. 
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 
 (σ) Προβλέψεις 

Γίνεται πρόβλεψη όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα 
γεγονότων του παρελθόντος, για την οποία θα χρειαστεί εκροή οικονοµικών πόρων για 
εξόφλησή της, νοουµένου ότι µπορεί να γίνει βάσιµος υπολογισµός του ύψους της. 
Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόµενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, η οποία χρεώνεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων. 

 
 (τ) Συγκριτικά ποσά  

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση για το τρέχον έτος. 

 
4. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Μερίσµατα εισπρακτέα 275.024 87.134 
Τόκοι εισπρακτέοι 8.111 37.192 
Εισοδήµατα από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 34.584 47.223 
Ενοίκια εισπρακτέα 259.360 216.856 
Εισοδήµατα από βιοµηχανικές δραστηριότητες 203.540 449.409 
Άλλα εισοδήµατα    32.984     53.285 
   
Ολικό εισοδηµάτων  813.603   891.099 

 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
 Γεωγραφική ανάλυση 

Το Συγκρότηµα δεν ετοιµάζει ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα διότι τα εισοδήµατα του 
Συγκροτήµατος που απορρέουν από εργασίες στο εξωτερικό, καθώς και τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν είναι 
σηµαντικά. 

 
 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 
 Το Συγκρότηµα δεν ετοιµάζει ανάλυση κατά δραστηριότητα διότι µόνο ο τοµέας 

“αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος” υπερβαίνει το 10% του συνολικού εισοδήµατος ή 
στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήµατος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Έσοδα χρηµατοδότησης   
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι 18.061 22.627 
Συναλλαγµατικές διαφορές 37.289 52.010 
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι     103.835          2.657 
     159.185        77.294 
   
Έξοδα χρηµατοδότησης   
Άλλοι τόκοι πληρωτέοι - 90.183 
Τραπεζικά έξοδα και τόκοι 149.267 195.603 
Τόκοι στη φορολογία 136.133 157.154 
Τόκοι και έξοδα δανείων    209.045      708.579 
    494.445   1.151.519 
   
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης   (335.260) (1.074.225) 

 
7. ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Το κέρδος/(ζηµία) από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση των ακολούθων: 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
∆ικαιώµατα και αµοιβές Εκτελεστικών Συµβούλων 205.607 137.880 
∆ικαιώµατα Μη Εκτελεστικών Συµβούλων 8.100 15.467 
Αµοιβή Γραµµατέα 4.000 4.085 
Αµοιβή ελεγκτών - έτους 36.570 36.325 

 - προηγουµένων ετών - 9.348 
Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού  137.663 513.507 
Εισφορές εργοδότη σε ταµεία προνοίας 38.779 43.761 
Αποσβέσεις 174.040 125.840 
Χρεολύσεις              -    339.293 

 
 Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων του Συγκροτήµατος για το 2005 ήταν 47 (2004: 50). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Εταιρικός φόρος - 15.940 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 20.761 17.545 
Αναπροσαρµογή φόρων προηγούµενων ετών (38.914) (971.825) 
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένων εταιρειών 319.450 334.537 
Αναβαλλόµενη φορολογία    (30.472)   105.634 
   
   270.825  (498.169) 

 
 Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 

λογιστικό κέρδος του Συγκροτήµατος: 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Λογιστικό κέρδος/(ζηµία) έτους πριν τη φορολογία  6.019.420  (5.166.024) 
   
Φορολογία µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές 601.942 (516.602) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 20.761 17.545 
Αναπροσαρµογή φόρων προηγουµένων ετών (38.914) (971.825) 
Αναπροσαρµογή στη φορολογία λόγω εξόδων που δεν   
  εκπίπτουν και εσόδων που δε φορολογούνται (763.759) 423.234 
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένων εταιρειών 319.450 334.537 
Συµψηφισµός φορολογικών ζηµιών (6.266) (7.219) 
Φορολογικές ζηµίες που µεταφέρονται 168.083 116.527 
Αναβαλλόµενη φορολογία     (30.472)       105.634 
   
Φορολογία ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων    270.825     (498.169) 

 
Τα κέρδη των εταιρειών του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 
10% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών τους.  Τα κέρδη από εκποίηση τίτλων δεν 
υπόκεινται σε εταιρικό φόρο και έκτακτη εισφορά για την άµυνα. 

 
 Επίσης, οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά στα εισοδήµατα από 

τόκους µε συντελεστή 10% και στα ενοίκια εισπρακτέα µε συντελεστή 3%, αλλά δεν 
υπόκεινται πλέον σε έκτακτη εισφορά στα υπόλοιπα κέρδη τους, συµπεριλαµβανοµένων 
µερισµάτων εισπρακτέων από το εξωτερικό, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
9. ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 2005 2004 
 
Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας (£)     2.826.617   (2.844.875)
  
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήσαν  
  εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 219.264.209 188.386.105
  
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµία) ανά    
  µετοχή (σεντ)              1,29            (1,51)

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, τα πλήρως κατανεµηµένα κέρδη είναι τα ίδια µε τα βασικά διότι 
δεν υπήρχαν εκδοµένα δικαιώµατα αγοράς µετοχών ή άλλοι τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές.  
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, η πλήρως κατανεµηµένη ζηµία ήταν η ίδια µε τη βασική, καθώς 
δεν υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε συνήθεις µετοχές. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
10. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

  Μηχανήµατα     
  και Έπιπλα και  Ηλεκτρονικοί  
 Γη και κτίρια εγκαταστάσεις εξοπλισµός Οχήµατα υπολογιστές Ολικό 
 £ £ £ £ £ £ 
2005       
       
Κόστος ή επανεκτίµηση       
1 Ιανουαρίου 5.682.975 1.040.213 210.621 279.180 68.552 7.281.541 
Προσθήκες 1.012.890 - - 28.900 2.370 1.044.160 
Μεταφορά στα ακίνητα για επένδυση (5.427.796) - - - - (5.427.796) 
Εκποιήσεις                   -      (201.425)                -      (24.500)               -     (225.925) 
31 ∆εκεµβρίου   1.268.069       838.788   210.621    283.580      70.922   2.671.980 
       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
1 Ιανουαρίου 528.144 940.762 171.933 235.712 54.755 1.931.306 
Επιβάρυνση έτους 79.571 53.742 12.138 21.036 7.553 174.040 
Εκποιήσεις                 -     (191.273)               -    (14.700)             -    (205.973) 
31 ∆εκεµβρίου       607.715      803.231   184.071    242.048   62.308   1.899.373 
       
Καθαρή λογιστική αξία       
31 ∆εκεµβρίου       660.354        35.557     26.550      41.532     8.614      772.607 

 
 Όλη η γη και τα κτίρια που κατέχει το Συγκρότηµα είναι υποθηκευµένα για δάνεια που οφείλονται σε εµπορικές τράπεζες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
10. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 
 

  Μηχανήµατα     
  και Έπιπλα και  Ηλεκτρονικοί  
 Γη και κτίρια εγκαταστάσεις εξοπλισµός Οχήµατα υπολογιστές Ολικό 
 £ £ £ £ £ £ 
2004       
       
Κόστος ή επανεκτίµηση       
1 Ιανουαρίου 5.000.375 1.054.847 210.554 304.380 68.552 6.638.708 
Προσθήκες 682.600 366 67 34.000 - 717.033 
Εκποιήσεις                 -      (15.000)               -     (59.200)              -      (74.200) 
       
31 ∆εκεµβρίου  5.682.975  1.040.213    210.621    279.180    68.552  7.281.541 
       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
1 Ιανουαρίου 553.627 855.772 159.993 249.528 43.418 1.862.338 
Επιβάρυνση έτους (25.483) 96.890 11.940 31.156 11.337 125.840 
Εκποιήσεις                 -     (11.900)               -     (44.972)              -     (56.872) 
       
31 ∆εκεµβρίου      528.144    940.762   171.933     235.712    54.755  1.931.306 
       
Καθαρή λογιστική αξία       
31 ∆εκεµβρίου   5.154.831     99.451     38.688      43.468    13.797  5.350.235 

 
 Όλη η γη και τα κτίρια που κατέχει το Συγκρότηµα είναι υποθηκευµένα για δάνεια που οφείλονται σε εµπορικές τράπεζες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
11. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.850.738 7.197.307 
Αποµείωση εµπορικής εύνοιας (804.465) (6.150.261) 
Προσθήκες από εξαγορές (σηµ. 27) 248.206 3.542.513 
∆ιαγραφές από εκποιήσεις (σηµ. 27) (20.022) (738.821) 
Μεταφορά από συσσωρευµένες χρεολύσεις (1.023.952)                  - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  2.250.505    3.850.738 
   
Συσσωρευµένες χρεολύσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.023.952 684.659 
Χρεόλυση έτους - 339.293 
Μεταφορά στο κόστος (1.023.952)                  - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                -    1.023.952 
   
Καθαρή αξία 31 ∆εκεµβρίου  2.250.505    2.826.786 

 
 Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκτίµησε ότι 

υπάρχει µόνιµη µείωση της αξίας της εµπορικής εύνοιας του Συγκροτήµατος ύψους £804.465 
(2004: £6.150.261), η οποία διαγράφεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Με την πλήρη εφαρµογή του ∆ΠΧΠ Αρ. 3 από την 1η Ιανουαρίου 2005, η εµπορική εύνοια 
δε θα υπόκειται πλέον σε χρεόλυση.  Οι συσσωρευµένες χρεολύσεις διαγράφονται µε 
ταυτόχρονη µείωση στο κόστος της εµπορικής εύνοιας και το υπόλοιπο του κόστους θα 
συνεχίσει να εξετάζεται για µόνιµη µείωση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 36. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
12. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 9.070.855 8.270.189 
Μεταφορά από ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό 5.427.796 - 
Εκποιήσεις (15.000) - 
Προσθήκες - 161.478 
Επανεκτίµηση έτους                 -      639.188 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 14.483.651   9.070.855 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η θυγατρική εταιρεία Elma Financial Services Limited πώλησε 
το Μέγαρο ΗΡΑ στη θυγατρική ∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 
(“∆ωδώνη”) ως συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων, αλλά το ακίνητο θα 
µεταβιβαστεί στο όνοµα της ∆ωδώνης µετά την πλήρη εξόφληση του τιµήµατος πώλησης.  
Το ακίνητο δεν έχει ακόµα τεθεί σε λειτουργία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

 
Έχουν συναφθεί συµφωνίες ενοικίασης του πιο πάνω ακινήτου για επένδυση µε έναρξη την 1 
Ιανουαρίου 2006 ως ακολούθως: 
 
 2005 
 £ 
  
Εντός ενός έτους 134.430 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών    620.823 
  
    755.253 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
13. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος κατά κλάδο έχουν καταταχθεί ως επενδύσεις που 
αποτιµούνται στη δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων: 
 
α. Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία 
 
  Αγοραία  Αγοραία 
 Κόστος αξία Κόστος αξία 
 31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04 
 £ £ £ £ 
  
  
Τίτλοι εγγεγραµµένοι στο   
  Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  
Κλάδος βασικών υλικών 96.252 78.260 157.458 130.980
Βιοµηχανικός κλάδος 1.188.753 466.576 1.381.021 662.820
Κλάδος καταναλωτικών αγαθών 204.781 34.132 204.781 29.352
Κλάδος τεχνολογίας 117.529 73.350 440.549 139.365
Υπηρεσίες καταναλωτών 2.598.054 1.158.488 3.693.286 1.454.762
Χρηµατοοικονοµικός κλάδος 8.263.818 1.589.480 11.106.962 1.554.757
∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών        17.073        41.600        25.686        35.321
 12.486.260   3.441.886 17.009.743   4.007.357
  
Επενδύσεις στο εξωτερικό      836.859      577.962   3.206.352   1.226.071
  
Τίτλοι µη εγγεγραµµένοι στο   
  Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  
∆ιάφορες επιχειρήσεις   4.084.048      605.949   4.119.049      794.602
  
Ολικό επενδύσεων που κατέχονται για   
  εµπορία 17.407.167   4.625.797 24.335.144   6.028.030
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
13. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 

β. Επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω του 
λογαριασµού αποτελεσµάτων 

 
  Αγοραία  Αγοραία 
 Κόστος αξία Κόστος αξία 
 31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04 
 £ £ £ £ 
  
  
Τίτλοι εγγεγραµµένοι στο   
  Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  
  
Χρηµατοοικονοµικός κλάδος 10.831.782 9.275.773 13.053.297 6.310.058
  
Ολικό επενδύσεων που καταχωρούνται   
  κατά την αναγνώριση στη δίκαιη αξία  
  µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων 10.831.782 9.275.773 13.053.297 6.310.058
  
Ολικό επενδύσεων που αποτιµούνται   
  στη δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού  
  αποτελεσµάτων 28.238.949 13.901.570 37.388.441 12.338.088

 
Με την εφαρµογή του αναθεωρηµένου και τροποποιηµένου ∆ΛΠ 39 από την 1η Ιανουαρίου 
2005, επενδύσεις αξίας £6.310.058 µεταφέρθηκαν από την κατηγορία επενδύσεων 
διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία επενδύσεις που καταχωρούνται κατά την 
αναγνώριση στη δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 



 
 

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 

28 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
13. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 
 Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και οι δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις 

2005          
Περίοδος 

 Καθαρό 
ενεργητικό 

   Ποσοστό στο Συµµετοχή   Τρέχουσα Εισοδήµατα* αναφοράς Καθαρά εκδότη που 
 Κλάδος Κατηγορία ενεργητικό του στο κεφάλαιο Αριθµός Κόστος αξία** εισπρακτέα οικονοµικών κέρδη/(ζηµίες) αντιστοιχεί  

Εκδότης δραστηριότητας τίτλου Συγκροτήµατος του εκδότη τίτλων αγοράς 31/12/05 2005 καταστάσεων εκδότη στην επένδυση 
   % % £ £ £ £ εκδότη £’000 £’000 
            
Aristo Developers Ltd Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 29,53 19,88 25.512.010 10.803.301 14.837.061 382.771 2005 7.155 13.925 
Επενδυτικά Ακίνητα δ/ε δ/ε 28,83 δ/ε δ/ε δ/ε 14.483.651 259.360 2005 ∆/Ε ∆/Ε 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια             
  Εταιρεία Λτδ Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 9,64 0,35 1.621.339 3.574.785 4.264.121 94.860 2004 37.508 1.950 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια             
  Εταιρεία Λτδ - Ελλάδα Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές   214.190 836.859 577.962  2004   
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 7,82 0,71 2.145.312 5.907.127 3.925.921 65.325 2004 21.100 2.152 
Ελληνική Τράπεζα Λτδ Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 2,16 0,80 1.879.891 1.326.467 1.052.739 - 2004  1.126 
Ελληνίκη Τράπεζα Λτδ- ∆ικ. Αγοράς           
  ∆ικαιώµατα 2003-2007 Μετοχών ∆ικαιώµατα  0,41 194.020 17.073 31.819 - 2004 (15.314) ∆/Ε 
SFS Group Public Company Ltd Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 1,09 3,12 8.125.895 1.328.128 536.309 - 2004 1.053 687 
SFS Group Public Company Ltd ∆ικ. Αγοράς           
 Μετοχών ∆ικαιώµατα  8,57 543.398 - 9.781 - 2004 - - 
Ορφανίδης ∆ηµόσια Εταιρεία  Υπηρεσίες           
  Λτδ Καταναλωτών Μετοχές 0,77 2,22 1.797.050 236.420 386.366 18.040 2004 3.125 734 
Alliance International Reinsurance            
 Public Company Ltd Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 0,65 2,37 1.622.010 724.102 327.646 6.564 2004 6.564 610 
Constantinou Bros Hotels  Ταξίδια            
   Public Company Ltd και αναψυχή Μετοχές 0,61 2,02 3.241.370 515.409 307.930 42.430 2004 10.016 1.182 
Τσιµεντοποιία Βασιλικού Λτδ Βιοµηχανικός Μετοχές 0,60 0,44 237.436 295.955 301.544 - 2004 5.038 282 
Μετρητά στο ταµείο και σε            
  τράπεζες δ/ε δ/ε 0,58 δ/ε δ/ε δ/ε 293.758 18.061 2005 ∆/Ε ∆/Ε 
Louis Public Company Ltd Υπηρεσίες            
 Καταναλωτών Μετοχές 0,44 0,28 1.168.171 332.942 221.952 - 2004 10.681 419 

 
* Τα εισοδήµατα εισπρακτέα περιλαµβάνουν µερίσµατα, τόκους και ενοίκια. 
**  Η επένδυση στην Aristo Developers Ltd παρουσιάζεται µε βάση τη λογιστική µέθοδο του καθαρού συµφέροντος.  
∆/Ε: δεν εφαρµόζεται 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
13. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 
 Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και οι δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις 

2004          
Περίοδος 

 Καθαρό 
ενεργητικό 

   Ποσοστό στο Συµµετοχή   Τρέχουσα Εισοδήµατα* αναφοράς Καθαρά εκδότη που 
 Κλάδος Κατηγορία ενεργητικό του στο κεφάλαιο Αριθµός Κόστος αξία** εισπρακτέα οικονοµικών κέρδη/(ζηµίες) αντιστοιχεί  

Εκδότης δραστηριότητας τίτλου Συγκροτήµατος του εκδότη τίτλων αγοράς 31/12/04 2004 καταστάσεων εκδότη στην επένδυση 
   % % £ £ £ £ εκδότη £’000 £’000 
Ακίνητα Ακίνητα ∆/Ε ∆/Ε ∆/Ε ∆/Ε ∆/Ε 14.421.090 216.857 2004 ∆/Ε ∆/Ε 
Aristo Developers Ltd Οικ. Υλικών και           
 Κατασκευών Μετοχές 24,85 18,94 23.661.457 10.547.272 11.902.817 - 2004 6.367 11.772 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια             
  Εταιρεία Λτδ  Μετοχές 6,45  2.029.492 5.163.532 3.023.943 - 2003   
Τράπεζα Κύπρου Λτδ- Χρηµατοοικονοµικών           
  ∆ηµόσια Εταιρεία Ελλάδα Υπηρεσιών Μετοχές 2,30 0,44 717.574 3.128.687 1.081.346 - 2003 (28.803) 2.285 
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Χρηµατοοικονοµικών           
 Υπηρεσιών Μετοχές 5,24 0,72 2.177.517 5.941.994 2.460.594 17.946 2003 9.511 2.008 
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια             
  Εταιρεία Λτδ  Μετοχές 1,70 0,90 2.134.891 1.896.581 796.314 - 2003  1.430 
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια            
  Εταιρεία Λτδ ∆ικαιώµατα  Χρηµατοοικονοµικών           
  2003 -2007 Υπηρεσιών ∆ΑΜ 0,09 1,10 520.790 24.877 40.177 - 2003 (14.441) ∆/Ε 
SFS Group Public Company             
  Ltd Χρηµατοοικονοµικός Μετοχές 1,15 4,84 12.592.971 1.935.359 541.498 - 2003 502 1.110 
Μετρητά ∆/Ε ∆/Ε 1,08 ∆/Ε ∆/Ε ∆/Ε 470.818 2.428 2004 ∆/Ε ∆/Ε 
Ορφανίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Υπηρεσίες            
  Λτδ Καταναλωτών Μετοχές 0,87 2,96 2.400.050 352.993 408.009 - 2003 1.690 888 
Louis Public Company Ltd Ταξίδια            
 και αναψυχή Μετοχές 0,78 0,60 2.517.658 727.094 365.060 - 2003 2.072 770 
A. Panayides Contracting            
Ltd Βιοµηχάνων Μετοχές 0,68 3,35 1.225.555 720.481 318.644 - 2003 1.314 411 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
Καθαρό συµφέρον: 
Aristo Developers Ltd 14.837.061 11.902.817 
   
Μερίδιο κέρδους πριν τη φορολογία:   
Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd - 46.153 
Aristo Developers Ltd   2.191.825   1.549.436 
   2.191.825   1.595.589 
   
Μερίδιο φορολογίας:   
Aristo Developers Ltd      319.450     334.537 
   
Μερίδιο κέρδους έτους   1.872.375   1.261.052 

 
Την 1 Φεβρουαρίου 2004, η εταιρεία Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd 
κατέστει θυγατρική του Συγκροτήµατος και ως εκ τούτου, δεν παρουσιάζεται πλέον στις 
επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες. 

 
Άλλες πληροφορίες: 
 Aristo Developers Ltd 
 2005 2004 
   
Εκδοµένο κεφάλαιο £ 25.686.120 25.686.120 
   
Συµµετοχή  %       19,88%       18,94% 
   
Χώρα εγγραφής Κύπρος 
   
Εργασίες Ανάπτυξη για εµπορία γης, 
 ανέγερση και εµπορία 
 κτιρίων και λειτουργία  
 κέντρων αναψυχής 

 
 Στα πιο πάνω ποσοστά συµµετοχής περιλαµβάνεται η άµεση και έµµεση συµµετοχή της 

Εταιρείας µέσω των εξαρτηµένων της.  Η εταιρεία Aristo Developers Ltd θεωρείται 
συνδεδεµένη εταιρεία στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος λόγω του πιο πάνω 
ποσοστού συµµετοχής και της σηµαντικής επιρροής που ασκείται από την παρουσία 
αντιπροσώπων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εν λόγω εταιρείας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Πρώτες ύλες 330.525 402.892 
Έτοιµα εµπορεύµατα 397.353 579.696 
Εξαρτήµατα και διάφορα       6.975       6.964 
   
   734.853   989.552 

 
 Όλα τα πιο πάνω αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους.  ∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε 

αποθέµατα για τα οποία χρειαζόταν να γίνει πρόβλεψη για µείωση στην αξία τους. 
 
16. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Χρεώστες εµπορίου 2.755.009 3.956.322 
Οφειλές από σύµβουλο 159.495 149.191 
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές       46.457         3.278 
   
  2.960.961  4.108.791 

 
Οι οφειλές από σύµβουλο αντιπροσωπεύουν υποχρέωση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου 
της Εταιρείας, κ. Κώστα Κωνσταντινίδη. 

 
17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Εγκεκριµένο    
1 Ιανουαρίου – 3.000.000.000 µετοχές των £0,05    
  (2004: 600.000.000 µετοχές των £0,25) 150.000.000 150.000.000 
23 Νοεµβρίου – Μείωση ονοµαστική αξίας σε £0,05 - (120.000.000) 
23 Νοεµβρίου – Αύξηση κεφαλαίου κατά 2.400.000.000   
  µετοχές των £0,05                   -  120.000.000 
   
31 ∆εκεµβρίου – 3.000.000.000 µετοχές των £0,05 150.000.000  150.000.000 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.) 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Εκδοµένο και πλήρως καταβληµένο   
1 Ιανουαρίου – 219.264.209 µετοχές των £0,05    
  (2004: 185.520.173 µετοχές των £0,25) 10.963.211 46.380.043 
23 Νοεµβρίου - Μείωση ονοµαστικής αξίας   
  µετοχικού κεφαλαίου σε £0,05 - (37.104.034) 
30 Νοεµβρίου - Εξάσκηση 33.744.036 ∆ικαιωµάτων   
  Αγοράς Μετοχών προς £0,05                  -    1.687.202 
   
31 ∆εκεµβρίου - 219.264.209 µετοχές των £0,05 10.963.211  10.963.211 

 
 Το ονοµαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µε ειδική απόφαση που επικυρώθηκε µε ∆ιάταγµα 

του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας, µειώθηκε από £150.000.000 (600.000.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας £0,25 η καθεµία), σε £30.000.000 (600.000.000 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας £0,05 η καθεµία).  Ταυτόχρονα, το ονοµαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε στο 
προηγούµενο επίπεδό της, δηλαδή σε £150.000.000 διαιρεµένο σε 3.000.000.000 µετοχές 
αξίας £0,05 η καθεµία, µε τη δηµιουργία 2.400.000.000 νέων µετοχών αξίας £0,05 η καθεµία, 
οι οποίες είναι ίσες από όλες τις απόψεις µε τις υπάρχουσες µετοχές της Εταιρείας. 

 
 Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε από £46.380.043 (185.520.173 

µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,25 η καθεµία) σε £9.276.009 (185.520.173 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας £0,05 η καθεµία) µέσω ισότιµης µείωσης συσσωρευµένων ζηµιών από το 
αποθεµατικό συσσωρευµένων ζηµιών της Εταιρείας. 

 
 Στις 30 Νοεµβρίου 2004, η Εταιρεία ενέκρινε την εξάσκηση 33.744.036 ∆ικαιωµάτων 

Αγοράς Μετοχών από τους κατόχους τους προς £0,05 το κάθε δικαίωµα.  Ως αποτέλεσµα, η 
Εταιρεία εισέπραξε £1.687.202. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Αποθεµατικό προσόδου   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (12.822.735) (45.319.628) 
Αναπροσαρµογή στο αρχικό υπόλοιπο    (3.218.509)   (3.731.988) 
   
Αναπροσαρµοσµένο αρχικό υπόλοιπο (16.041.244) (49.051.616) 
Μείωση κεφαλαίου που εκδόθηκε και πληρώθηκε - 37.104.034 
Έλλειµµα από εκποίηση ιδίων µετοχών (21.635) (1.248.787) 
Επανεκτίµηση που µεταφέρθηκε από το αποθεµατικό    
  επανεκτίµησης 836.207 - 
Κέρδος/(ζηµία) έτους που αναλογεί στους µετόχους της    
  µητρικής εταιρείας    2.826.617   (2.844.875) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (12.400.055) (16.041.244) 
   
Αποθεµατικό επανεκτίµησης   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  (2.463.549) (544.730) 
Αναπροσαρµογή στο αρχικό υπόλοιπο    3.218.509    3.731.988 
   
Αναπροσαρµοσµένο αρχικό υπόλοιπο 754.960 3.187.258 
Μερίδιο πλεονάσµατος/(ελλείµµατος) στα αποθεµατικά   
    επανεκτίµησης θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών 740.991 (2.432.298) 
Επανεκτίµηση που µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό προσόδου      (836.207)                  - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου        659.744       754.960 
   
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο    8.719.912    8.719.912 
   
Αποθεµατικό ιδίων µετοχών   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (23.513) (1.254.106) 
Εκποίηση ιδίων µετοχών        23.513    1.230.593 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                 -        (23.513) 
   
Ολικό αποθεµατικών  (3.020.399)   (6.589.885) 

 
 Η αναπροσαρµογή στο αρχικό υπόλοιπο αφορά τη µεταφορά των επενδύσεων σε τραπεζικούς 

τίτλους από την κατηγορία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία των 
επενδύσεων που αποτιµώνται σε δίκαιη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
Το αποθεµατικό προσόδου διανέµεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, 
Κεφ. 113. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχ.) 
 

Το αποθεµατικό επανεκτίµησης, το οποίο αφορά το µερίδιο του Συγκροτήµατος σε 
πλεονάσµατα ή ελλείµµατα στα αποθεµατικά επανεκτίµησης θυγατρικών και συνδεδεµένων 
εταιρειών, δεν είναι διανεµητέο. 
 
Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο, το οποίο προέκυψε από έκδοση µετοχών δεν είναι διανεµητέο. 

 
Το αποθεµατικό ιδίων µετόχων περιλαµβάνει το κόστος απόκτησης των ιδίων µετοχών της 
Εταιρείας και δεν είναι διανεµητέο. 

  
 Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δε διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη 

φορολογία, όπως προσδιορίζεται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της 
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα.  
Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη 
διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της 
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής 
µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη διανεµήθηκε για το έτος 
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την 
εταιρεία για λογαριασµό των µετοχών. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
19. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 

       
 ∆άνεια σε ∆άνεια σε  ∆άνεια σε ∆άνεια σε  
 Λίρες Κύπρου Ευρώ Ολικό Λίρες Κύπρου Ευρώ Ολικό 
 2005 2005 2005 2004 2004 2004 
 £ £ £ £ £ £ 
       
Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα:       
       
Εντός ενός έτους 4.536.481     971.358   5.507.839 1.631.940    742.172   2.374.112 
       
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 4.219.725 2.189.223 6.408.948 7.245.210 4.009.837 11.255.047 
Πέραν των πέντε ετών                -    900.000      900.000    216.502              -      216.502 
       
Ολικό µακροπρόθεσµων δανείων 4.219.725 3.089.223   7.308.948 7.461.712 4.009.837 11.471.549 
       
Ολικό δανείων 8.756.206 4.060.581 12.816.787 9.093.652 4.752.009 13.845.661 

 
 ∆άνεια σε Λίρες Κύπρου ύψους £3.551.965 υπόκεινται σε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε το βασικό πλέον περιθώριο µέσου όρου ύψους 2,20%.  ∆άνειο σε 

Λίρες Κύπρου ύψους £192.233 υπόκειται σε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε το βασικό πλέον περιθώριο µέσου όρου ύψους 2,50%.  Τα υπόλοιπα δάνεια σε 
Λίρες Κύπρου υπόκεινται σε σταθερό επιτόκιο ίσο µε 5,60%. 

 
 Τα δάνεια σε Ευρώ αποτελούνται από δύο δάνεια των £1.197.589 και £2.862.992, τα οποία υπόκεινται σε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε ΕURO LIBOR 

πλέον περιθώριο ύψους 1,875% και LIBOR πλέον περιθώριο ύψους 2,50%, αντίστοιχα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
19. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ (συνέχ.) 
 
 Τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι εξασφαλισµένα ως ακολούθως: 
 

 Ενεχυρίαση γης και κτιρίων του Συγκροτήµατος, 
 Ενεχυρίαση µετοχών που κατέχει το Συγκρότηµα. 

 
20. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
 
 Το Συγκρότηµα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 παρουσίαζε φορολογική υποχρέωση στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τάξης των £4.132.411 (2004: £4.798.069).  
Υπάρχει συµφωνία µε το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος όπως καταβάλλονται £100.000 
µηνιαίως προς εξόφληση του πιο πάνω υπολοίπου.  Στο υπόλοιπο περιλαµβάνεται πρόβλεψη 
για τόκους και πρόστιµα πληρωτέα λόγω καθυστέρησης πληρωµής φορολογιών για 
προηγούµενα έτη. 

 
21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.217.857 1.112.223 
(Πίστωση)/χρέωση στον ενοποιηµένο λογαριασµό    
  αποτελεσµάτων     (30.472)    105.634 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 1.187.385 1.217.857 

 
 Η αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως: 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Προσωρινές διαφορές µεταξύ αποσβέσεων και    
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 25.047 32.047 
Επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας 1.162.338 1.185.810 
   
 1.187.385 1.217.857 

 
22. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 
 
 Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένα µε ενεχυρίαση 

επενδύσεων.  Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν µέσο όρο επιτοκίου ύψους 6,75%. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
23. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Πιστωτές εµπορίου 1.285.121 1.297.332 
Υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες (σηµ. 24) - 9.212 
Οφειλές σε συµβούλους 300.175 297.231 
Αναβαλλόµενο εισόδηµα 15.356 24.552 
Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα    112.546    100.670 
   
 1.713.198 1.728.997 

 
Οι οφειλές σε συµβούλους αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις προς τον Εκτελεστικό Πρόεδρο 
της Εταιρείας, κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη ύψους £136.091 (2004: £55.939), τον Εκτελεστικό 
Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Αντώνη Καλλή ύψους £114.108 (2004: £118.409) και τον 
Εκτελεστικό Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Γιάννο Ιωαννίδη ύψους £49.976 (2004: £122.883). 
Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν είναι εξασφαλισµένα και φέρουν τόκο µε επιτόκιο ύψους 6,50%. 

 
 
24. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
Βραχυπρόθεσµα υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες   
   
Era Investments Ltd              -       9.212 
   
Μακροπρόθεσµα υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες   
   
M & A Investments Ltd - 453.680 
Lemeco Industries Ltd    402.460      72.763 
   
    402.460    526.443 

 
Τα υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες προέκυψαν από διάφορες εµπορικές συναλλαγές µεταξύ 
των εταιρειών του Συγκροτήµατος σε καθαρά εµπορική βάση και αφορούν κυρίως 
αγοραπωλησίες µετοχών και διοικητικά έξοδα για υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει µια 
εταιρεία του Συγκροτήµατος προς άλλη συγγενική εταιρεία.  Τα πιο πάνω υπόλοιπα φέρουν 
τόκο µε επιτόκιο ύψους 6,5%.  Τα βραχυπρόθεσµα υπόλοιπα είναι αποπληρωτέα σε πρώτη 
ζήτηση, ενώ τα µακροπρόθεσµα υπόλοιπα είναι αποπληρωτέα πέραν του ενός έτους και 
περιλαµβάνονται στις µη τρέχουσες υποχρεώσεις του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
25. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 

 2005 2004 
 £ £ 
   
Elma Holdings Public Company Limited   
∆άνειο σε Ευρώ 2.988.000 2.988.000 
Τραπεζικό παρατράβηγµα 5.368.571 5.368.571 
   
 8.356.571 8.356.571 
Elma Financial Services Limited   
Τραπεζικό παρατράβηγµα 362.404 - 
   
Elma Properties & Investments Limited   
Τραπεζικό παρατράβηγµα    336.604              - 
   
 9.055.579 8.356.571 

 
 Τα πιο πάνω υπόλοιπα στην Εταιρεία προέκυψαν το 2001 από συµφωνία που έγινε µεταξύ 

του Συγκροτήµατος και της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (η “Λαϊκή”) 
σε σχέση µε τη δηµόσια πρόταση για εξαγορά µετοχών της εταιρείας Κύκνος Εταιρεία 
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Λτδ (“ΚΥΚΝΟΣ”).  Τόσο το δάνειο όσο και το τραπεζικό 
παρατράβηγµα αποτελούν σηµείο διαφωνίας µεταξύ των δύο µερών.  Τα υπόλοιπα µε την 
Elma Financial Services Ltd και Elma Properties and Investments Ltd έχουν µεταφερθεί από 
τα τραπεζικά παρατραβήγµατα το 2005 και εκκρεµούν επίσης µέχρι τη διαλεύκανση των 
υποθέσεων µε τη Λαϊκή.  

 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε θεωρεί ότι οι τόκοι που χρεώθηκαν από τη Λαϊκή στα εν λόγω 

ποσά θα καταβληθούν και δεν αναγνωρίζονται στον ενοποιηµένο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων.  Το συνολικό ποσό τόκων που δεν αναγνωρίσθηκε κατά τη διάρκεια του 
έτους ανέρχεται σε £1.370.487 (2004: £1.140.862). Συνολικά, οι τόκοι που δεν έχουν 
αναγνωρισθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ανέρχονται σε £5.737.189.  Η Εταιρεία κίνησε 
αγωγή εναντίον της Λαϊκής για τις ζηµίες που υπέστη από την αθέτηση της συµφωνίας από 
µέρους της Λαϊκής για την απόκτηση της ΚΥΚΝΟΣ στο τέλος του 2000.  Η Λαϊκή µε τη 
σειρά της κίνησε αγωγή εναντίον της Εταιρείας. Σύµφωνα µε τους νοµικούς συµβούλους της 
Εταιρείας, η εκδίκαση των υποθέσεων αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους 
2006. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
26. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
 Οι εξαρτηµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι: 
 

 Χώρα Άµεση Έµµεση Συνολική  
 εγγραφής συµµετοχή συµµετοχή συµµετοχή Εργασίες 
  % % %  
∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια       
  Εταιρεία Λτδ Κύπρος 17,99 40,98 58,97 Εγκεκριµένος επενδυτικός οργανισµός 
Elma Financial Services Ltd Κύπρος 91,67 4,93 96,60 Επενδύσεις σε τίτλους εταιρειών 
Elma Investments Ltd Κύπρος - 100,00 100,00 Ανάπτυξη ακινήτων 
Elma Properties & Investments Ltd Κύπρος 100,00 - 100,00 Παροχή επαγγελµατικών και διοικητικών  

υπηρεσιών 
Elma Sacks Ltd Κύπρος - 100,00 100,00 Αδρανής 
Επενδύσεις ∆ιαχωριστικού Κεφαλαίου ‘ΗΡΑ’ Λτδ Κύπρος 85,30 10,00 95,30 Επενδυτικός οργανισµός 
Ευερµία Χρηµατιστηριακή Λτδ Κύπρος - 100,00 100,00 Αδρανής 
Elma Fund Managers Ltd Κύπρος - 100,00 100,00 Αδρανής 
Lemeco Silvex Industries Public Company Ltd Κύπρος - 55,24 55,24 Παραγωγή και πώληση χάρτινων ειδών υγιεινής 
Starinvest Ltd Κύπρος 100,00 - 100,00 Παροχή χρηµατιστηριακών υπηρεσιών 
Stario Portfolio Investments Public Company Ltd Κύπρος - 54,92 54,92 Εγκεκριµένος επενδυτικός οργανισµός 
Χρηµατοδοτική Εταιρεία Τοξότης Λτδ Κύπρος - 100,00 100,00 Αδρανής 
Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd Κύπρος - 57,00 57,00 Εγκεκριµένος επενδυτικός οργανισµός 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
27. ΑΓΟΡΑ/ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 

Κατά το 2005, το Συγκρότηµα αύξησε τα ποσοστά συµµετοχής του στις ακόλουθες 
θυγατρικές εταιρείες: 
 
 Ποσοστό 
Εταιρεία απόκτησης 
 % 
Elma Financial Services Ltd 0,10 
Lemeco Silvex Industries Public Company Ltd 0,85 
∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 0,36 
Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd 1,03 
Stario Portfolio Investments Public Company Ltd 0,17 
Starinvest Ltd 5,80 
Era Split Capital Investments Ltd 6,80 
Elma Investments Ltd 1,43 

 
Στην εξαγορά των πιο πάνω ποσοστών προέκυψε εµπορική εύνοια ύψους £248.206 και 
πλεόνασµα δίκαιης αξίας στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν ύψους £232.680 πέραν 
του κόστους εξαγοράς, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη διάφορα µεταξύ της συνολικής τιµής 
κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό που 
αποκτήθηκε. 
 
Επίσης, κατά το 2005, το Συγκρότηµα αύξησε τα ποσοστά του στην Aristo Developers Ltd 
κατά 1,59%.  Στην εξαγορά των µετοχών αυτών προέκυψε πλεόνασµα δίκαιης αξίας 
στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν ύψους £672.150 πέραν του κόστους εξαγοράς. 
 
Οι εταιρείες του Συγκροτήµατος των οποίων τα ποσοστά µειώθηκαν κατά το 2005 ήταν οι 
ακόλουθες: 
 
 Ποσοστό 
Εταιρεία εκποίησης 
 % 
Elma Financial Services Ltd 1,07 
Lemeco Silvex Industries Public Company Ltd 0,07 
∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 0,27 
Stario Portfolio Investments Public Company Ltd 0,01 
Era Split Capital Investments Ltd 1,21 
Elma Fund Managers Ltd 0,97 
Ευερµία Χρηµατιστηριακή Λτδ 0,97 
Χρηµατοδοτική Εταιρεία Τοξότης Λτδ 6,77 
 
Η µείωση στα ποσοστά συµµετοχής των πιο πάνω εταιρειών του Συγκροτήµατος είχε ως 
αποτέλεσµα τη διαγραφή εµπορικής εύνοιας ύψους £20.022, η οποία συµπεριλήφθηκε στη 
συνολική ζηµία από εκποίηση εξαρτηµένων εταιρειών, ύψους £99.814. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
27. ΑΓΟΡΑ/ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (συνέχ.) 
 
 Κατά το 2004, το Συγκρότηµα αύξησε τα ποσοστά συµµετοχής του στις ακόλουθες εταιρείες: 
 

 Ποσοστό 
 απόκτησης 
Εταιρεία % 
  
Ευερµία Χρηµατιστηριακή Λτδ 34,61 
∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 1,38 
Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd 3,69 

 
 Στην εξαγορά των πιο πάνω ποσοστών προέκυψε θετική εµπορική εύνοια ύψους £3.542.513 

και αρνητική εµπορική εύνοια ύψους £388.855 και αντιπροσωπεύουν τη διαφορά µεταξύ της 
συνολικής τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό 
ενεργητικό που αποκτήθηκε. 

 
 Η πιο πάνω αρνητική εµπορική εύνοια (πλεόνασµα δίκαιης αξίας στοιχείων ενεργητικού που 

αποκτήθηκαν πέραν του κόστους εξαγοράς) ύψους £388.855 διαγράφηκε στον ενοποιηµένο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων διότι δεν αποκτήθηκαν οποιαδήποτε µη χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού στις αντίστοιχες εξαγορές.  Ως εκ τούτου, ολόκληρο το ποσό της 
αρνητικής εµπορικής εύνοιας αναγνωρίζεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
το έτος της εξαγοράς. 

 
 Το 2004, το Συγκρότηµα µείωσε τα ποσοστά συµµετοχής του στις ακόλουθες εταιρείες: 
 

 Ποσοστό 
 εκποίησης 
Εταιρεία % 
  
Επενδύσεις ∆ιαχωριστικού Κεφαλαίου ‘ΗΡΑ’ Λτδ 5,93 
Lemeco Silvex Industries Public Company Ltd 2,10 
Stario Portfolio Investments Public Company Ltd 23,57 
Elma Financial Services Ltd 0,05 
Starinvest Ltd 0,05 
Elma Fund Managers Ltd 0,05 

 
 Η µείωση στα ποσοστά συµµετοχής των πιο πάνω εταιρειών του Συγκροτήµατος είχε ως 

αποτέλεσµα τη διαγραφή εµπορικής εύνοιας ύψους £738.821, η οποία συµπεριλήφθηκε στο 
κέρδος από εκποίηση εξαρτηµένων εταιρειών ύψους £442.466. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
28. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 Το ποσοστό στο συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχε κάθε όργανο διοίκησής της, 

(περιλαµβανοµένων της συζύγου του, των ανήλικων τέκνων του και εταιρειών στις οποίες 
αυτός κατείχε τουλάχιστο 20%) ήταν, στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 29 Μαρτίου 2006 (30 
µέρες πριν τη ηµεροµηνία ειδοποίησης σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) όπως 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 
Ονόµατα συµβούλων 31 ∆εκεµβρίου 2005 29 Μαρτίου 2006 
 % % 
   
Μιχαλάκης Ιωαννίδης  56,98 57,28 
Κώστας Κωνσταντινίδης 5,93 5,93 
Γιάννος Ιωαννίδης 0,23 0,38 
Αντώνης Καλλής 1,05 1,05 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 2,27 2,27 
Κωνσταντίνος ∆άµτσας  0,36 0,36 
Κίκης Λευκαρίτης  0,21 0,21 
∆ηµοσθένης Σεβέρης 0,11 0,11 

 
Τα ποσοστά των εταιρειών M&A Investments Ltd (6,66%) και Lemeco Industries Ltd 
(46,99%), καθώς επίσης και της οικογένειας του κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη (1,56%), αποτελούν 
το έµµεσο ποσοστό του κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη, το οποίο µαζί µε το άµεσο ποσοστό του 
(1,77%) αποτελούν το συνολικό ποσοστό του 56,98%. 

 
Το ποσοστό της οικογένειας του κ. Κώστα Κωνσταντινίδη (2,65%) συµπεριλαµβάνεται στο 
έµµεσο ποσοστό του κ. Κώστα Κωνσταντινίδη.  Τα ποσοστά της εταιρείας Condamtsa Ltd 
(0,13%) και της οικογένειας του κ. Κωνσταντίνου ∆άµτσα (0,10%) συµπεριλαµβάνονται στο 
έµµεσο ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου ∆άµτσα.  Το ποσοστό της οικογένειας του κ. Αντώνη 
Καλλή (0,55%) συµπεριλαµβάνεται στο έµµεσο ποσοστό του κ. Αντώνη Καλλή.  Το 
ποσοστό της οικογένειας του κ. Γιάννου Ιωαννίδη (0,15%) συµπεριλαµβάνεται στο έµµεσο 
ποσοστό του κ. Γιάννου Ιωαννίδη.  Το ποσοστό της οικογένειας του κ. Ιάκωβου 
Κωνσταντινίδη (0,05%) συµπεριλαµβάνεται στο έµµεσο ποσοστό του κ. Ιάκωβου 
Κωνσταντινίδη.  Το ποσοστό της εταιρείας Cyprus Compound Fudders Co. Ltd (0,10%) 
συµπεριλαµβάνεται στο έµµεσο ποσοστό του κ. ∆ηµοσθένη Σεβέρη. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
29. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 Μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του εκδοµένου µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 29 Μαρτίου 2006 ήσαν οι πιο κάτω: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2005 29 Μαρτίου 2006 
 % % 
   
M & A Investments Ltd 52,87 52,87 
Universal Life Insurance Company Ltd 5,71 5,71 
Μιχαλάκης Ιωαννίδης 3,33 3,33 
Κώστας Κωνσταντινίδης 5,93 5,93 

 
Τα ποσοστά της οικογένειας του κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη (1,56%) συµπεριλαµβάνονται στο 
έµµεσο ποσοστό του κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη.  Το ποσοστό της οικογένειας του κ. Κώστα 
Κωνσταντινίδη (2,65%) συµπεριλαµβάνεται στο έµµεσο ποσοστό του κ. Κώστα 
Κωνσταντινίδη. 

 
Το ποσοστό της Lemeco Industries Ltd (46,99%) περιλαµβάνεται στο έµµεσο ποσοστό της M 
& A Investments Ltd. 

 
30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος είναι τα µετρητά στο 
ταµείο και στις τράπεζες, οι επενδύσεις σε µετοχές δηµόσιων εταιρειών και οι χρεώστες.  Οι 
κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος είναι τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα, τα δάνεια και οι πιστωτές. 

 
 α. Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωµής των δανείων και παρατραβηγµάτων του 
Συγκροτήµατος αναφέρονται στις σηµειώσεις 19 και 22, αντίστοιχα.  Το Συγκρότηµα 
δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες για προστασία από τις διακυµάνσεις επιτοκίων. 

 
 β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία πελατών να αποπληρώσουν τα 
υπόλοιπα και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους.  Ο πιστωτικός κίνδυνος για επενδύσεις 
εξωτερικού (µορφής index linked fund) είναι περιορισµένος στο αρχικό κεφάλαιο 
επένδυσης. 

 
 γ. Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Το Συγκρότηµα δε θεωρεί συµφέρον να προβεί σε ενέργειες για προστασία των 
επενδύσεων εξωτερικού για συναλλαγµατικές διαφορές. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (συνέχ.) 
 

δ. Επιχειρηµατικός κίνδυνος 
 Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι συνυφασµένος µε τις αυξοµειώσεις των τιµών στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Οι ∆ιευθυντές επενδύσεων περιορίζουν τον κίνδυνο µε 
τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου ευρείας διασποράς, καθώς και µε επενδύσεις στο 
εξωτερικό που θεωρείται ενέργεια για µερική προστασία. 

 
 ε. ∆ίκαιη αξία 
  Με βάση την αγοραία αξία των µετοχών που ήταν εγγεγραµµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Κύπρου (η αγοραία αξία προσδιορίζεται ως η τελευταία τιµή πλειοδότησης - bid 
price) την προηγούµενη ηµεροµηνία έγκρισης των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων (27 Απριλίου 2006), η αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου αυτού (µε βάση 
τη σύνθεσή του όπως ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2005) ανερχόταν στις £20.633.120 (31 
∆εκεµβρίου 2004: £14.795.887).  Οι δίκαιες αξίες των άλλων χρηµατικών στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος, εκτός από αυτών που αναφέρονται πιο 
πάνω, είναι περίπου οι ίδιες µε τα ποσά που εµφανίζονται στα βιβλία κατά την 
ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού. 

 
31. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 25, η Εταιρεία κίνησε νοµικές διαδικασίες εναντίον της 

Λαϊκής σε σχέση µε παράβαση της µεταξύ τους συµφωνίας που συνήφθηκε το 2000 και που 
αφορούσε την απόκτηση µετοχών της ΚΥΚΝΟΣ. 

 
 Λόγω παράβασης της προαναφερθείσας συµφωνίας από τη Λαϊκή, η Εταιρεία υπέστη 

συνολικές ζηµίες που υπολογίζονται σε £12.487.078.  Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο προχώρησε σε νοµικές διαδικασίες εναντίον της Λαϊκής απαιτώντας 
αποζηµιώσεις της τάξεως του πιο πάνω υπολοίπου, πλέον τόκους και έξοδα. 

 
 Η Λαϊκή, µε τη σειρά της, προχώρησε σε νοµικές διαδικασίες εναντίον της Εταιρείας 

απαιτώντας το ποσό των £6.245.467 πλέον τόκους και έξοδα. 
 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αµφισβητεί κατηγορηµατικά ότι η εν λόγω απαίτηση 

ευσταθεί νοµικά και πραγµατικά αφού, η Λαϊκή χρηµατοδότησε την αγορά µετοχών της 
ΚΥΚΝΟΣ µε σκοπό την απόκτηση ελέγχου τούτης από την Εταιρεία, αφού πρώτα 
συµφώνησε ότι θα αγόραζε βάσει συµφωνίας το ήµισυ των αποκτηθησοµένων µετοχών στην 
ΚΥΚΝΟΣ. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
31. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 
 Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω εξελίξεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέταξε τα ποσά που 

είχαν χορηγηθεί από τη Λαϊκή προς το Συγκρότηµα, µε βάση τη µεταξύ τους συµφωνία, ως 
πιθανή υποχρέωση που θα προκύψει σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της νοµικής υπόθεσης 
και περιλαµβάνονται στη σηµείωση 25.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε θεωρεί ότι οι τόκοι που 
χρεώθηκαν από τη Λαϊκή στα εν λόγω ποσά θα καταβληθούν και δεν αναγνωρίζονται στον 
ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους.  Το συνολικό ποσό τόκων που δεν 
αναγνωρίσθηκε κατά τη διάρκεια του έτους ανέρχεται σε £1.370.487 (2004: £1.140.862).  
Επιπρόσθετα, τόκοι που δεν έχουν αναγνωρισθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ανέρχονταν 
σε £5.737.189.   

 
 Σύµφωνα µε τους νοµικούς συµβούλους της Εταιρείας, η εκδίκαση της υπόθεσης αναµένεται 

να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους 2006. 
 
 Πέραν από τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη υπολογισθεί στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα υφιστάµενα στοιχεία, ενδεχοµένως να προκύψουν 
επιπρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις κατά την εξέταση των φορολογικών και άλλων 
υποθέσεων των εταιρειών του Συγκροτήµατος. 

 
 ∆ιάφορες απαιτήσεις, µηνύσεις και παράπονα αναφορικά µε κυβερνητικούς κανονισµούς και 

νοµοθεσίες προκύπτουν από το συνηθισµένο κύκλο εργασιών.  Σύµφωνα µε τη γνώµη της 
διοίκησης, όλα αυτά τα εκκρεµή γεγονότα πέραν εκείνων που ήδη αναγνωρίστηκαν, δε θα 
έχουν καµία σηµαντική αρνητική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στη 
ρευστότητα, στη ροή µετρητών ή στα αποτελέσµατα των εργασιών του Συγκροτήµατος σε 
οποιοδήποτε χρόνο. 

 
32. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
 Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συµβάσεις στις οποίες 

σύµβουλος ή συνδεδεµένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον. 
 

Συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες 
ο σύµβουλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε Γενική 
Συνέλευση. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 
33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
 Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα για το έτος 2005 αναλύονται ως εξής: 
 

 Lemeco M & A 
Φύση συναλλαγής Industries Ltd Investments Ltd
 £ £ 
   
Χρηµατοδοτική (329.697) (453.680) 

 
 Κατά τη διάρκεια του έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε 

συνδεδεµένα πρόσωπα πέραν των πιο πάνω. 
 
34. ΝΕΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ 
 

Το πιο κάτω ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ήταν εκδοµένο στις 31 
∆εκεµβρίου 2005 αλλά δεν εφαρµόστηκε από το Συγκρότηµα αφού τίθεται σε ισχύ σε 
µελλοντικές περιόδους: 
 
∆ΠΧΠ7:  Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για περιόδους που αρχίζουν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007.  Το 
Συγκρότηµα προτίθεται να εφαρµόσει το πρότυπο από 1 Ιανουαρίου 2007.  Το πρότυπο 
αντικαθιστά το ∆ΛΠ30:  Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 
παρόµοιων Οικονοµικών Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ∆ΛΠ32: 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.  Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση.  Η εφαρµογή του προτύπου 
δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος. 

 
35. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

Το εξελεγµένο κέρδος του Συγκροτήµατος που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής 
εταιρείας για το 2005 είναι ψηλότερο κατά £0,3 εκ. σε σχέση µε την Ένδειξη Κέρδους που 
ανακοινώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2006, κυρίως λόγω αναπροσαρµογής του πλεονάσµατος 
δίκαιης αξίας στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν πέραν του κόστους εξαγοράς σε 
θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος. 

 
36. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

H Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited (η “Jupiter”) υπέβαλε Ενηµερωτικό 
∆ελτίο για την εξαγορά του 95,45% της θυγατρικής της Εταιρείας, Elma Investments 
Limited, το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 3 Φεβρουαρίου 2006.  Το κόστος εξαγοράς ανέρχεται σε 
£6.611.615 που ικανοποιείται µε την έκδοση 26.446.460 µετοχών της Jupiter ονοµαστικής 
αξίας £0,25 η καθεµία προς την θυγατρική εταιρεία Elma Properties and Investments Ltd, η 
οποία είναι η µητρική εταιρεία της Elma Investments Ltd. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

36. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχ.) 
 
Το Συγκρότηµα παραχώρησε 11,7 εκ. από αυτές τις νεοεκδοθείσες µετοχές της Jupiter, και 
£140.568 σε µετρητά στην Toxotis Investments Ltd, ως αντάλλαγµα για την πλήρη εξόφληση 
δανείου συνολικού ύψους £3.012.007 µε την εν λόγω εταιρεία.  Ως αποτέλεσµα των πιο 
πάνω, το πραγµατικό ποσοστό του Συγκροτήµατος στην Elma Investments Ltd µειώθηκε στο 
38,14%. 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 
Απριλίου 2006. 
 
∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα ουσιώδη γεγονότα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 που θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την αληθινή και δίκαιη εικόνα των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 



ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 


