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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 
LTD θα γίνει στον έκτο όροφο του Μεγάρου Σίλβεξ, Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή Αρ. 54 στη Λευκωσία, την 
Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 και ώρα 5:00 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 
 
1. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2006. 
 
2. Οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και έκθεση ελεγκτών. 
 
3. Καθορισµός της αµοιβής των ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος 2006. 
 
4. Εκλογή ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
 
5. Επαναδιορισµός των ελεγκτών και καθορισµός της αµοιβής των για το έτος 2007. 
 
6. Οποιοδήποτε άλλο θέµα που µπορεί, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
 
Αντώνης Γ. Καλλής 
Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 25 Απριλίου 2007 
 
 
Κάθε µέτοχος που δικαιούται να  παραστεί και να ψηφίζει στην πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει 
επίτροπο (Proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.  Το σχετικό επιτροπικό (Instrument of 
Proxy) πρέπει να είναι συνταγµένο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει 
να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή Αρ. 54, Μέγαρο Σίλβεξ, 6ος 
όροφος, Λευκωσία) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της γενικής 
συνέλευσης.  Ο επίτροπος (Proxy) που θα διοριστεί µπορεί να είναι και µη µέλος της Εταιρείας. 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Μιχαλάκης Ιωαννίδης  
  Εκτελεστικός Πρόεδρος  
 
 Κώστας Κωνσταντινίδης  
  Αντιπρόεδρος  
 
 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης   
  ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
 
 Γιάννος Ιωαννίδης  
 
 Κωνσταντίνος ∆άµτσας  
 
 ∆ηµοσθένης Σεβέρης  
 
 
Γραµµατέας Αντώνης Καλλής 
 
 
Ανεξάρτητοι ελεγκτές KPMG 
 
 
Νοµικοί σύµβουλοι Κυριάκος Θ. Μιχαηλίδης & Σία 
 
 
Τράπεζες Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ  
  
 Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 
 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο Μέγαρο Σίλβεξ, 
 Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή, Αρ. 54, 
 6ος Όροφος,  
 1080 Λευκωσία 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµο, εµείς τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας Lemeco Silvex Industries Public Company Limited για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006, µε βάση τη γνώµη µας, που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουµε ότι τα 
στοιχεία που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ 
 
 
Μιχαλάκης Ιωαννίδης - Εκτελεστικός Πρόεδρος 
Κώστας Κωνσταντινίδης - Αντιπρόεδρος 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης - ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Γιάννος Ιωαννίδης - Μέλος 
 
 
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ 
 
 
Κωνσταντίνος ∆άµτσας - Μέλος 
∆ηµοσθένης Σεβέρης - Μέλος 
 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
Αντώνης Καλλής - Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 25 Απριλίου 2007 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Lemeco Silvex Industries Public Company Limited (η “Εταιρεία”) 
υποβάλλει για έγκριση προς τα µέλη του την Ετήσια Έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ      
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η παραγωγή και πώληση χάρτινων 
ειδών υγιεινής. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 παρουσιάζονται στη 
σελίδα 8.  Η καθαρή ζηµία για το έτος ανήλθε σε £115.690 σε σύγκριση µε ζηµία £130.043 το 2005. Η 
ζηµιά για το έτος 2006 οφείλεται κυρίως στη µείωση του κύκλου εργασιών από £2.254.525 το 2005 σε 
£2.108.134 το 2006. 
 
Οι ανταγωνιστικές πιέσεις, που έχουν οδηγήσει σε µείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά τη 
διάρκεια του έτους, προέρχονται κυρίως από την κάθοδο εισαγόµενων προϊόντων, καθώς και από τη 
διαφοροποίηση της αγοράς του λιανεµπορίου µε τη δραστηριοποίηση διεθνών αλυσίδων υπεραγορών. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως η ζηµία έτους µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος για το έτος 2006. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
∆εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δε λειτουργούσε υποκαταστήµατα. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ   
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος 
επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.  Η Εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται 
τους κινδύνους αυτούς µε διάφορους µηχανισµούς.  Περιγραφή για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών 
αναφέρεται στη σηµείωση 5 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Η Εταιρεία προβλέπει πως η ένταση του ανταγωνισµού θα παραµείνει αυξηµένη και τη νέα χρονιά και 
προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες για αντιµετώπισή του.  Επίσης, δεν αναµένονται σηµαντικές 
αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας για το προσεχές µέλλον. 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της 
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.  
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, όλοι εκτός από τον διευθύνοντα σύµβουλο 
αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε αξιόλογα γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που θα µπορούσαν να 
επηρεάσουν ουσιωδώς την αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, κ. KPMG, εκδήλωσαν επιθυµία vα εξακολουθήσουν vα 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που vα εξoυσιοδoτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο vα καθορίσει την 
αµοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
 
 
Με εντολή του ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, 
 
 
Αντώνης Καλλής 
Γραµµατέας 
 
 
 
 
Λευκωσία, 25 Απριλίου 2007  
 
 
 



 
 

6 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Lemeco Silvex Industries Public Company Limited  (η 
“Εταιρεία”) στις σελίδες 8 µέχρι 29, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 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 τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 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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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής 
κατάστασης της Lemeco Silvex Industries Public Company Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 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 
ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ 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 στις 
σελίδες 4 µέχρι 5 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.  
 
 
 
 
 
KPMG 
 
Εγκεκριµένοι Λογιστές   
 
 
 
Λευκωσία, 25 Απριλίου 2007 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 
 Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 

 
 
 
  2006 2005 
 Σηµ. £ £ 
  
Πωλήσεις 6  2.108.134  2.254.525 
Κόστος πωλήσεων   (1.759.124)  (1.913.525) 
  
Μεικτό κέρδος    349.010  341.000 
Άλλα εισοδήµατα  7  2.391  28.023 
Έξοδα διοίκησης    (152.459)  (137.572) 
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής    (276.699)  (290.273) 
  
Ζηµία από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 8  (77.757)  (58.822) 
  
Έξοδα χρηµατοδότησης   (51.452)  (61.238) 
Έσοδα χρηµατοδότησης   7.529  2.022 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 9  (43.923)  (59.216) 
  
Ζηµία πριν τη φορολογία   (121.680)  (118.038) 
Φορολογία 10  5.990  (12.005) 
  
Ζηµία έτους    (115.690)  (130.043) 
  
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµία ανά µετοχή (σεντ)    11  (0,26)  (0,30) 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

 
 
  2006 2005 
 Σηµ. £ £ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
  
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12  1.554.091  693.433 
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   1.554.091  693.433 
  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Αποθέµατα 13  818.168  734.854 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 14  1.126.441  1.133.106 
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα    26.494  10.815 
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού   1.971.103  1.878.775 
  
Ολικό ενεργητικού   3.525.194  2.572.208 
  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Μετοχικό κεφάλαιο 18  2.185.000  2.185.000 
Αποθεµατικά   326.461       (447.208)
Ολικό ιδίων κεφαλαίων    2.511.461  1.737.792 
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Αναβαλλόµενη φορολογία 15  112.884  27.000 
Αναβαλλόµενο εισόδηµα 16  12.965  15.356 
Ολικό µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   125.849  42.356 
  
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές διευκολύνσεις  17  529.716  260.271 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 19  338.948  445.041 
Οφειλόµενη φορολογία 20  19.220  86.748 
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων   887.884  792.060 
  
Ολικό υποχρεώσεων   1.013.733  834.416 
  
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   3.525.194  2.572.208 
 
 
Οι  οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 25 Απριλίου 2007.  
 
 
 
 
Μιχαλάκης Ιωαννίδης  Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  
Εκτελεστικός Πρόεδρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 
 
   Αποθεµατικό   
  Μετοχικό συσσωρευµένων Αποθεµατικό  
  κεφάλαιο ζηµίων επανεκτίµησης Ολικό 
  £ £ £ £ 
      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005  2.185.000 (317.165) - 1.867.835
Ζηµία έτους   -  (130.043)  -   (130.043) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005          2.185.000  (447.208)  -   1.737.792 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006          2.185.000  (447.208)  -   1.737.792 
Επανεκτίµηση ακινήτων,    
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού   -  -  981.233  981.233 
Μεταφορά αναβαλλόµενης    
φορολογίας   -  -  (91.874)  (91.874) 
Ζηµία έτους   -        (115.690)               -    (115.690) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006   2.185.000        (562.898)           889.359       2.511.461
 
 
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, 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 µετόχων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 
 Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 

 
 
 
  2006 2005 
 Σηµ. £ £ 
Ροή µετρητών από εργασίες  
Ζηµία πριν τη φορολογία   (121.680)  (118.038) 
Αναπροσαρµογές για:  
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12  125.559  141.766 
Χρεόλυση αναβαλλόµενου εισοδήµατος 16  (2.391)  (9.196) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   -  3.106 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12  -  (18.827) 
Τόκους εισπρακτέους 9  (7.529)  (2.022) 
Τόκους πληρωτέους 9  51.452  57.232 
  
Ροή µετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο 
κινήσεως   45.411  54.021 
  
(Αύξηση)/µείωση στα αποθέµατα   (83.314)  254.673 
Μείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις   6.665  92.216 
Μείωση στις εµπορικές και άλλες υποχρεώσεις   (106.093)  (30.044) 
Ροή µετρητών (που χρησιµοποιήθηκε σε)/από εργασίες   (137.331)  370.866 
Φορολογία που πληρώθηκε   (67.528)  (21.227) 
Καθαρή ροή µετρητών (που χρησιµοποιήθηκε σε)/από εργασίες   (204.859)  349.639 
  
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12  (4.984)  (308.666) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 12  -  28.920 
Τόκοι που εισπράχθηκαν   7.529  1.238 
Καθαρή ροή µετρητών από/(που χρησιµοποιήθηκε σε) επενδυτικές 
δραστηριότητες   2.545  (278.508) 
  
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Τόκοι που πληρώθηκαν   (51.452)  (57.232) 
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες   (51.452)  (57.232) 
  
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών   (253.766)  13.899 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   (249.456)  (263.355) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους   (503.222)  (249.456) 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν:   
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα   26.494  10.815 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές διευκολύνσεις   (529.716)  (260.271) 
  (503.222)  (249.456) 
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Η Lemeco Silvex Industries Public Company Limited (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο το 1976 
ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον 
Περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Στις 29 Μαρτίου 1996 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση 
χάρτινων ειδών υγιεινής.  Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας Elma Holdings Public Company 
Limited, η οποία είναι επίσης εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και η κύρια 
δραστηριότητα της είναι οι επενδύσεις σε µετοχές δηµοσίων και άλλων εταιρειών. 

 
2. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ΠΧΠ 
όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Επιπρόσθετα, οι 
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. 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ τα ακόλουθα 
∆ΠΧΠ, αναθεωρήσεις και ερµηνείες τα οποία δεν εφαρµόστηκαν από την Εταιρεία, αφού τίθενται σε 
ισχύ σε µεταγενέστερες περιόδους. 
 
• ∆ΠΛ 1 (Αναθεώρηση): Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων –Γνωστοποιήσεις για 

κεφάλαιο (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2007). 
• ∆ΠΧΠ 7: Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2007). 
• ∆ιερµηνεία 7: Εφαρµογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης  µε βάση το ∆ΛΠ 29 

Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές  Οικονοµίες (ισχύει για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν από 1η Μαρτίου 2006). 

• ∆ιερµηνεία 8: Έκταση του ∆ΠΛ 2 (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Μαΐου 
2006). 

• ∆ιερµηνεία 9: Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγωγών (ισχύει για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από 1η Ιουνίου 2006). 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ τα ακόλουθα ∆ΠΧΠ, αναθεωρήσεις και ερµηνείες, 
τα οποία δεν εφαρµόστηκαν από την ΕΕ και την Εταιρεία αφού τίθενται σε ισχύ σε µεταγενέστερες 
περιόδους. 

 
• ∆ΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τοµείς (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009). 
• ∆ιερµηνεία 10: Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση Αξίας (ισχύει για λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν από 1η Νοεµβρίου 2006). 
• ∆ιερµηνεία 11: Έκταση του ∆ΠΧΠ 2 Συγκρότηµα και Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών (ισχύει για 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Μαρτίου 2007). 
• ∆ιερµηνεία 12: ∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης (ισχύει για λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2008). 
 
Η εφαρµογή των πιο πάνω ∆ΠΧΠ, αναθεωρήσεων και ερµηνειών, δεν αναµένεται να έχει σηµαντική 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
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3.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και παρουσιάζονται 
σε Κυπριακές Λίρες. 
 
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. 
 
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. 

 
4.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται 

ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και είναι συνεπείς µε αυτές που 
εφαρµόστηκαν το προηγούµενο έτος. 

 
Βάση ετοιµασίας 
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
κτίρια και µηχανήµατα που παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη αξία τους. 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
Τα έσοδα επιµετρούνται στη δίκαιη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα προϊόντα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 
επιχείρησης, µετά την αφαίρεση εκπτώσεων και φόρων που σχετίζονται µε τις πωλήσεις.   Οι πωλήσεις 
προϊόντων αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των προϊόντων έχουν 
µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα 
προϊόντα στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα και η αποπληρωµή των σχετικών 
εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 
Ξένα νοµίσµατα 
Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Κυπριακές Λίρες µε βάση την τιµή 
συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
 
Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται 
σε Κυπριακές Λίρες µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά, όταν κρίνονται σηµαντικές. 
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4.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού 
Η Εταιρεία λειτουργεί ταµείο προνοίας για ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού. Το σχέδιο 
παροχής ωφεληµάτων αφυπηρέτησης καλύπτει όλο το µόνιµο προσωπικό της Εταιρείας και είναι 
καθορισµένης εισφοράς. Το σχέδιο προβλέπει εισφορά από την Εταιρεία και τους υπαλλήλους ύψους 
6% -12% στις ακαθάριστες απολαβές. Το ποσό που χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων αποτελεί το πραγµατικό κόστος που αναλογεί στο έτος. 
 
Έξοδα χρηµατοδότησης 
Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγµατα, 
τραπεζικά έξοδα και άλλα χρηµατοδοτικά έξοδα αναφορικά µε τις πιστωτικές διευκολύνσεις από 
οργανισµό πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων.  Τα έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται ως 
έξοδα την ηµεροµηνία που είναι οφειλόµενα. 
 
Έσοδα χρηµατοδότησης 
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται µε βάση την αρχή 
των δεδουλευµένων εσόδων, ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 
Φορολογία 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του 
αναβαλλόµενου φόρου.  
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις 
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα 
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που 
είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, 
πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 
νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και 
αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έvαντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 
µπορούν vα χρησιµοποιηθούν. 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά ισχυρό 
δικαίωµα συµψηφισµού τρεχουσών περιουσιακών φορολογικών στοιχείων µε τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ιδία φορολογική αρχή. 

 
Μερίσµατα 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας. 
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4.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και αποσβέσεις 
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός της Εταιρείας παρουσιάζονται στην επανεκτιµηµένη τους 
αξία µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Η γη και τα κτίρια επανεκτιµούνται µε βάση εκτιµήσεις από 
εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι 
ώστε τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτιµήσεις πιστώνονται στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου 
περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι του αποθεµατικού επανεκτίµησης στα ίδια κεφάλαια. Όλες 
οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο η διαφορά 
µεταξύ των αποσβέσεων µε βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που 
χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και των αποσβέσεων µε βάση το αρχικό 
κόστος του περιουσιακού στοιχείου µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο αποθεµατικό 
προσόδου. 

 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος ή 
η επανεκτιµηµένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα 
της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του. Τα ετήσια πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα: 
 

 % 
Κτίρια 4 
Μηχανήµατα και εργαλεία 10 - 33 1/3 
Οχήµατα 15 - 20 
Έπιπλα, σκεύη και άλλος εξοπλισµός 10 - 20 

 
 ∆ε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 

 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.  
 
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι µεγαλύτερη 
από το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό, αυτή µειώνεται αµέσως στο ανακτήσιµο ποσό.  
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του περιουσιακού 
στοιχείου όταν κριθούν ότι αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους.  Οι 
σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού 
περιουσιακού στοιχείου. 

 
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη 
σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στα κέρδη εργασιών στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών 
στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφέρονται στο 
αποθεµατικό προσόδου. 
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4.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 
 Κυβερνητικές επιχορηγήσεις 
Οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις για επιδότηση µηχανηµάτων από το εξωτερικό παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό ως αναβαλλόµενο έσοδο και αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας 
υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Χορηγίες για την 
κάλυψη εξόδων λογίζονται ως εισόδηµα του έτους στο οποίο χορηγούνται. 

 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
Tα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην 
τράπεζα µείον τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές διευκολύνσεις από οργανισµό πρακτορείας 
επιχειρηµατικών απαιτήσεων.   

 
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). 

 
Λογαριασµός φάκτορινγκ 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία προεξόφλησης τιµολογίων µε εταιρεία φάκτορινγκ από την οποία 
προεισπράττει ποσοστά των εγκεκριµένων τιµολογίων. Τα τιµολόγια που δίνονται για προείσπραξη 
συµπεριλαµβάνονται στο υπόλοιπο των χρεωστών, ενώ το ποσό που έχει εισπραχθεί από την εταιρεία 
φάκτορινγκ παρουσιάζεται στον ισολογισµό στις τρέχουσες υποχρεώσεις µέχρι την εξόφλησή τους από 
τους χρεώστες. Τα έξοδα από τη λειτουργία υπηρεσίας φάκτορινγκ χρεώνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
 Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 
 Οι χρεώστες οι οποίοι θεωρούνται ότι δεν µπορούν να εισπραχθούν, διαγράφονται ή γίνεται ειδική 

πρόβλεψη στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  ∆ε γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη 
για επισφαλείς χρεώστες.  Οι εµπορικοί χρεώστες αναφέρονται µετά από το συµψηφισµό της ειδικής 
πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες. 

 
 Αποθέµατα 

 Τα αποθέµατα αναφέρονται στη χαµηλότερη της τιµής κτήσης ή καθαρής ρευστοποιήσιµης 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 την Εταιρεία, 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. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση που 
προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων 
για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην 
παρουσίαση στο τρέχον έτος. 

 
5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  
 

α. Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας που 
προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρµόζει η Εταιρεία 
στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 

 
(1) Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από 
εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, 
εφόσον η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο.  Ο 
δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις 
ταµειακές ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε επιτοκίου που 
αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια 
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
(2) Πιστωτικός κίνδυνος  

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

 
(3) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα 
µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η Εταιρεία 
εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµίων, όπως η διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα 
και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
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5.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 

 
 β.  Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού µπορεί να 

ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής 
συναλλαγής. 

 
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 
Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες µε τα ποσά που εµφανίζονται στα βιβλία κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  

 
6.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 
Η Εταιρεία δεν ετοιµάζει ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα και τοµέα δραστηριότητας διότι τα 
εισοδήµατα της απορρέουν από εργασίες στην Κύπρο και ο µόνος τοµέας δραστηριότητας της είναι η 
παραγωγή και πώληση χάρτινων ειδών υγιεινής. 

 
7.  ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 

 2006 2005 
 £ £ 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
  (Σηµ. 12)  -  18.827 
Χρεόλυση αναβαλλόµενου εισοδήµατος (Σηµ. 16)  2.391  9.196 
   
  2.391  28.023 

 
8.  ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Η ζηµία από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 

 2006 2005 
 £ £ 
 
Αποσβέσεις   125.559  141.766 
Κόστος προσωπικού (µη περιλαµβανοµένων των αµοιβών συµβούλων  
και εισφορών στο ταµείο προνοίας)  399.728  381.856 
Αµοιβή Συµβούλων:  
Ως εκτελεστικοί Σύµβουλοι 59.748 58.039
Ως µη εκτελεστικοί Σύµβουλοι 1.500 1.500

Αµοιβή ελεγκτών        6.150         6.000
 

Ο µέσος αριθµός υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 39 
(2004: 39). 

 
Η Εταιρεία έχει ένα σχέδιο καθορισµένων εισφορών, το Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Lemeco Silvex 
Industries Public Company Limited, που χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και ετοιµάζει τις δικές του 
οικονοµικές καταστάσεις, από το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων 
κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερµατισµό των υπηρεσιών τους.  Κατά τη διάρκεια του έτους η 
Εταιρεία συνείσφερε στο σχέδιο καθορισµένης εισφοράς ποσό ύψους £18.818 (2005: £19.032) 
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9.  ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
 

 2006 2005 
 £ £ 
 
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα  (51.452)  (57.232) 
Υποθηκευτικά έξοδα  -  (4.006) 
  (51.452)  (61.238) 
 
ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Πιστωτικοί τόκοι  7.529  2.022 
 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης  (43.923)  (59.216) 

 
10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 

 2006 2005 
 £ £ 
 
Εταιρικός φόρος - προηγουµένων ετών  -  21.290 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα - τρέχοντος έτους  -  115 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα - προηγουµένων ετών  -  (2.910) 
Έκτακτη εισφορά για τους πρόσφυγες - προηγουµένων ετών  -  510 
Αναβαλλόµενη φορολογία                (5.990)  (7.000) 
 
(Πίστωση)/χρέωση έτους               (5.990)  12.005

 
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τις λογιστικές 
ζηµιές: 

 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Λογιστική (ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία     (121.680)   (118.038)
   
Φόρος µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (12.168) (11.804)
Φορολογική επίπτωση εξόδων που δεν εκπίπτουν   
  και εσόδων που δε φορολογούνται  (440) 1.632 
Φορολογική επίπτωση από τη διαφορά µεταξύ αποσβέσεων    
  και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 5.903 7.228 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα - 115 
Φορολογία για προηγούµενα έτη - 18.890 
Αναβαλλόµενη φορολογία (5.990) (7.000)
Ζηµία σε µεταφορά         6.705       2.944 
   
(Πίστωση)/χρέωση φορολογίας        (5.990)     12.005 
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10.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)  
 

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 δεν έχει φoρoλoγική υπoχρέωση λόγω φoρoλoγικής ζηµιάς πoυ πραγµατoπoίησε κατά το 
τρέχον έτος.  Σύµφωνα µε την ισχύoυσα voµoθεσία oι ζηµιές επιτρέπεται vα συµψηφιστoύν µε 
µελλovτικά κέρδη. Τo υπόλoιπo των φoρoλoγικών ζηµιών πoυ είναι διαθέσιµες για συµψηφισµό µε 
µελλovτικά κέρδη ανέρχεται στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 σε £ 96.482 (2005: £29.427). 

 
11. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
 

 2006 2005 
 
Ζηµία που αναλογεί στους µετόχους (£)  (115.690)   (130.043) 
 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια 
του έτους  43.700.000   43.700.000 
 
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµία ανά µετοχή (σεντ)  (0,26)   (0,30) 

 
Η πλήρως κατανεµηµένη ζηµία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005 είναι η ίδια µε τη βασική γιατί δεν 
υπήρχαν εκδοµένα δικαιώµατα αγοράς µετοχών ή άλλοι τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές. 
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12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

 
Κτίρια 

Μηχανήµατα και 
εργαλεία Οχήµατα 

Έπιπλα, σκεύη και 
εξοπλισµός Ολικό 

 £ £ £ £ £ 
ΚΟΣΤΟΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005  524.332  1.310.808  52.880  38.755  1.926.775 
Προσθήκες  -  305.908  -  2.758  308.666 
Πωλήσεις  -  (201.426)  -  -            (201.426)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005  524.332  1.415.290  52.880  41.513  2.034.015 
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006  524.332  1.415.290  52.880  41.513  2.034.015 
Προσθήκες  3.300  1.292  -  392  4.984 
Αναπροσαρµογή για επανεκτίµηση  175.670  -  -  -              175.670
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006  703.302  1.416.582  52.880  41.905  2.214.669 
 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005  197.906  1.117.995  44.024  30.224  1.390.149 
Επιβάρυνση για το έτος  20.974  110.275  8.456  2.061  141.766 
Επί πωλήσεων  -  (191.333)  -  -           (191.333)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005  218.880  1.036.937  52.480  32.285  1.340.582 
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006  218.880  1.036.937  52.480  32.285  1.340.582 
Επιβάρυνση για το έτος   24.556  97.803  1.100  2.100  125.559 
Αναπροσαρµογή για επανεκτίµηση  (229.368)  (562.595)  (13.600)                -            (805.563)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006  14.068  572.145  39.980  34.385  660.578 
 
Καθαρή λογιστική αξία 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006  689.234  844.437  12.900  7.520            1.554.091
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005  305.452  378.353  400  9.228               693.433

 
Το εργοστάσιο της Εταιρείας στη Λεµεσό κτίστηκε πάνω σε γη που ενοικιάστηκε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία (βλ. Σηµ. 22).  
 
Τα κτίρια και ο εξοπλισµός της Εταιρείας επανεκτιµήθηκαν το 2006 από τους Συµβούλους λαµβάνοντας υπ' όψη εκτιµήσεις από ανεξάρτητους εκτιµητές που 
έγιναν µε βάση την αγοραία αξία. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση µετά την αφαίρεση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογίας πιστώθηκε στα 
αποθεµατικά δίκαιης αξίας στο συµφέρον µετόχων. 



LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 

 
22 

 
12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού περιλαµβάνουν:  

 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Καθαρή λογιστική αξία  -  10.093 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (Σηµ.7)   -  18.827 
 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  -  28.920 

 
Αν τα κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής: 

 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Κόστος  527.632  524.332
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  (239.985)  (218.880) 
 
Καθαρή λογιστική αξία  287.647  305.452

 
13.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 

 2006 2005 
 £ £ 
 
Πρώτες ύλες  430.469  330.527
Έτοιµα εµπορεύµατα  380.272  397.352
Εξαρτήµατα και διάφορα  7.427  6.975
 
  818.168  734.854

 
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. 

 
14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

 2006 2005 
 £ £ 
Εµπορικά εισπρακτέα  1.108.309  1.085.218 
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 21.1)  -  25.946 
Άλλα εισπρακτέα  18.132  21.942 
  1.126.441  1.133.106 

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

 2006 2005 
 £ £ 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 27.000 34.000 
Αύξηση/(µείωση) πρόβλεψης για το έτος 91.874 (7.000) 
Επίδραση χρησιµοποίησης φορολογικών ζηµίων από µεταφορά       (5.990)              - 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     112.884     27.000 

 
 Η Εταιρεία έχει καθιερώσει πολιτική για υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας µε βάση τις 

διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων του έτους.   
 
 Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε µε συντελεστή 10%, που είναι ο συντελεστής µε 

βάση τον οποίο αναµένεται ότι θα φορολογηθούν πιθανά µελλοντικά κέρδη της Εταιρείας. 
 
16. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 2006 2005 
 £ £ 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 15.356 24.552 
Χρεόλυση έτους      (2.391)        (9.196) 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου      12.965       15.356 

 
 Οι κυβερνητικές χορηγίες, που αφορούν χορηγίες για αγορά µηχανηµάτων από το εξωτερικό, 

παρουσιάζονται ως αναβαλλόµενο εισόδηµα και αποσβένονται σε περίοδο 10 ετών που είναι η 
αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται µε τις χορηγίες. 

 
17. TΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 
 

 2006 2005 
 £ £ 
   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 165.236 65.453 
Πιστωτικές διευκολύνσεις από οργανισµό πρακτορείας   
  επιχειρηµατικών απαιτήσεων    364.480      194.818 
   
    529.716      260.271 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και εξασφαλισµένα µε υποθήκες και 
επιβαρύνσεις πάνω σε περιουσία της Εταιρείας. Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο µε βάση 
το βασικό επιτόκιο πλέον περιθώριο ύψους 2,00%. 
 
Τα παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα µε: 
 
• υποθήκες σε γη και κτίρια της Εταιρείας συνολικού ύψους £400.000. 
• κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στο ενεργητικό της Εταιρείας, συνολικού ύψους £400.000. 
 
Οι πιστωτικές διευκολύνσεις από οργανισµό πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων φέρουν τόκο 
µε βάση το βασικό επιτόκιο πλέον περιθώριο ύψους 1,75%. 
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18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

 2006 2005 
     
 Αριθµός 

µετοχών 
 

£ 
Αριθµός 
µετοχών 

 
£ 

Εγκεκριµένο 
Συνήθεις µετοχές της £1 η καθεµιά  500.000.000  25.000.000     500.000.000        25.000.000
     
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξoλoκλήρoυ   
Συνήθεις µετοχές της £1 η καθεµιά  43.700.000 2.185.000      43.700.000          2.185.000

 
19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

 2006 2005 
 £ £ 
Πιστωτές εµπορίου  226.534  314.501 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι  7.127  8.046 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  26.052  18.636 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  78.873  98.965 
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 21.2)  362  4.893 
  338.948  445.041

 
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. 

 
20. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ   
 

 2006 2005 
 £ £ 
Εταιρικός φόρος  19.220  65.989 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα  -  20.759 
  19.220  86.748 

 
21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  
 
 Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη:  
 
 21.1 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Σηµ. 14)  
 

  2006 2005 
  £ £ 
   
Elma Investments Limited   -  20.305
Elma Financial Services Limited   -  5.641
   -  25.946
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21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 
 
 21.2 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Σηµ. 19) 
 

  2006 2005 
  £ £ 
  
Elma Properties & Investments Limited   191  4.893 
Elma Financial Services Limited   171  - 
   362  4.893 

 
 21.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, υπήρχαν οι ακόλουθες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των πιο 
κάτω συγγενικών της εταιρειών: 

 
 ∆ικαίωµα 

χρήσης χώρου Μισθοί 
Καταµερισµός 

εργασίας Χρηµατοδότηση
 £ £ £ £ 
 
Elma Properties & Investments Limited  20.410 59.269 1.650  (50.603) 
Elma Financial Services Limited  -  (4.528) 2.755  7.750 
Elma Investments Limited  400  (2.274) -  20.428 

 
22. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Το εργοστάσιο της Εταιρείας στη Λεµεσό ανεγέρθηκε σε γη υπό µίσθωση από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία µε αρχική διάρκεια µίσθωσης 33 έτη και µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλες δυο 
παρόµοιας διάρκειας µισθώσεις (σύνολο 99 έτη). Το ετήσιο µίσθωµα υπόκειται σε αναθεώρηση κάθε 
πέντε έτη.  

 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν για το δικαίωµα εκµίσθωσης γης αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 £ 
  
Εντός ενός έτους  1.244 
Μεταξύ δύο και πέντε ετών  4.976 
Πέραν των 5 ετών            38.564 
            44.784 
 
Η Εταιρεία ανανέωσε τη σύµβαση µίσθωσης της γης για ακόµη µία περίοδο 33 ετών, µέχρι την 30 
Σεπτεµβρίου 2042, µε βάση τους ιδίους όρους της αρχικής σύµβασης.  
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23. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κάθε µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες αυτοί κατέχουν τουλάχιστον 
20% στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και στις 23 Μαρτίου 2007 (30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης 
για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως: 

 
 31/12/2006 23/03/2007 
Όνοµα Συµβούλου % % 
   
Μιχαλάκης Ιωαννίδης  55,295  55,295 
Κώστας Κωνσταντινίδης   -  -
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  -  -
Γιάννος Ιωαννίδης  -  -
Κωνσταντίνος ∆άµτσας  0,021  0,021 
∆ηµοσθένης Σεβέρης  0,005  0,005 

 
Τα ποσοστά των εταιρειών Michalis & Antigoni Investments Ltd (0,025%), Elma Properties & 
Investments Ltd (49,150%), Elma Financial Services Ltd (3,739%), Jupiter Portfolio Investments 
Public Company Ltd (2,357%) συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό του κ. Μιχαλάκη Ιωαννίδη. 

 
24. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Ποσοστό πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας κατείχε άµεσα ή έµµεσα στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006 και στις 23 Μαρτίου 2007 (30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ο πιο κάτω µέτοχος: 

 
 31/12/2006 23/03/2007 
 % % 
   
Elma Holdings Public Company Ltd  55,295   55,295

 
25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
26. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
 Λόγω της λειτουργίας Κοινής Πλατφόρµας µεταξύ του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), η Εταιρεία έχει υποχρέωση να ανακοινώνει τα οικονοµικά της 
στοιχεία καί σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσµα, η Εταιρεία αποφάσισε την παρουσίαση συµπληρωµατικών 
πληροφοριών κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και σε αυτό το νόµισµα.  Η ισοτιµία µεταξύ της 
Κυπριακής Λίρας (το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας) και του Ευρώ που χρησιµοποιήθηκε για την 
ετοιµασία των πιο κάνω συµπληρωµατικών πληροφοριών ήταν 1,7295. 
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26. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια) 
 

26.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 31/12/2006 31/12/2005 
 € € 
   
Πωλήσεις 3.646.018 3.899.201 
Κόστος πωλήσεων  (3.042.405)  (3.309.441) 
   
Μεικτό κέρδος 603.613 589.760 
Άλλα εισοδήµατα 4.135 48.466 
Έξοδα διοίκησης (263.678) (237.931) 
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής     (478.551)     (502.027) 
Ζηµία από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα    
  χρηµατοδότησης     (134.481)     (101.732) 
   
Έσοδα χρηµατοδότησης 13.021 3.497 
Έξοδα χρηµατοδότησης       (88.986)     (105.911) 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης       (75.965)     (102.414) 
   
Ζηµία πριν τη φορολογία (210.446) (204.146) 
Φορολογία        10.360       (20.763) 
   
Ζηµία έτους     (200.086)     (224.909) 
   
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµία ανά µετοχή   
  (λεπτά)          (0,45)          (0,52) 
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26. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχ.) 
 

26.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 

 31/12/2006 31/12/2005 
 € € 
   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
   
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός   2.687.800   1.199.292 
Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού    2.687.800   1.199.292 
   
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Αποθέµατα 1.415.022 1.270.930 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.948.180 1.959.707 
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα        45.821        18.705 
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.409.023   3.249.341 
   
Ολικό ενεργητικού   6.096.823   4.448.634 
   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
Μετοχικό κεφάλαιο 3.778.958 3.778.958 
Αποθεµατικά      564.616    (773.446) 
Ολικό ιδίων κεφαλαίων   4.343.574   3.005.512 
   
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Αναβληµένες φορολογικές υποχρεώσεις 195.233 46.697 
Αναβαλλόµενο εισόδηµα        22.423       26.558 
Ολικό µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων      217.656       73.255 
   
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και πιστωτικές διευκολύνσεις 916.144 450.139 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 586.208 769.697 
Οφειλόµενη φορολογία        33.241      150.031 
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων   1.535.593   1.369.867 
   
Ολικό υποχρεώσεων   1.753.249   1.443.122 
   
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   6.096.823   4.448.634 
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26. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχ.) 

 
26.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 
 31/12/2006 31/12/2005 
 € € 
Ροή µετρητών από εργασίες  
Ζηµία πριν τη φορολογία (210.446) (204.147)
Αναπροσαρµογές για:  
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 217.154 245.184
Χρεόλυση αναβαλλόµενου εσόδου (4.135) (15.904)
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες - 5.372
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και   
  εξοπλισµού - (32.561)
Τόκους εισπρακτέους (13.021) (3.497)
Τόκους πληρωτέους        88.986       98.982

  
Ροή µετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο   

     κεφάλαιο κινήσεως 78.538 93.429
  

(Αύξηση)/µείωση στα αποθέµατα (144.092) 440.457
Μείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 11.527 159.488
Μείωση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές     (183.487)      (51.961)
Ροή µετρητών (που χρησιµοποιήθηκε σε)/από εργασίες (237.514)  641.413
Φορολογία που πληρώθηκε     (116.790)      (36.712)
Καθαρή ροή µετρητών (που χρησιµοποιήθηκε σε)/από   
  εργασίες     (354.304)     604.701
  
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (8.620) (533.838)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και   
  εξοπλισµού  50.017
Τόκοι που εισπράχθηκαν        13.021         2.141
Καθαρή ροή µετρητών από/(που χρησιµοποιήθηκε σε)   
  επενδυτικές δραστηριότητες         4.401    (481.680)
  
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Τόκοι που πληρώθηκαν      (88.986)     (98.983)
Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκε σε  
  χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      (88.986)     (98.983)
  
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (438.889) 24.038
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους    (431.434)    (455.472)
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους    (870.323)    (431.434)

 
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν:   

Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα  45.821 18.705
Τραπεζικά παρατραβήγµατα     (916.144)    (450.139)

    (870.323)    (431.434)
 


