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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας LEMECO SILVEX INDUSTRIES
PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στο εκπαιδευτικό κέντρο Aspis Liberty, Λευκωσία, την 28 Μαΐου 
2008 και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκείνων που αποχωρούν που 
αποχωρούν.

3. Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της 
αμοιβής τους.

5. Διεξαγωγή οποιαδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Aspis Secretarial Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2008

Σημείωση :

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση, δικαιούται να διορίσει 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του.  Δεν 
είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας.  Το πληρεξούσιο έγγραφο 
διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστον 48 
ώρες πριν την καθορισμένη για την συνέλευση ώρα.
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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο Γιώργος Κωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος
(διορίστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007)

Ιάκωβος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 

Θάνος Μιχαήλ
(διορίστηκε στις 17 Μαρτίου 2008)

Μιχάλης Χαραλάμπους
(διορίστηκε στις 17 Μαρτίου 2008)

Γιαννάκης Μούσας
(διορίστηκε στις 17 Μαρτίου 2008)

Οράτιος Χατζηγεωργίου
(διορίστηκε στις 17 Μαρτίου 2008)

Κωστάκης Δάμτσας
(παραιτήθηκε στις 17 Μαρτίου 2008)

Αντώνης Αντωνίου
(διορίστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007 και παραιτήθηκε

     στις 17 Μαρτίου 2008)

Ευθύμιος Ευθυμίου
(διορίστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007 και παραιτήθηκε

      στις 17 Μαρτίου 2008)

Κυριάκος Κυριάκου
(διορίστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007 που παραιτήθηκε

      στις 17 Μαρτίου 2008)

Μιχαλάκης Ιωαννίδης 
(παραιτήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007)

Κώστας Κωνσταντινίδης 
(παραιτήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007)

Δημοσθένης Σεβέρης
(παραιτήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007)

Γιάννος Ιωαννίδης
(παραιτήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007)

Γραμματέας Aspis Secretarial Limited
(διορίστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007)

Αντώνης Καλλής 
(παραιτήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007)

Ανεξάρτητοι ελεγκτές KPMG

Νομικοί σύμβουλοι Κυριάκος Θ. Μιχαηλίδης & Σία

Τράπεζα Τράπεζα Κύπρου 

Εγγεγραμμένο γραφείο Μέγαρο Σίλβεξ,
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, Αρ. 54,
6ος Όροφος,
1080 Λευκωσία
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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι 
υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Lemeco Silvex Industries Public Company Limited για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε 

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 8 μέχρι 25
(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (4), και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής 

κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Lemeco Silvex Industries Public Company Limited και
(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και 

της θέσης Lemeco Silvex Industries Public Company Limited, μαζί  με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικοί

………………………….
Γιώργος Κωνσταντίνου
Εκτελεστικός Πρόεδρος

……………………….….
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Μη εκτελεστικοί

…………………………..
Θάνος Μιχάηλ

…………………………..
Μιχάλης Χαραλάμπους

………………………….
Γιαννάκης Μούσας

………………………….
Οράτιος Χατζηγεωργίου

Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

……………………………

Ιάκωβος Κωνσταντινίδης

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2008
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό 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 Δεκεμβρίου 2007.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

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 Δεκεμβρίου 2007 παρουσιάζονται στη 
σελίδα 7.  Η καθαρή ζημία για το έτος ανήλθε σε £235.361 σε σύγκριση με ζημία £115.690 το 2006. Η 
ζημιά για το έτος 2007 οφείλεται κυρίως στην μείωση του μεικτού κέρδους σε £276.144 το 2007 από 
£349.010 το 2006.  Παρόλο που ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι 
(£2.133.166 το 2007 και £2.108.134 το 2006), η Εταιρεία αντιμετώπισε τέτοιες ανταγωνιστικές πιέσεις που 
μείωσαν τα περιθώρια επικερδότητάς της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως η ζημία έτους μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος 2007.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δεν 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 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 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. Η Εταιρεία  έχει συμφωνήσει για την 
εξαγορά της εταιρείας Explosal Trading Limited, βιομηχανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και εμπορία τσιγάρων.  Η Εταιρεία θα προβεί στην εν λόγω εξαγορά δια μέσου της έκδοσης 
επιπλέον κεφαλαίου στους μετόχους της Explosal Trading Limited.
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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και κατά την ημερομηνία αυτής της 
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Στις 4 Οκτωβρίου 2007 οι κ.κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης, Κώστας 
Κωνσταντινίδης, Δημοσθένης Σεβέρης και Γιάννος Ιωαννίδης παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας  και στην θέση τους διορίστηκαν οι κ.κ. Γιώργος Κωνσταντίνου, Αντώνης Αντωνίου, 
Ευθύμιος Ευθυμίου και Κυριάκος Κυριάκου.  Στις 17 Μαρτίου 2008, οι κ.κ. Κωστάκης Δάμτσας, Αντώνης 
Αντωνίου, Ευθύμιος Ευθυμίου και Κυριάκος Κυριάκου παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας και στην θέση τους διορίστηκαν οι κ.κ. Θάνος Μιχαήλ, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιαννάκης 
Μούσας και Οράτιος Χατζηγεωργίου.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, όλοι εκτός από τον διευθύνοντα σύμβουλο 
αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή.

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και αμοιβή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 28 Ιανουαρίου 2008 εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ψήφισμα 
συμφώνως του Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 με το οποίο αποφασίστηκε όπως:

1. Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί από £0,05 σε €0,09.
2. Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από £25.000.000 το οποίο είναι διαιρεμένο σε 

500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,09 έκαστη μετοχή.
3. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από £2.185.000 διαιρούμενο σε 43.700.000 

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,05 έκαστη σε €3.933.000 διαιρεμένο σε 43.700.000 συνήθεις 
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,09 έκαστη μετοχή.

4. Το ποσό ύψους €199.706 που αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καταβληθεί και/ή 
καλυφθεί από τα αποθεματικά της Εταιρείας.

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 17 Μαρτίου 2008, στα κεντρικά γραφεία της 
Εταιρείας, αποφασίσθηκε η έκδοση και παραχώρηση 165.000.000 νέων μετοχών της Εταιρείας 
ονομαστικής αξίας €0,09 η κάθε μία στην τιμή των €0,20 ανά νέα μετοχή στους μετόχους της Explosal
Trading Ltd ως αντάλλαγμα για την εξαγορά του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Με την εισαγωγή του ευρώ ως επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 
2008, το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες σε ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, η 
οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε ευρώ με βάση το οριστικό 
κλείδωμα της ισοτιμίας €1=£0,585274.

Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα ουσιώδη γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατέληξε σ΄αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και έκρινε ότι 
εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης δε θα επέφερε οποιαδήποτε οφέλη προς τους μετόχους 
της Εταιρείας.
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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ. KPMG, εκδήλωσαν επιθυμία vα εξακολουθήσουν vα 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που vα εξoυσιοδoτεί το Διοικητικό Συμβούλιο vα καθορίσει την 
αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,

Aspis Secretarial Limited
Γραμματέας

Λευκωσία,  18 Απριλίου 2008
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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 9 μέχρι 27, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 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  Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

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

Ευθύνη των Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρομε 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 Διοικητικό 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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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ(συνέχ.)

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

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 Δεκεμβρίου 2007, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ και τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου 

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

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

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
σελίδες 4 μέχρι 6 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.  
Δίνοντας 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. 

Εγκεκριμένοι Λογιστές  

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2008
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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Σημ. £ £

Πωλήσεις 5 2.133.166 2.108.134
Κόστος πωλήσεων (1.857.022) (1.759.124)

Μεικτό κέρδος 276.144 349.010
Άλλα εισοδήματα 6 5.015 2.391

Έξοδα διοίκησης (163.826) (152.459)
Έξοδα πωλήσεων και διανομής (316.204) (276.699)

Ζημία από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 7 (198.871) (77.757)

Έξοδα χρηματοδότησης (59.100) (51.452)
Έσοδα χρηματοδότησης - 7.529
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 8 (59.100) (43.923)

Ζημία πριν τη φορολογία (257.971) (121.680)
Φορολογία 9 22.610 5.990

Ζημία έτους (235.361) (115.690)

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά μετοχή (σεντ)   10 (0,54) (0,26)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Όλα τα έσοδα ή έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται μέσω της Κατάστασης Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων.  Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα έσοδα ή έξοδα για το έτος που αναφέρεται πιο πάνω.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.
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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

2007 2006
Σημ. £ £

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 11 1.473.009 1.554.091

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 13 683.379 818.168
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 14 1.065.945 1.126.441

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 
15.969

26.494
1.765.293 1.971.103

Ολικό ενεργητικού 3.238.302 3.525.194

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 15 2.185.000 2.185.000
Αποθεματικά 91.100 326.461

Ολικό ιδίων κεφαλαίων 2.276.100 2.511.461

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αναβαλλόμενη φορολογία 16 90.274 112.884

Αναβαλλόμενο εισόδημα 17
9.350

12.965
99.624 125.849

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τραπεζικά παρατραβήγματα και πιστωτικές διευκολύνσεις 18 508.101 529.716
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 19 341.834 338.948

Οφειλόμενη φορολογία 20
12.643 19.220

862.578 887.884

Ολικό υποχρεώσεων 962.202 1.013.733

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.238.302 3.525.194

Οι  οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Απριλίου 2008.

Γιώργος Κωνσταντίνου Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.

Εκτελεστικός Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος
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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Αποθεματικό 
Μετοχικό συσσωρευμένων Αποθεματικό
κεφάλαιο ζημίων επανεκτίμησης Ολικό

£ £ £ £

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 Δεκεμβρίου 2006 2.185.000 (562.898) 889.359 2.511.461

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 2.185.000 (562.898) 889.359 2.511.461
Ζημία έτους - (235.361) - (235.361)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 2.185.000 (798.259) 889.359 2.276.100

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 Δημοκρατίας 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.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.



12
LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Σημ. £ £

Ροή μετρητών από/(για) εργασίες

Ζημία πριν τη φορολογία (257.971) (121.680)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 127.835 125.559
Χρεόλυση αναβαλλόμενου εισοδήματος 7 (3.615) (2.391)
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 7 (1.400) -
Τόκους εισπρακτέους 9 - (7.529)
Τόκους πληρωτέους 9 59.100 51.452

Ροή μετρητών (για)/από εργασίες πριν από αλλαγές 
στο κεφάλαιο κίνησης (76.051) 45.411

Μείωση/(αύξηση) στα αποθέματα 134.789 (83.314)
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 60.496 6.665

Μείωση στις εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις
2.886

(106.093)
Ροή μετρητών από/(που χρησιμοποιήθηκε σε) εργασίες 122.120 (137.331)

Φορολογία που πληρώθηκε
(6.577)

(67.528)
Καθαρή ροή μετρητών από/(που χρησιμοποιήθηκε σε) εργασίες 115.543 (204.859)

Ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 (57.853) (4.984)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 12.500 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν - 7.529
Καθαρή ροή μετρητών /(που χρησιμοποιήθηκε σε)/από

επενδυτικές δραστηριότητες (45.353) 2.545

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν (59.100) (51.452)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 11.090 (253.766)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους (503.222) (249.456)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (492.132) (503.222)

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 15.969 26.494
Τραπεζικά παρατραβήγματα και πιστωτικές διευκολύνσεις (508.101) (529.716)

492.132 (503.222)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.
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LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

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.  

2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, ετοιμάστηκαν με 
βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση τις πρόνοιες του περί 
Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και του νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

3. 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 της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός των 
χρεωστών που παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του οικονομικού κόστους. Οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιμήσεις και υποδοχές οι οποίες 
επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, 
εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εμπειρία  και σε 
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσματα 
των οποίων διαμορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και 
υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανείς από άλλες πηγές.  Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να 
διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές θεωρούνται 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.

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθούνται με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που κρίνονται σημαντικά ή ουσιώδη 
για τα αποτελέσματα χρήσεως και την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας αναφέρονται πιο 
κάτω :

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με 
τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007.

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007:

 ΔΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί Τομείς” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009).  Η εφαρμογή του Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος.

 ΕΔΔΠΧΠ (Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) 11 : 
“ΔΠΧΠ 2 – Συγκρότημα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών”, (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007).  Η εφαρμογή δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος.
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Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

 ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση) : “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων : Αναθεωρημένη Παρουσίαση” 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η εφαρμογή του 
Αναθεωρημένου Προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος.

 ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) : “Κόστος Δανεισμού” (εφαρμόζεται  για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).  Η εφαρμογή του Αναθεωρημένου Προτύπου δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

 ΕΔΔΠΧΠ 12 : “Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις τους Συγκροτήματος.

 ΕΔΔΠΧΠ 13 : “Προγράμματα Διατήρησης Πελατών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την  1 Ιουλίου 2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 
οικονομικές κατατάσσεις του Συγκροτήματος.

 ΕΔΔΠΧΠ 14 ΔΛΠ 19 : “Η σχέση του ορίου πάνω σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από σχέδια 
καθορισμένων ωφελημάτων και του κατώτατου ορίου χρηματοδότησης του σχεδίου”. (εφαρμόζεται  για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008).  Η εφαρμογή της Διερμηνείας δεν 
αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

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.
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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.

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

Δε 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.

Δαπάνες 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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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.  Δε 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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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.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

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 κίνδυνο 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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4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (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.

5. 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.

6. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

2007 2006
£ £

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1.400 -
Χρεόλυση αναβαλλόμενου εισοδήματος  3.615 2.391

5.015 2.391

7. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

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

2007 2006
£ £

Αποσβέσεις 127.835 125.559
Κόστος προσωπικού (μη περιλαμβανομένων των αμοιβών

συμβούλων και εισφορών στο ταμείο προνοίας) 445.925 399.728
Αμοιβή Συμβούλων:

Ως εκτελεστικοί Σύμβουλοι 52.715 59.748
Ως μη εκτελεστικοί Σύμβουλοι 2.680 1.500

Αμοιβή ελεγκτών 7.000 6.150

Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 
39 (2006: 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 £22.680 (2006: £18.818)
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8. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

2007 2006
£ £

Έξοδα χρηματοδότησης
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα (59.100) (51.452)
Υποθηκευτικά έξοδα - -

(59.100) (51.452)

Έσοδα χρηματοδότησης
Πιστωτικοί τόκοι - 7.529

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (59.100) (43.923)

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

2007 2006
£ £

Αναβαλλόμενη φορολογία (22.610) (5.990)

Πίστωση στο λογαριασμό αποτελεσμάτων (22.610) (5.990)

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

2007 2006
£ £

Λογιστική ζημία έτους πριν τη φορολογία (257.971) (121.680)

Φόρος με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (25.797) (12.168)
Φορολογική επίπτωση εξόδων που δεν εκπίπτουν
  και εσόδων που δε φορολογούνται 1.941 (440)
Φορολογική επίπτωση από τη διαφορά μεταξύ αποσβέσεων 

και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 6.976 5.903
Αναβαλλόμενη φορολογία (22.610) (5.990)
Ζημία σε μεταφορά 16.880 6.705

Πίστωση φορολογίας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων (22.610) (5.990)
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9. 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 Δεκεμβρίου 2007 σε £239.437 (2006: £59.904).

10. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

2007 2006

Ζημία που αναλογεί στους μετόχους (£) (235.361) (115.690)

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) (0,54) (0,26)

Η πλήρως κατανεμημένη ζημία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 είναι η ίδια με τη βασική γιατί δεν 
υπήρχαν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλοι τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές.
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11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Κτίρια
Μηχανήματα και 

εργαλεία Οχήματα
Έπιπλα, σκεύη 
και εξοπλισμός Ολικό

£ £ £ £ £
Κόστος ή εκτίμηση

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 Δεκεμβρίου 2006 703.302 1.416.582 52.880 41.905 2.214.669

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 703.302 1.416.582 52.880 41.905 2.214.669
Προσθήκες - 22.267 27.500 8.086 57.853
Πωλήσεις - - (50.880) - (50.880)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 703.302 1.438.849 29.500 49.991 2.221.642

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
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
Επί πωλήσεων (229.368) (562.595) (13.600) - (805.563)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 14.068 572.145 39.980 34.385 660.578

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 14.068 572.145 39.980 34.385 660.578
Επιβάρυνση για το έτος 28.132 92.278 4.525 2.900 127.835
Επί πωλήσεων - - (39.780) - (39.780)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 42.200 664.423 4.725 37.285 748.633

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 661.102 774.426 24.775 12.706 1.473.009

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 689.234 844.437 12.900 7.520 1.554.091

Το εργοστάσιο της Εταιρείας στη Λεμεσό κτίστηκε πάνω σε γη που ενοικιάστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία (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.
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12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

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

2007 2006
£ £

Καθαρή λογιστική αξία 11.100 -
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (Σημ.7) 1.400 -

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12.500 -

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

2007 2006
£ £

Κόστος 527.632 527.632
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (261.090) (239.985)

Καθαρή λογιστική αξία 266.542 287.647

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

2007 2006
£ £

Πρώτες ύλες 380.817 430.469
Έτοιμα εμπορεύματα 296.531 380.272
Εξαρτήματα και διάφορα 6.031 7.427

683.379 818.168

Όλα τα πιο πάνω αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους. Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε αποθέματα 
για τα οποία χρειαζόταν να γίνει πρόβλεψη για μείωση στην αξία τους.

14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2007 2006
£ £

Εμπορικά εισπρακτέα 979.036 1.108.309
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές 86.909 18.132

1.065.945 1.126.441

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

2007 2006

Αριθμός 
μετοχών £ Αριθμός μετοχών £

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές της £0,05 η καθεμιά 500.000.000 25.000.000 500.000.000 25.000.000

Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξoλoκλήρoυ
Συνήθεις μετοχές της £0,05 η καθεμιά 43.700.000 2.185.000 43.700.000 2.185.000

16. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2007 2006

£ £
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 112.884 27.000
Αύξηση πρόβλεψης για το έτος 260 91.874
Επίδραση χρησιμοποίησης φορολογικών ζημιών από μεταφορά (22.870) (5.990)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 90.274 112.884

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.

17. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2007 2006

£ £
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 12.965 15.356
Χρεόλυση έτους (3.615) (2.391)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 9.350 12.965

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.
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18. TΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

2007 2006
£ £

Τραπεζικά παρατραβήγματα 161.354 165.236
Πιστωτικές διευκολύνσεις από οργανισμό πρακτορείας

επιχειρηματικών απαιτήσεων 346.747 364.480

508.101 529.716

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%.

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2007 2006
£ £

Πιστωτές εμπορίου 256.620 226.534
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 8.500 7.127
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 18.094 26.052
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 58.620 78.873
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 21.2) - 362

341.834 338.948

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

2007 2006
£ £

Εταιρικός φόρος 12.643 19.220
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21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

21.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η εταιρεία σύναψε συμφωνία εργοδότησης με τον κ. Γιώργο Κωνσταντίνου για περίοδο 2 ετών 
από την 5 Οκτωβρίου 2007.  Οι καθαρές απολαβές του κ. Γιώργου Κωνσταντίνου καθορίστηκαν 
σε £1.500 τον μήνα για το έτος 2007 και £2.000 το μήνα για το υπόλοιπο της περιόδου της 
εργοδότησης του.

Επίσης η εταιρεία σύναψε συμφωνία εργοδότησης με τον κ. Ιάκωβο Κωνσταντινίδη για περίοδο 
4 ετών από την 5 Οκτωβρίου 2007.  Ο βασικός μισθός του ορίστηκε στις £2.387 πλέον το 
εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα και θα συμπεριλαμβάνει 13ον και 14ον μισθό.  Επίσης, η Εταιρεία 
θα καταβάλει στο Ταμείο Προνοίας του εργοδοτούμενου 10% και 10% στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  Από τον ακάθαρτο μισθό θα αποκόπτονται 10% για εισφορές στο Ταμείο 
Προνοίας, 6,3% για εισφορές της Κοινωνικές Ασφαλίσεις και αποκοπή για το ανάλογο ποσό για 
Φόρο Εισοδήματος.  Ο εργοδοτούμενος θα απολαμβάνει ετήσια προσαύξηση του βασικού 
μισθού 5% ετησίως, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

21.2 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Σημ. 19)

2007 2006
£ £

Elma Properties & Investments Limited - 191
Elma Financial Services Limited - 171

- 362

21.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, υπήρχαν οι ακόλουθες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των 
πιο κάτω συγγενικών της εταιρειών:

Δικαίωμα χρήσης 
χώρου Μισθοί

£ £

Elma Properties & Investments Limited 19.660 33.008
Elma Financial Services Limited - (3.323)

22. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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

Έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2007

22. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχ.)

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 30ην

Σεπτεμβρίου 2042, με βάση της ιδίους όρους της αρχικής σύμβασης.

23. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχε κάθε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες της οποίες αυτοί κατέχουν τουλάχιστον 
20% της 31 Δεκεμβρίου 2007 και της 18 Μαρτίου 2008 (30 ημέρες πριν την ημερομηνία ειδοποίησης 
για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως:

18/03/2008 31/12/2007
Όνομα Συμβούλου % %

Ιάκωβος Κωνσταντινίδης - -
Αντώνης Αντωνίου - -
Κωστάκης Δάμτσας - -
Ευθύμιος Ευθυμίου - -
Κυριάκος Κυριάκου - -
Γιώργος Κωνσταντίνου - -
Θάνος Μιχαήλ - -
Μιχάλης Χαραλάμπους - -
Οράτιος Χατζηγεωργίου - -
Γιαννάκης Μούσας - -

24. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ποσοστό πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας κατείχαν άμεσα ή έμμεσα στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 και στις 18 Μαρτίου 2008 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) οι πιο κάτω μετόχοι:

18/03/2008 31.12.2007
% %

Κατσιαρής Γιαννάκης 8,73 7,69
Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. - 16,43
Ellinas Finance (Custodian) Ltd - 6,97
Mexona Trading Ltd 17,39 -
Sciconsult Cyprus Ltd 28,46 -
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

25. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

26. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 28 Ιανουαρίου 2008 εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ψήφισμα 
συμφώνως του Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 με το οποίο αποφασίστηκε όπως:

1. Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί από £0,05 σε €0,09.
2. Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από £25.000.000 το οποίο είναι διαιρεμένο σε 

500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,09 έκαστη μετοχή.
3. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από £2.185.000 διαιρούμενο σε 

43.700.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,05 έκαστη σε €3.933.000 διαιρεμένο σε 
43.700.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,09 έκαστη μετοχή.

4. Το ποσό ύψους €199.706 που αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καταβληθεί 
και/ή καλυφθεί από τα αποθεματικά της Εταιρείας.

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 17 Μαρτίου 2008, στα κεντρικά γραφεία 
της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η έκδοση και παραχώρηση 165.000.000 νέων μετοχών της Εταιρείας 
ονομαστικής αξίας €0,09 η κάθε μία στην τιμή των €0,20 ανά νέα μετοχή στους μετόχους της Explosal
Trading Ltd ως αντάλλαγμα για την εξαγορά του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας.

Με την εισαγωγή του ευρώ ως επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 
Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες σε ευρώ.  
Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε 
ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας €1=£0,585274.

Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα ουσιώδη γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού.

27. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΧΑΚ αρ. 11-2006 και αρ. 12-2006 με την ανακοίνωση οικονομικών 
αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν την 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2007, τον ισολογισμό στις 31 
Δεκεμβρίου 2007, την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 
καθώς και την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι οι λίρες Κύπρου.  Η μετατροπή από Λίρες Κύπρου σε 
Ευρώ για σκοπούς απεικόνισης των συμπληρωματικών πληροφοριών έγινε με βάση το οριστικό 
κλείδωμα της ισοτιμίας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 1€=ΛΚ0,585274.

2007
£

Ζημία έτους ως τα προκαταρτικά (226.219)
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (4.967)
Διαγραφή αποθεμάτων (3.175)
Επιπρόσθετη πρόβλεψη για ελεγκτικά δικαιώματα (1.000)

Ζημία έτους ως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (235.361)
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ΣΗΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Η Εταιρεία ακολουθώντας την εγκύκλιο αρ. 11-2006 και αρ. 12-2006 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, 
προχώρησε σε παρουσίαση συμπληρωματικών πληροφοριών σε Ευρώ στις οικονομικές καταστάσεις.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίδα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 29

Ισολογισμός 30

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 31

Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια 32

Οι οικονομικές καταστάσεις σε Ευρώ παρουσιάζονται για σκοπούς ενημέρωσης μόνο.  Η ισοτιμία που 
χρησιμοποιήθηκε για όλα τα ποσά είναι αυτή του οριστικού κλειδώματος στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 
1€=ΛΚ0,585274.
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ΣΗΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31/12/2007 31/12/2006
€ €

Πωλήσεις 3.644.731 3.601.961
Κόστος πωλήσεων (3.172.910) (3.005.641)

Μεικτό κέρδος 471.820 596.320
Άλλα εισοδήματα 8.569 4.085
Έξοδα διοίκησης (279.913) (260.491)
Έξοδα πωλήσεων και διανομής (540.267) (472.768)
Ζημία από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα 

χρηματοδότησης (339.791) (132.854)

Έσοδα χρηματοδότησης - 12.864
Έξοδα χρηματοδότησης (100.978) (87.911)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (100.978) (75.047)

Ζημία πριν τη φορολογία (440.770) (207.901)
Φορολογία 38.630 10.234

Ζημία έτους (402.138) (197.667)

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά μετοχή
(σεντ) (0,92) (0,45)
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

31/12/2007 31/12/2006
€ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 2.516.785 2.655.322

Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.516.785 2.655.322

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα 1.167.622 1.397.923
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.821.275 1.924.638
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 27.285 45.268

Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.016.182 3.367.829

Ολικό ενεργητικού 5.532.967 6.023.151

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετοχικό κεφάλαιο 3.733.294 3.733.294
Αποθεματικά 155.654 557.792

Ολικό ιδίων κεφαλαίων 3.888.948 4.291.086

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αναβλημένες φορολογικές υποχρεώσεις 154.242 192.874
Αναβαλλόμενο εισόδημα 15.975 22.152

Ολικό μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 170.217 215.026

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τραπεζικά παρατραβήγματα και πιστωτικές διευκολύνσεις 868.142 905.074
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 584.058 579.126
Οφειλόμενη φορολογία 21.602 32.839

Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων 1.473.802 1.517.039

Ολικό υποχρεώσεων 1.644.019 1.732.065

Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 5.532.967 6.023.151
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
31/12/2007 31/12/2006

€ €
Ροή μετρητών από(για) εργασίες
Ζημία πριν τη φορολογία (440.770) (207.903)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 218.419 214.530
Χρεόλυση αναβαλλόμενου εσόδου (6.177) (4.085)
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού (2.392) -
Τόκους εισπρακτέους - (12.864)
Τόκους πληρωτέους 100.978 87.911

Ροή μετρητών (για)/από εργασίες πριν από αλλαγές στο 
κεφάλαιο κινήσεως (129.941) 77.589

Μείωση/(αύξηση) στα αποθέματα 230.301 (142.350)
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 103.362 11.388
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 4.931 (181.271)

Ροή μετρητών από/(που χρησιμοποιήθηκε σε) εργασίες 208.653 (234.644)
Φορολογία που πληρώθηκε (11.237) (115.378)
Καθαρή ροή μετρητών από/(που χρησιμοποιήθηκε σε)
εργασίες 197.416 (350.022)

Ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (98.847) (8.516)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 21.358 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν - 12.864
Καθαρή ροή μετρητών από/(που χρησιμοποιήθηκε σε)

επενδυτικές δραστηριότητες (77.489) 4.348

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν (100.978) (87.911)

Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 18.949 (433.585)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους (859.806) (426.221)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (840.857) (859.806)

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 27.285 45.268
Τραπεζικά παρατραβήγματα (868.142) (905.074)

840.857 (859.806)
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αποθεματικό 
Μετοχικό συσσωρευμένων Αποθεματικό
κεφάλαιο ζημίων επανεκτίμησης Ολικό

€ € € €

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 3.733.294 (764.100) - 2.969.194
Επανεκτίμηση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - - 1.676.536 1.676.536
Μεταφορά αναβαλλόμενης 
  φορολογίας - - (156.976) (156.976)
Ζημία έτους - (197.668) - (197.663)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 3.733.294 (961.768) 1.519.560 4.291.086

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 3.733.294 (961.768) 1.519.560 4.291.086
Ζημία έτους - (402.138) - (402.138)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 3.733.294 (1.363.906) 1.519.560 (3.888.948)



LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στις καταστάσεις 1 μέχρι 3 ετοιμάστηκαν από τα 
βιβλία και άλλα στοιχεία της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές υποβλήθηκαν στις δοκιμασίες και 
άλλες ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στην εξέταση των προβλεπόμενων από το νόμο 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.  Κατά 
τη γνώμη μας οι πληροφορίες αυτές, σε συσχέτιση με τις προβλεπόμενες από το νόμο οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολό τους, παρουσιάζονται ορθά απ’ όλες τις ουσιώδεις απόψεις.

Εγκεκριμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2008



LEMECO SILVEX ΙΝDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάσταση

Λεπτομερής λογαριασμός αποτελεσμάτων 1

Κόστος πωλήσεων 2

Έξοδα 3

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος 4

Κατάσταση κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 5

Πιστοποιητικό 6



Κατάσταση 1
LEMECO SILVEX ΙΝDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Κατάσταση £ £

Πωλήσεις 2.133.166 2.108.134
Κόστος πωλήσεων 2 (1.857.022) (1.759.124)

Μεικτό κέρδος 276.144 349.010
Έξοδα διοίκησης 3 (163.826) (152.459)
Έξοδα πωλήσεων και διανομής 3 (316.204) (276.699)
Χρεόλυση αναβαλλόμενου εσόδου 3.615 2.391
Κέρδος από εκποίηση εξοπλισμού 1.400 -

Ζημία από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα 
χρηματοδότησης (198.871) (77.757)

Έξοδα χρηματοδότησης (59.100) (51.452)
Έσοδα χρηματοδότησης - 7.529

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 3 (59.100) (43.923)

Ζημία πριν τη φορολογία (257.971) (121.680)
Φορολογία 22.610 5.990

Ζημία έτους (235.361) (115.690)



Κατάσταση 2
LEMECO SILVEX ΙΝDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Κατάσταση £ £

Άμεσα έξοδα:

Αποθέματα πρώτων υλών 1 Ιανουαρίου 430.469 330.526
Αγορές πρώτων υλών 1.083.412 1.207.107

1.513.881 1.537.633
Αποθέματα πρώτων υλών 31 Δεκεμβρίου (380.817) (430.469)

Πρώτες ύλες που καταναλώθηκαν 1.133.064 1.107.164
Άμεσα εργατικά 430.445 378.699
Ηλεκτρισμός και καύσιμα 23.419 24.501

1.586.928 1.510.364

Έξοδα εργοστασίου:

Έξοδα ανακύκλωσης 10.866 -
Επιδιορθώσεις και συντήρηση 32.714 76.209
Ασφάλιστρα 5.042 5.028
Ενοίκια 11.244 11.244
Νερό και καθαρισμός 1.650 1.564
Αποσβέσεις:

Κτιρίων 28.132 24.554
Μηχανημάτων και εγκαταστάσεων 90.281 95.955
Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 900 585
Εργαλείων 1.097 1.263

181.926 216.402

Κόστος παραγωγής 1.768.854 1.726.766
Έτοιμα αποθέματα 1 Ιανουαρίου 380.271 397.352
Αγορές ετοίμων αποθεμάτων 4.428 15.277

2.153.553 2.139.395
Έτοιμα αποθέματα 31 Δεκεμβρίου (296.531) (380.271)

Κόστος πωλήσεων 1 1.857.022 1.759.124



Κατάσταση 3
LEMECO SILVEX ΙΝDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΞΟΔΑ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007 2006
Κατάσταση £ £

Διοίκησης
Αμοιβή συμβούλων 55.395 61.248
Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού 38.160 39.847
Έξοδα περιποίησης πελατών 856 3.289
Έξοδα χρηματιστηρίου 4.592 4.219
Τηλέφωνα, τέλεξ και ταχυδρομικά 3.615 4.739
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 4.322 4.240
Ηλεκτρισμός 725 624
Εφημερίδες και περιοδικά 33 140
Έξοδα καθαριότητας 277 955
Αμοιβή ελεγκτών 7.000 6.150
Ενοίκιο γραφείου 8.400 8.400
Φόροι και άδειες 6.438 6.344
Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 438 1.161
Δικηγορικά έξοδα 600 600
Αποσβέσεις επίπλων και σκευών 2.900 2.100
Εισφορές και δωρεές 1.463 1.446
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 16.938 4.000
Διάφορα έξοδα 6.700 2.957

1 158.852 152.459

Πωλήσεων και διανομής
Έξοδα εξαγωγών 170 -
Διαφημίσεις 3.627 3.080
Ενοίκιο αποθηκών 2.640 7.390
Έξοδα οχημάτων και μεταφορικά 6.788 6.630
Ταξιδιωτικά έξοδα εσωτερικού 300 360
Ταξιδιωτικά έξοδα εξωτερικού 293 -
Προμήθειες 242.652 216.988
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 7.818 -
Αποσβέσεις οχημάτων 4.525 1.100
Εκπτώσεις 52.365 41.151

1 321.178 276.699

Έξοδα χρηματοδότησης
Τραπεζικοί τόκοι και έξοδα 53.128 51.452
Άλλοι τόκοι πληρωτέοι 5.972 -

59.100 51.452
Έσοδα χρηματοδότησης
Τόκοι εισπρακτέοι από τρεχούμενους λογαριασμούς - (3)
Τόκοι σε φορολογία επιστρεπτέα - (7.526)

- (7.529)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 1 59.100 43.923



Κατάσταση 4
LEMECO SILVEX ΙΝDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

£ £

Ζημία έτους πριν τη φορολογία (257.971)

Πλέον: Αποσβέσεις 127.835
Έξοδα ιδιωτικών οχημάτων 2.258
Τόκοι που επιβλήθηκαν σε φορολογία 3.367
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας 56

133.516

(121.455)

Mείον: Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις (58.078)

Φορολογική ζημία έτους (179.533)

Ζημία από μεταφορά (Σημ.1) (59.904)

Ζημία προς μεταφορά (239.437)

Σημείωση 1 – Ζημία από μεταφορά £

Έτος 2006 59.904



Κατάσταση 6

LEMECO SILVEX ΙΝDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο

Έτος που έληξε στις 31Δεκεμβρίου 2007

Απ΄ότι καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, πιστοποιούμε ότι  :

1. Η αξία των αποθεμάτων στις  31 Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν σύμφωνα με υπολογισμό συμβούλων της 
εταιρείας σε £683.379.  Τα αποθέματα αυτά ήταν ιδιοκτησία της εταιρείας, απαλλαγμένα από κάθε 
υποχρέωση και αντιπροσώπευαν τη συνολική αξία των αποθεμάτων σε τιμή κτήσης.

2.  Όλο το εισόδημα του έτους καταχωρήθηκε ορθά στα λογιστικά βιβλία που παρουσιάστηκαν στους κ.κ. 
KPMG.

3.  Όλα τα έξοδα  του έτους αφορούν δαπάνες που έγιναν αποκλειστικά για την εξασφάλιση των 
εισοδημάτων που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο και καταχωρήθηκαν ορθά στα λογιστικά βιβλία 
που παρουσιάστηκαν στους  ελεγκτές.

4.  Όλες οι συναλλαγές που επηρεάζουν την κατάσταση της επιχείρησης για το έτος καταχωρήθηκαν ορθά 
στα λογιστικά βιβλία και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παρουσιάστηκαν στους κ.κ. KPMG.

5.  Όλα τα αποθεματικά καταχωρήθηκαν με ορθό τρόπο και έγιναν όλες οι αναγκαίες προβλέψεις στα 
λογιστικά βιβλία που παρουσιάστηκαν στους κ.κ. KPMG.

6.  Όλο το ενεργητικό και παθητικό καταχωρήθηκε με ορθό τρόπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 στα λογιστικά 
βιβλία που παρουσιάστηκαν στους κ.κ. KPMG.

7. Δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

8.  Η Εταιρεία δεν είχε αξιόλογες ενδεχόμενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από αγωγές ή άλλα θέματα.

9.  Δεν συνέβηκαν οποιαδήποτε γεγονότα από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 που θα μπορούσαν να  επηρεάσουν 
αισθητά την αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

..........................................................

)
) Σύμβουλοι
)

..........................................................

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2008


