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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015.
Σύσταση
Η Εταιρεία J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Κύριες δραστηριότητες
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι το λιανικό εμπόριο.
Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση, όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει
προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας καθώς και για τους άλλους κινδύνους και
αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει και τις ενέργειες που λαμβάνει για αντιμετώπιση τους, αναφέρονται στις σημειώσεις
3 και 16 των οικονομικών καταστάσεων.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 5.
Μερίσματα
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
Μετοχικό κεφάλαιο
∆εν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στις 31 ∆εκεμβρίου 2015 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που
έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015.
Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το
αξίωμά τους.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Excellentio Audit Ltd, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου,

ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Σύμβουλος
Λεμεσός, 16 Μαρτίου 2016

2

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd (η 'Εταιρεία')
στις σελίδες 5 μέχρι 20 οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 ∆εκεμβρίου
2015, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών
ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη
εικόνα σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη
εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου
των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για
την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της J
& B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd στις 31 ∆εκεμβρίου 2015, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των
ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd
Έμφαση θέματος
Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι η Εταιρεία υπέστη ζημιά
€26,662 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες
υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της κατά €30,156. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί
με άλλα θέματα που εξηγούνται στη σημείωση 2 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται
να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα. Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα.
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, 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, στην έκταση που φαίνεται
από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.

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 της Κύπρου,
Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 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 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 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.

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Excellentio Audit Ltd
Λεμεσός, 16 Μαρτίου 2016

4

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015

Σημ.
Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων

5

Μικτό κέρδος
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης

2015
€

2014
€

219,777
(152,309)

266,443
(178,188)

67,468

88,255

(51)
(90,304)

(264)
(116,770)

Ζημιά από εργασίες

6

(22,887)

(28,779)

Έξοδα χρηματοδότησης

8

(3,775)

(4,292)

(26,662)

(33,071)

Ζημιά πριν τη φορολογία
Φορολογία

9

Καθαρή ζημιά για το έτος/το έτος

(26,662)
-

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικά έσοδα για το έτος/το έτος

(26,662)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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(33,071)
(33,071)

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 ∆εκεμβρίου 2015

Σημ.

2015
€

2014
€

20,023
400

22,510
600

20,423

23,110

98,958
63,235
11,603

124,611
47,750
14,531

173,796

186,892

194,219

210,002

50,000
(59,733)

50,000
(33,071)

(9,733)

16,929

203,952

193,073

203,952

193,073

194,219

210,002

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού

10
11

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

12
13

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευμένες ζημιές

14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 16 Μαρτίου 2016 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

....................................
ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015

Σημ.
Καθαρή ζημιά για το έτος
Έκδοση μετοχών

Μετοχικό Συσσωρευκεφάλαιο μένες ζημιές
€
€

Σύνολο
€

50,000

(33,071)
-

(33,071)
50,000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014/ 1 Ιανουαρίου
2015
Καθαρή ζημιά για το έτος

50,000
-

(33,071)
(26,662)

16,929
(26,662)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

50,000

(59,733)

(9,733)

14

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται 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 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη
λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη
διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την
Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015

2015
€

2014
€

(26,662)

(33,071)

2,837
301
200

5,510
400

(23,324)

(27,161)

25,653
(15,485)
10,879

(124,611)
(47,750)
193,073

(2,277)

(6,449)

(350)

(1,000)
(28,020)

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

(350)

(29,020)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είσπραξη από έκδοση μετοχών
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική (ζημιά)

(301)

50,000
-

Σημ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ζημιά πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματική ζημιά
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή

10
11

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέματα
Αύξηση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές
Μετρητά για εργασίες
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Καθαρά μετρητά (για)/που προήλθαν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

11
10

(301)

50,000

Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους/του έτους

(2,928)
14,531

14,531
-

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους/του έτους

11,603

14,531

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Ομήρου 10, Λεμεσός, 3095, Κύπρος.
Κύριες δραστηριότητες
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι το λιανικό εμπόριο.
2. Λογιστικές πολιτικές
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Η Εταιρεία υπέστη ζημιά €26,662 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι
τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της κατά €30,156. Οι παράγοντες
αυτοί, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως
προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ.113. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών της Εταιρείας. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των στοιχείων ενεργητικού 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 ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
της Εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και ∆ιερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών
των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Αναγνώριση εισοδημάτων
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετά την αφαίρεση
του φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα της Εταιρείας
αναγνωρίζονται ως εξής:


Πωλήσεις εμπορευμάτων
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των
εμπορευμάτων έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία έχει πωλήσει ή
παραδώσει τα εμπορεύματα στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα εμπορεύματα και η αποπληρωμή των
σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη.

Έξοδα χρηματοδότησης
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.
Μετατροπή ξένου νομίσματος
(1)

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

(2)

Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος
που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής . Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος
του έτους χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στο έτος που τα
μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια ποσοστά
απόσβεσης είναι τα ακόλουθα:
%
10
20

Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
Signs & Panels

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν
αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα
στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται
στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην
Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού.
Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου
ενεργητικού.
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένεται να
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που
προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Λογισμικά προγράμματα
∆απάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στην Εταιρεία και που
αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος
αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Μετέπειτα, τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος
μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. ∆απάνες που
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές
κεφαλαιοποιούνται. ∆απάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο
σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς
χρήση.
Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη
από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός άυλου στοιχείου
ενεργητικού, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του
στοιχείου ενεργητικού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων
του χρηματοοικονομικού μέσου.
Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για
εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το
στοιχείο ενεργητικού έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο
ταμείο και στην τράπεζα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν:

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή

η Εταιρεία διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου,
αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή

η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά της επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού
ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου
ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και τα οφέλη
της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά, τέτοια ανταλλαγή ή
τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα
σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Απομείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού
Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση
στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή
μεταβολές 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 στοιχείου ενεργητικού. Το
ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πωλήσεως και της
αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στα
μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών).
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό
δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού
υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει
κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται
συνολικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
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2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι
χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας,
μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό κίνδυνο 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:
3.1 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών
στα επιτόκια της αγοράς. 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 την
εύλογη αξία. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί
ανάλογα.
3.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία
εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
3.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η
διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να
διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
3.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω μεταβολών
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και
τα αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας
της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα
κυρίως ∆ολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)
Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί
σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν
ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό
έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:


Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών
από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς
χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες
ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι
συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.



Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα
Η Εταιρεία εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των προϊόντων και
την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα αποθέματα βασίζεται στην
προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξία
των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε κάθε κατηγορία.
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της αξίας των αποθεμάτων είναι
συνεχής, και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης αποθεμάτων εξετάζονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.



Απομείωση μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Ο έλεγχος για απομείωση διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται
να προκύψουν από τη χρήση των μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που
σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί
μέρους στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο ενεργητικού.



Απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται με τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού
που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται η εύλογη τους αξία κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ζωή ελέγχονται για απομείωση
τουλάχιστο μία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών
ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των άυλων στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που
σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί
μέρους στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο ενεργητικού.

5. Εισοδήματα
Πωλήσεις προϊόντων
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2015
€
219,777

2014
€
266,443

219,777

266,443
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6. Ζημιά από εργασίες

Η ζημιά από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιλαμβάνεται στα 'Έξοδα
διοίκησης ') (Σημ.11)
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.10)
Παροχές προσωπικού (Σημ.7)
Αμοιβή ελεγκτών

2015
€

2014
€

200
2,837
49,416
1,300

400
5,510
64,016
1,300

2015
€
44,455
4,961

2014
€
56,986
7,030

49,416

64,016

2015
€

2014
€

301
3,474
3,775

4,292
4,292

7. Παροχές προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία

8. Έξοδα χρηματοδότησης

Ζημιά από συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα
∆ιάφορα έξοδα χρηματοδότησης

9. Φορολογία
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30%. Σε
τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και
μετά.
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το τρέχον έτος.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ζημιές μεταφέρονται για περίοδο πέντε ετών και επιτρέπεται να
συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.. Το υπόλοιπο των φορολογικών ζημιών που είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με
μελλοντικά κέρδη ανέρχεται στις 31 ∆εκεμβρίου 2015 σε €53,334 για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη
φορολογία στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως στοιχείο ενεργητικού.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
10. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Έπιπλα, Πινακίδες
σκεύη και και πάνελ
εξοπλισμός
€
€
Κόστος
Προσθήκες

Σύνολο
€

28,020

-

28,020

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014/ 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες

28,020
-

350

28,020
350

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

28,020

350

28,370

Αποσβέσεις
Επιβάρυνση για το έτος

-

5,510

5,510

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014/ 1 Ιανουαρίου 2015
Επιβάρυνση για το έτος

5,510
2,802

35

5,510
2,837

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

8,312

35

8,347

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

19,708

315

20,023

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

22,510

-

22,510

Καθαρή λογιστική αξία

11. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λογισμικά
προγράμματα
€
Κόστος
Προσθήκες

1,000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014/ 1 Ιανουαρίου 2015

1,000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

1,000

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις για το έτος (Σημ.6)

400

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014/ 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις για το έτος (Σημ.6)

400
200

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

600

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

400

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

600

12. Αποθέματα

Έτοιμα προϊόντα

2015
€
98,958

2014
€
124,611

98,958

124,611

Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο 'κόστος
πωλήσεων' ανέρχεται σε €152,309 (2014: €178,188).
Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.
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13. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

Εμπορικά εισπρακτέα
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.18.1)
Εισπρακτέα από μητρική εταιρεία (Σημ.18.1)
Προκαταβολές και προπληρωμές

2015
€
1,485
14,000
45,000
2,750

2014
€
45,000
2,750

63,235

47,750

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα
ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
14. Μετοχικό κεφάλαιο
2015
Αριθμός
μετοχών

2015

2014

€

2014
Αριθμός
μετοχών

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά

50,000

50,000

50,000

50,000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Έκδοση μετοχών

50,000
-

50,000
-

50,000

50,000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

50,000

50,000

50,000

50,000

2015
€
70
1,892
12,420
184,512
5,058

2014
€
5,117
1,305
11,382
169,946
5,323

203,952

193,073

€

15. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Εμπορικοί πιστωτές
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία (Σημ.18.2)
Οφειλόμενα έξοδα

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.
16. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη
μη δυνατότητα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η
Κυπριακή ∆ημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (η 'Τρόικα'), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας
και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των
δυο μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω '∆ιάσωσης με Ίδια Μέσα'. Κατά το 2014 η Κυπριακή οικονομία
σημείωσε περαιτέρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
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16. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας (συνέχεια)
Μετά τα θετικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013 και 2014,
το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο.
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η
αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της
Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα
κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει:

Την ικανότητα της Εταιρείας να λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό με όρους
και προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές της

Την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς
την Εταιρεία ποσά

Την ικανότητα της Εταιρείας να πωλήσει τα υπάρχοντα αποθέματα της σε πελάτες

Τις αναμενόμενες ταμειακές ροές της ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης
για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω, μαζί με τις επιδράσεις της απόφασης του Eurogroup στις 25
Μαρτίου 2013 σχετικά με την Κύπρο, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους οφειλέτες της Εταιρείας (αδυναμία να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία), τους προμηθευτές (αδυναμία να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τους τραπεζίτες (αδυναμία παροχής επαρκούς
χρηματοδότησης), και τα έσοδα (μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας λόγω της
μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών).
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει:
(1)

Κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης και
των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι απομειώσεις για
εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου 'προκληθεισών ζημιών' που απαιτείται
από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 'Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση'. Το πρότυπο
αυτό απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από
μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών γεγονότων.

(2)

Εάν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων της Εταιρείας υπερβαίνει το κόστος κτήσης.

(3)

Την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Σημείωση 2).

Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο
στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
Οι πιο πάνω παράγοντες, μαζί με άλλα θέματα που εξηγούνται στη σημείωση 2 υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας
να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή
χρεώσεις απομείωσης.
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της
Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

18

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
17. Γενικά γεγονότα
Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (η 'Τρόικα'), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη
απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα
μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς
την Κυπριακή ∆ημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες
οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού
τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων
οικονομικών τα επόμενα χρόνια.
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα
και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι
Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της
δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.
Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών
οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο. Στη συνέχεια
ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα
της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου.
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών
μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο.
Η έκταση και η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον ∆ιοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013. Τα προσωρινά περιοριστικά
μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη
μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά
ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανανέωση
ορισμένων καταθέσεων στη λήξη τους.
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την
Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και
Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.
Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, βάσει απόφασης της Αρχή
Εξυγίανσης. Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως ανασφάλιστες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου.
Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το
Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που μεταφέρθηκαν την έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα της
Αρχής Εξυγίανσης μέσω '∆ιάσωσης με Ίδια Μέσα', δηλαδή της μερικής μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε
μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών και πιστωτικών τίτλων στην Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν
συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών.
18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΙ Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, εγγεγραμμένη στην
Ελλάδα, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας.
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:
18.1 Εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη (Σημ.13)
Όνομα
ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΙ Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

Είδος συναλλαγών
Χρηματοδοτικές

2015
€
59,000

2014
€
45,000

59,000

45,000

2015
€

2014
€

184,512

169,946

184,512

169,946

18.2 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ.15)
Όνομα
ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΙ Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

Είδος συναλλαγών
Εμπορικές

19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεμβρίου 2015.
20. Δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 ∆εκεμβρίου 2015.
21. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
∆εν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 3 και 4
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015

Σελίδα
Εισοδήματα
Πωλήσεις προϊόντων
Κόστος πωλήσεων

22

Μικτό κέρδος

2015
€

2014
€

219,777
(152,309)

266,443
(178,188)

67,468

88,255

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διανομής και πωλήσεων

23
23

(90,304)
(51)

(116,770)
(264)

Ζημιά από εργασίες
Έξοδα χρηματοδότησης

24

(22,887)
(3,775)

(28,779)
(4,292)

(26,662)

(33,071)

Καθαρή ζημιά για το έτος/το έτος πριν τη φορολογία
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015

Κόστος πωλήσεων
Αποθέματα στην αρχή
Αγορές
Αποθέματα στο τέλος

22

2015
€

2014
€

124,611
126,656
(98,958)

302,799
(124,611)

152,309

178,188

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015

Έξοδα διοίκησης
Μισθοί προσωπικού
Άλλα
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Ενοίκια
Έξοδα κοινόχρηστων χώρων
∆ημοτικοί φόροι
Ετήσιο τέλος
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
∆ιάφορα έξοδα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Έξοδα κλητήρα
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Αμοιβή ελεγκτών
Λογιστικά δικαιώματα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Πρόστιμα
Οδοιπορικά
Φιλοξενία
Έξοδα οχημάτων
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αποσβέσεις

Έξοδα διανομής και πωλήσεων
∆ιαφημίσεις

23

2015
€

2014
€

44,373
82
4,961
19,632
92
332
350
2,870
678
673
776
4,947
1,188
301
814
1,300
1,485
1,750
12
131
520
200
2,837

55,781
1,205
7,030
24,559
181
326
350
3,900
1,133
703
6,620
424
1,660
199
1,601
1,300
2,065
760
75
329
104
555
400
5,510

90,304

116,770

2015
€

2014
€

51

264

51

264

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015

2015
€

2014
€

3,474

4,292

Έξοδα χρηματοδότησης
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
∆ικαιώματα τραπεζών
Ζημιά από συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά

301
3,775

24
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
ΚΟΣΤΟΣ
Έτος

%

Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
∆ΙΑΦΟΡΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ

2013
2014

10
10

Πινακίδες και πάνελ
∆ΙΑΦΟΡΑ

2015

10

Σύνολο
Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή
∆ΙΑΦΟΡΑ
2013

20

Υπόλοιπο
01/01/2015
€
27,080
940
28,020

Προσθήκες
έτους
€

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Πωλήσεις
έτους
€

Υπόλοιπο
31/12/2015
€

Υπόλοιπο
01/01/2015
€

Πρόνοια
έτους
€

5,416
94
5,510

2,708
94
2,802

Επί
Πωλήσεων
€

Υπόλοιπο
31/12/2015
€

Καθαρή αξία
31/12/2015
€

-

8,124
188
8,312

18,956
752
19,708

35
35

-

35
35

315
315

-

-

27,080
940
28,020

350
350

-

350
350

28,020

350

-

28,370

5,510

2,837

-

8,347

20,023

1,000
1,000

-

-

1,000
1,000

400
400

200
200

-

600
600

400
400

-
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015
Σελίδα
21

Ζημιά ως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Πλέον:
Αποσβέσεις
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά
Ετήσιο τέλος
Πρόστιμα
Επαγγελματική άδεια
Έξοδα οχημάτων

€

€
(26,662)

3,037
301
350
12
332
520
4,552
(22,110)

Μείον:
Εκπτώσεις για ετήσια φθορά

3,037

25

Καθαρή φορολογική ζημιά έτους

(3,037)
(25,147)

Φορολογική ζημιά από μεταφορά

(28,187)

Φορολογική ζημιά προς μεταφορά

(53,334)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Φορολογικό
έτος

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Φορολογικά
κέρδη/ (ζημιές)
έτους
€
(28,187)
(25,147)

Συμψηφισμός Κερδών

Συμψηφισμός Κερδών

Συμψηφισμός Κερδών

Ποσό €
-

Ποσό €
-

Ποσό €
-

Έτος

Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά

Έτος

(53,334)

26

Έτος

