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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd (η 'Εταιρεία'), όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 18 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31
Δεκεμβρίου 2020, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και
ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής
θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της
για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ),
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.
113.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 'Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων' της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον 'Κώδικα Δεοντολογίας
Λογιστών που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές' (Κώδικας
ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και
έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα
ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Επισύρουμε την προσοχή στη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι η Εταιρεία υπέστη ζημιά
€36.413 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν τα περιουσιακά στοιχεία της κατά €220.413. Όπως αναφέρεται στη
σημείωση 2, οι παράγοντες αυτοί ή γεγονότα, 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.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή 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 δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει την Εταιρεία σε
εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της
Εταιρείας.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο
σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση
έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού
διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που
οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή
την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να
σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να
τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν
τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd
Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 69 τoυ περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη
δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Σάββας Μαχαιράς
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Excellentio Audit Ltd
Λεμεσός, 11 Μαρτίου 2021

4

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020

Σημ.
Εισοδήματα
Εισόδημα από ασφάλεια
Κόστος πωλήσεων

5

Μικτό κέρδος

2020
€

2019
€

229.614
(146.482)

172.072
450
(121.333)

83.132

51.189

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης

6

3.000
(12.968)
(108.473)

(1.428)
(111.965)

Ζημιά από εργασίες

7

(35.309)

(62.204)

Έξοδα χρηματοδότησης

9

(1.104)

(1.095)

Ζημιά πριν τη φορολογία

(36.413)

(63.299)

Καθαρή ζημιά για το έτος

(36.413)

(63.299)

-

Λοιπά συνολικά έσοδα

(36.413)

Συνολικά έσοδα για το έτος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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(63.299)

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

Σημ.

2020
€

2019
€

16.160

20.377

16.160

20.377

91.688
46.356
16.986

126.033
35.634
19.944

155.030

181.611

171.190

201.988

50.000
(270.413)

50.000
(234.000)

(220.413)

(184.000)

391.603

385.988

391.603

385.988

171.190

201.988

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

11

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εισπρακτέα ποσά
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

13
14
15

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

16

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 11 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της J & B Ladenis Bros Minerva Cyprus Ltd ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

....................................
Αιμιλία Χαραλάμπους
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Συσσωρευμένες
ζημιές
€

Σύνολο
€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Καθαρή ζημιά για το έτος

50.000
-

(170.701)
(63.299)

(120.701)
(63.299)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1 Ιανουαρίου 2020
Καθαρή ζημιά για το έτος

50.000
-

(234.000)
(36.413)

(184.000)
(36.413)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

50.000

(270.413)

(220.413)

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται 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 17% 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 και λογίζονται κάτοικοι (domiciled) 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 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020

Σημ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ζημιά πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

11

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

11

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2019
€

(36.413)

(63.299)

4.495

4.466

(31.918)

(58.833)

34.345
(10.722)
5.615

(27.290)
(803)
86.852

(2.680)

(74)

(278)

(801)

(278)

(801)

-

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

2020
€

15

(875)
20.819

16.986

19.944

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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31 Δεκεμβρίου 2020
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα σύστασης
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. Σημαντικές 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 €36.413 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, κατά την ημερομηνία αυτή οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν τα περιουσιακά στοιχεία της κατά €220.413. 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), 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.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2020. 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 Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών
των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Αναγνώριση εσόδων
Το έσοδο 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.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Αναγνώριση εσόδων (συνέχεια)


Έσοδα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες
Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της
Εταιρείας να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Οι τόκοι
εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των
δεδουλευμένων εσόδων.
Κέρδη ή ζημιές από την εκποίηση επενδύσεων σε χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των
καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται και μεταφέρονται στα
αποτελέσματα.
Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στις 31
Δεκεμβρίου 2020 και της μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο που αυτή προκύπτει. Μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή απομειωθούν οι
συσσωρευμένες αναπροσαρμογές περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα ως κέρδη ή ζημιές εύλογης αξίας σε
επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ποσά χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα αποτελέσματα τις
προηγούμενες περιόδους.

Έξοδα χρηματοδότησης
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.
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:
%
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
10
Πινακίδες και πάνελ
20
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν
αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα
στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες
περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του
περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής
του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
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 περιουσιακού στοιχείου. 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 περιουσιακού στοιχείου
και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες
Οι κρατικές χορηγίες οι οποίες λαμβάνονται για την απόκτηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
αναγνωρίζονται με συστηματική και ορθολογική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης χρήσης του
περιουσιακού στοιχείου. Αυτό επιτυγχάνεται με την αφαίρεση των χορηγήσεων από τη λογιστική αξία αυτών των
περιουσιακών στοιχείων και την αναγνώριση των εσόδων μέσω της μειωμένης επιβάρυνσης των αποσβέσεων. Οι
χορηγίες αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους που
συνδέονται με αυτές και ότι οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα αναγνωρίζονται
ως έσοδα.
Λογισμικά προγράμματα
Δαπάνες 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 περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα, τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος
μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές
κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα
αποτελέσματα στην περίοδο 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 περιουσιακό στοιχείο 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 περιουσιακού
στοιχείου, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του
περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται.
Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών 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
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 περιουσιακού στοιχείου. Το
ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης 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). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας, τα οποία έχουν υποστεί
απομείωση ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 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.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο
ταμείο και στην τράπεζα.
Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν:

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου 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 περιουσιακού
στοιχείου ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του
περιουσιακού στοιχείου ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους
και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, 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.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 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 περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
παρουσιάζονται συνολικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
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.
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού 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:
3.1 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από
μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν
τόκο. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. 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 Διεύθυνση 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 περιουσιακά στοιχεία
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 περιουσιακών στοιχείων 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 περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να
διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών της Εταιρείας. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι 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.

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
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 πιθανό να προκαλέσουν
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο
οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.


Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Οι Σύμβουλοι κρίνουν ότι είναι σκόπιμο να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις στη βάση της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια)


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.

Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας


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



Απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται με τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται η εύλογη τους αξία κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 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 περιουσιακών στοιχείων,
χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους
κινδύνους που σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη
αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.

5. Εισοδήματα

Πωλήσεις προϊόντων

2020
€
229.614

2019
€
172.072

229.614

172.072

2020
€
3.000

2019
€
-

3.000

-

6. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Κυβερνητικές χορηγίες
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7. Ζημιά από εργασίες
2020
€

2019
€

4.495
46.949
1.450
-

4.466
46.197
1.450
150

2020
€
41.039
5.910

2019
€
40.684
5.513

46.949

46.197

2020
€

2019
€

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης

1.104

1.095

Έξοδα χρηματοδότησης

1.104

1.095

Η ζημιά από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 11)
Παροχές προσωπικού (Σημ. 8)
Αμοιβή ελεγκτών - τρέχοντος έτους
Αμοιβή ελεγκτών - προηγουμένων ετών
8. Παροχές προσωπικού

Μισθοί
Κοινωνικές επιβαρύνσεις

9. Έξοδα χρηματοδότησης

10. 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 17%.
Κέρδη από τη διάθεση αξιογράφων που εμπίπτουν στον ορισμό των τίτλων για φορολογικούς σκοπούς
(περιλαμβανομένων μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, δικαιωμάτων επ' αυτών, κλπ) εξαιρούνται από Κυπριακό
εταιρικό φόρο.
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.
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11. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Έπιπλα, Πινακίδες
σκεύη και και πάνελ
εξοπλισμός
€
€
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες

Σύνολο
€

42.316
801

1.540
-

43.856
801

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες

43.117
108

1.540
170

44.657
278

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

43.225

1.710

44.935

19.416
4.312

398
154

19.814
4.466

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1 Ιανουαρίου 2020
Επιβάρυνση για το έτος

23.728
4.324

552
171

24.280
4.495

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

28.052

723

28.775

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

15.173

987

16.160

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

19.389

988

20.377

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Επιβάρυνση για το έτος

Καθαρή λογιστική αξία

12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
προγράμματα
€
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019

1.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1 Ιανουαρίου 2020

1.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

1.000

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019

1.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1 Ιανουαρίου 2020

1.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

1.000

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

-
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13. Αποθέματα

Έτοιμα προϊόντα

2020
€
91.688

2019
€
126.033

91.688

126.033

Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο 'κόστος
πωλήσεων' ανέρχεται σε €146.482 (2019: €121.333).
Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.
14. Εισπρακτέα ποσά

Εισπρακτέα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Σημ. 18.1)
Προκαταβολές και προπληρωμές
Άλλα εισπρακτέα

2020
€
15.678
30.596
82

2019
€
15.678
19.956
-

46.356

35.634

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.
15. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

2020
€
16.986

2019
€
19.944

16.986

19.944

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
16. Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά

2020
Αριθμός
μετοχών

2020

2019

€

2019
Αριθμός
μετοχών

50.000

50.000

50.000

50.000

€

€

€

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

50.000

50.000

50.000

50.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

50.000

50.000

50.000

50.000
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17. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

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

2020
€
1.733
19.291
361.361
9.218

2019
€
2.369
7.335
370.724
5.560

391.603

385.988

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.
18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΙ Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, εγγεγραμμένη στην
Ελλάδα, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:
18.1 Εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 14)
Όνομα
Minco Romania S.R.L.
Eleten A.E

Φύση συναλλαγών
Χρηματοδοτικές
Εμπορικές

2020
€
14.000
1.678

2019
€
14.000
1.678

15.678

15.678

2020
€

2019
€

361.361

370.724

361.361

370.724

18.2 Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 17)
Όνομα
ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΙ Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

Φύση συναλλαγών
Εμπορικές

19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
20. Δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
21. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 2 μέχρι 4
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Σελίδα
Εισοδήματα
Πωλήσεις προϊόντων
Εισόδημα από ασφάλεια
Κόστος πωλήσεων

20

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Κυβερνητικές χορηγίες
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Ζημιά από εργασίες
Έξοδα χρηματοδότησης

2020
€

2019
€

229.614
(146.482)

172.072
450
(121.333)

83.132

51.189

3.000

Καθαρή ζημιά για το έτος πριν τη φορολογία

19

-

86.132

51.189

21
21

(108.473)
(12.968)

(111.965)
(1.428)

22

(35.309)
(1.104)

(62.204)
(1.095)

(36.413)

(63.299)

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020

Κόστος πωλήσεων
Αποθέματα στην αρχή
Αγορές
Μεταφορικά έξοδα
Αποθέματα στο τέλος

20

2020
€

2019
€

126.033
106.628
5.509
(91.688)

98.743
143.311
5.312
(126.033)

146.482

121.333

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
31 Δεκεμβρίου 2020

Έξοδα διοίκησης
Μισθοί προσωπικού
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Ενοίκια
Έξοδα κοινόχρηστων χώρων
Επαγγελματική άδεια
Αποχετευτικά
Δημοτικοί φόροι
Ετήσιο τέλος
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
Διάφορα έξοδα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Έξοδα κλητήρα
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Αμοιβή ελεγκτών - τρέχοντος έτους
Αμοιβή ελεγκτών - προηγουμένων ετών
Λογιστικά δικαιώματα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Πρόστιμα
Αποσβέσεις

Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Διαφημίσεις
Δικαιώματα πιστωτικών καρτών

21

2020
€

2019
€

41.039
5.910
42.675
2
297
7
390
350
2.218
758
576
573
1.101
1.128
167
728
1.450
2.475
1.960
174
4.495

40.684
5.513
45.952
312
8
453
350
2.643
682
648
2.132
1.014
1.318
162
592
1.450
150
1.485
1.802
149
4.466

108.473

111.965

2020
€

2019
€

11.017
1.951

30
1.398

12.968

1.428

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

2020
€

2019
€

1.104

1.095

1.104

1.095

Έξοδα χρηματοδότησης
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών
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J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020
ΚΟΣΤΟΣ
Έτος

%

Υπόλοιπο
01/01/2020
€

Προσθήκες
έτους
€

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Πωλήσεις
έτους
€

Υπόλοιπο
31/12/2020
€

Υπόλοιπο
01/01/2020
€

Πρόνοια
έτους
€

Επί
Πωλήσεων
€

Υπόλοιπο
31/12/2020
€

Καθαρή αξία
31/12/2020
€

Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020

10
10
10
10
10
10
10

27.080
940
287
12.108
1.901
800
43.116

108
108

-

27.080
940
287
12.108
1.901
800
108
43.224

18.956
564
116
3.632
380
80
23.728

2.708
94
29
1.211
190
80
11
4.323

-

21.664
658
145
4.843
570
160
11
28.051

5.416
282
142
7.265
1.331
640
97
15.173

Πινακίδες και πάνελ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

2015
2016
2017
2020

10
10
10
10

350
200
990
1.540

170
170

-

350
200
990
170
1.710

175
80
297
552

35
20
99
17
171

-

210
100
396
17
723

140
100
594
153
987

44.656

278

-

44.934

24.280

4.494

-

28.774

16.160

1.000
1.000

-

-

1.000
1.000

1.000
1.000

-

-

1.000
1.000

Σύνολο
Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή
ΔΙΑΦΟΡΑ
2013

20

23

-

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
31 Δεκεμβρίου 2020
Σελίδα
19

Ζημιά ως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Πλέον:
Όφελος από πράξεις που εμπίπτουν στο Άρθρο 33
Αποσβέσεις
Ετήσιο τέλος
Πρόστιμα
Επαγγελματική άδεια

€

€
(36.413)

627
4.495
350
174
297
5.943
(30.470)

Μείον:
Εκπτώσεις για ετήσια φθορά

4.494

23

(4.494)
(34.964)

Καθαρή φορολογική ζημιά έτους
Φορολογική ζημιά από μεταφορά

(189.627)

Φορολογική ζημιά
Φορολογική ζημιά έτους 2015 που δεν μεταφέρεται

(224.591)
24.818

Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά

(199.773)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Φορολογικό
έτος

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Φορολογικά
κέρδη/ (ζημιές)
έτους
€
(24.818)
(20.719)
(21.547)
(60.977)
(61.566)
(34.964)

Συμψηφισμός Κερδών

Συμψηφισμός Κερδών

Συμψηφισμός Κερδών

Ποσό €
-

Ποσό €
-

Ποσό €
-

Έτος

Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά

Έτος

(199.773)

24

Έτος

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD
Ομήρου 10
Λεμεσός
3095
Κύπρος

Excellentio Audit Ltd
Ομήρου 10
3095
Λεμεσός
Κύπρος
11 Μαρτίου 2021
Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης για τον έλεγχο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Αγαπητοί Κύριοι
Αυτή η επιστολή διαβεβαιώσεων παρέχεται σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της J & B Ladenis
Bros Minerva Cyprus Ltd (η 'Εταιρεία') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 για να εκφράσετε γνώμη κατά
πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας στις 31
Δεκεμβρίου 2020, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα, έχουμε οδηγίες να σας βεβαιώσουμε τα
ακόλουθα σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020:
Βεβαιώνουμε, από όσο καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε και έχοντας κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στους
άλλους Διοικητικούς Συμβούλους και αξιωματούχους της Εταιρείας και το προσωπικό όπως θεωρήσαμε αναγκαίο για
να ενημερωθούμε κατάλληλα, ότι μπορούμε να προβούμε στις ακόλουθες διαβεβαιώσεις προς εσάς.
Αναγνωρίζουμε τις νομικές μας ευθύνες ως προς τη γνωστοποίηση πληροφοριών προς εσάς ως ελεγκτές και
βεβαιώνουμε, στο βαθμό που γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία ελέγχου που απαιτείται από
εσάς σε σχέση με την προετοιμασία της έκθεσης του ελέγχου σας, την οποία δεν γνωρίζετε. Ο κάθε Διοικητικός
Σύμβουλος έχει λάβει όλα τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει ως Διοικητικός Σύμβουλος για να γνωρίζει την ύπαρξη
σχετικών πληροφοριών ελέγχου και να βεβαιώσει ότι έχετε επίγνωση αυτών των πληροφοριών.
I.
1)

2)

3)
4)
5)

Οικονομικές καταστάσεις
Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας, όπως ορίζονται στους όρους της επιστολής ανάθεσης εργασίας
ημερομηνίας 06 Μαρτίου 2018, για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 που δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με αυτά, και για να προβούμε σε κατάλληλες διαβεβαιώσεις προς εσάς.
Έχουμε εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις.
Βεβαιώνουμε ότι έχουμε αξιολογήσει τις λογιστικές πολιτικές και τις τεχνικές υπολογισμού της Εταιρείας και,
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εναλλακτικές πολιτικές και τεχνικές, οι λογιστικές πολιτικές και οι τεχνικές
υπολογισμού που επιλέγηκαν προς χρήση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι πλέον
κατάλληλες για να δώσουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των ιδιαιτέρων συνθηκών της Εταιρείας, όπως απαιτείται
από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς στη διαμόρφωση λογιστικών εκτιμήσεων,
περιλαμβανομένων εκείνων που αποτιμώνται σε δίκαιη αξία, είναι λογικές.
Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορεί να τροποποιήσουν ουσιωδώς τη λογιστική αξία και, όπου είναι
σχετικό την εύλογη αξία επιμέτρησης ή κατάταξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι σχέσεις και οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών έχουν δεόντως εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.
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6)
i)

ii)

Δικαστικές διεκδικήσεις
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι γνωστές, πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διεκδικήσεις και απαιτήσεις, των οποίων οι
επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έχουν γνωστοποιηθεί
σε εσάς και έχουν εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.
Δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε εκκρεμείς ή απειλούμενες δικαστικές διεκδικήσεις, αγωγές, ακροάσεις ή
διαπραγματεύσεις για απαιτήσεις που μπορεί να καταλήξουν σε σημαντική ζημιά στην Εταιρεία.

7)

Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς
Όλα τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και για τα οποία τα ΔΠΧΑ
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ απαιτείται τροποποίηση ή γνωστοποίηση, έχουν τακτοποιηθεί ή
γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Εκτός όπως περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν
υπήρξαν περιπτώσεις ή γεγονότα μεταγενέστερα του τέλους της περιόδου που να απαιτούν τακτοποίηση ή
γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις ή στις σημειώσεις επί αυτών.

8)

Μη διορθωμένα σφάλματα
Βεβαιώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, περιλαμβανομένων
παραλείψεων. Πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις των μη διορθωμένων σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τον
έλεγχο είναι επουσιώδεις, τόσο μεμονωμένα όσο και αθροιστικά, στις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο.

9)

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Βεβαιώνουμε ότι, έχοντας μελετήσει τις προσδοκίες μας και τις προθέσεις μας για τους επόμενους δώδεκα
μήνες, και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης, η Εταιρεία είναι συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Βεβαιώνουμε
επίσης ότι οι γνωστοποιήσεις στις λογιστικές πολιτικές είναι ακριβής εικόνα του ισχυρισμού της μελέτης μας ότι
οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτιστούν στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

II.

Πληροφορίες που παρασχέθηκαν

10) Λογιστικά βιβλία
i)
Έχουν τεθεί στη διάθεσή σας όλα τα λογιστικά βιβλία για τους σκοπούς του ελέγχου σας, και όλες οι
συναλλαγές που αναλήφθηκαν έχουν αντικατοπτριστεί και καταχωρηθεί κατάλληλα στα λογιστικά βιβλία. Όλα
τα άλλα αρχεία και σχετικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πλήρη ενημέρωση και
ορθότητα περιλαμβανομένων και πρακτικών συνεδριάσεων των Συμβούλων, μετόχων και σχετικής διοίκησης
έχουν τεθεί στη διάθεσή σας και καμιά τέτοια πληροφορία δεν έχει κατακρατηθεί. Επιπλέον, έχουμε
παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση σε πρόσωπα εντός της οντότητας από τα οποία θεωρήσατε αναγκαίο να
αποκτήσετε ελεγκτικά τεκμήρια.
ii) Όλες οι συναλλαγές που έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία αντικατοπτρίζονται κανονικά στα λογιστικά βιβλία
και στις οικονομικές καταστάσεις.
11) Συγγενικά μέρη
Βεβαιώνουμε, ότι έχουμε γνωστοποιήσει σε σας την ταυτότητα των συνδεδεμένων μερών της Εταιρείας και
όλες τις συνδεδεμένες σχέσεις και συναλλαγές που γνωρίζουμε. Επίσης, βεβαιώνουμε ότι έχουμε εξηγήσει και
γνωστοποιήσει δεόντως στις οικονομικές καταστάσεις όλες τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών που
σχετίζονται με την Εταιρεία και ότι δεν γνωρίζουμε οποιαδήποτε άλλα θέματα που απαιτείται όπως
γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: ''Γνωστοποιήσεις
Συναλλαγών με Συγγενικά Μέρη''.
12) Απάτη
i)
Αναγνωρίζουμε ως Διοικητικοί Σύμβουλοι ότι είμαστε υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τήρηση
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για να αποτρέπουν και να εντοπίζουν απάτη και λάθη.
ii) Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής μας του κινδύνου ότι οι οικονομικές καταστάσεις
μπορεί να είναι σημαντικά λανθασμένες ως αποτέλεσμα απάτης.
iii) Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με οποιεσδήποτε απάτες, ή υποψιαζόμενες
απάτες που γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην Εταιρεία (ανεξάρτητα από την πηγή ή τον τύπο της
απάτης και περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ισχυρισμών ατόμων 'που βγάζουν στη φόρα') και που
αφορούν τη Διεύθυνση, υπαλλήλους που έχουν σημαντικούς ρόλους στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ή
άλλους όπου η απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων. Έχουμε
επίσης γνωστοποιήσει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς απάτης ή ενδεχόμενης απάτης που μεταβιβάστηκε από τους
υπαλλήλου, πρώην υπαλλήλου, αναλυτές, ρυθμιστές ή άλλους, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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13) Νόμοι και κανονισμοί
i)
Βεβαιώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε περιπτώσεις πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων ή μη
συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς που είναι ουσιαστικοί στην ικανότητα της Εταιρείας να διεξάγει τις
εργασίες της ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις.
ii) Επιβεβαιώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε παρατυπίες ή ισχυρισμούς για παρατυπίες περιλαμβανομένης
απάτης, που να εμπλέκουν τη Διεύθυνση ή τους υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα
λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου, ή που να έχουν ουσιαστική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων.
14) Συμβατικές διευθετήσεις / συμφωνίες
i)
Όλες οι συμβατικές διευθετήσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία με τρίτα μέρη έχουν αντικατοπτριστεί
καταλλήλως στα λογιστικά βιβλία ή, όπου είναι ουσιώδεις (ή με προοπτική ουσιώδεις) στις οικονομικές
καταστάσεις, έχουν γνωστοποιηθεί σε εσάς.
ii) Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη με συμβατικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να έχουν
ουσιαστική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
iii) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που να μη σχετίζονται με τις συνήθεις εργασίες της Εταιρείας.
15) Η Εταιρεία έχει ικανοποιητικούς τίτλους για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δεν υπάρχουν δικαιώματα
κατάσχεσης ή επιβαρύνσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εκτός αυτών που γνωστοποιούνται
στις οικονομικές καταστάσεις.
III. Άλλες Διαβεβαιώσεις
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
16) Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τις εμφανιζόμενες αξίες ή
κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
17) Κατά τη γνώμη μας, στη ρευστοποίηση κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης αναμένεται να αποφέρουν όχι
μικρότερα ποσά από αυτά που εμφανίζονται.
18) Δεν έχουμε σχέδια να εγκαταλείψουμε γραμμές παραγωγής ή άλλα σχέδια ή προθέσεις που θα καταλήξουν σε
περιπλέον ή απηρχαιωμένα αποθέματα και κανένα από τα αποθέματα δεν παρουσιάζεται σε ποσό πέραν της
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
Προβλέψεις
19) Έχουν γίνει προβλέψεις για απόσβεση και μείωση στην αξία περιλαμβανομένης παλαίωσης έναντι ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με βάση και με συντελεστές υπολογιζόμενους να μειώσουν την καθαρή
λογιστική αξία του κάθε στοιχείου στην υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία μέχρι το τέλος της πιθανής ωφέλιμης
χρήσης τους στις εργασίες της Εταιρείας. Σε σχέση με αυτό είμαστε ικανοποιημένοι ότι η πιθανή ωφέλιμη χρήση
έχει εκτιμηθεί ρεαλιστικά.
20) Έχει γίνει πλήρης πρόνοια για όλες τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς περιλαμβανομένων
εγγυήσεων, δεσμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων όπου τα στοιχεία αναμένεται να καταλήξουν σε
σημαντική ζημιά στην Εταιρεία. Άλλα τέτοια στοιχεία όπου κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται πρόβλεψη, έχουν
δεόντως γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Γνωστοποιήσεις
21) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις συμβάσεις ή δικαιώματα επιλογών για επαναγορά
μετοχικού κεφαλαίου και το μετοχικό κεφάλαιο που φυλάσσεται για δικαιώματα επιλογών, δικαιώματα αγοράς
μετοχών, μετατροπές και άλλες απαιτήσεις.
22) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις διευθετήσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε
σχέση με εξισωτικά υπόλοιπα ή άλλες διευθετήσεις που συνεπάγονται περιορισμούς σε υπόλοιπα μετρητών και
πιστωτικά όρια ή παρόμοιες διευθετήσεις.
23) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις υποχρεώσεις, τόσο πραγματικές όσο και ενδεχόμενες,
και έχουμε γνωστοποιήσει στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, όλες τις εγγυήσεις που έχουμε δώσει
σε τρίτους, περιλαμβανομένων προφορικών εγγυήσεων που έγιναν από την εταιρεία για λογαριασμό
συνδεδεμένης εταιρείας, συμβούλου, αξιωματούχου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.
24) Φορολογία
Σας έχουμε παράσχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με όλες τις σημαντικές φορολογικές αβεβαιότητες
που έχουμε υπόψη μας. Επίσης, σας έχουμε παράσχει πρόσβαση σε όλες τις γνωμοδοτήσεις και αναλύσεις που
σχετίζονται με θέσεις που πήραμε σχετικά με σημαντικά φορολογικά θέματα.
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25) Συναλλαγές με Συμβούλους/αξιωματούχους
Εκτός όπως γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν συνάφθηκαν άλλες συναλλαγές που να
εμπλέκουν Συμβούλους, αξιωματούχους και άλλους που να απαιτούν γνωστοποίηση στις οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου.

Με εκτίμηση,
Για και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

....................................
Αιμιλία Χαραλάμπους
Σύμβουλος
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